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ZMLUVA  O  POSKYTOVANÍ 
SOCIÁLNEJ  SLUŽBY  VČASNEJ  INTERVENCIE

č: ................................................................

uzatvorená podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (ďalej len „Zákon“)  

a v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovateľ sociálnej služby (ďalej len „Poskytovateľ“)

Názov Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
Sídlo Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava – Nové Mesto
Zastúpený PhDr. Erika Tichá, PhD.
IČO 45 744 688
DIČ 2024177903
Bankové spojenie Tatrabanka, číslo účtu (IBAN): SK11 1100 0000 0029 4346 4918

Poskytovateľ je registrovaný, t.j. zapísaný do registra poskytovateľov Bratislavského samosprávneho kraja číslo zápisu 
220/2015 – SP zo dňa 16.03 2015

Prijímateľ sociálnej služby (ďalej len „Prijímateľ“)

Meno a priezvisko dieťaťa

Dátum narodenia

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

Štátna príslušnosť

Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa v I. rade

Dátum narodenia

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

Štátna príslušnosť

Telefónne číslo

E-mail
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Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa v II. rade

Dátum narodenia

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

Štátna príslušnosť

Telefónne číslo

E-mail

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní sociálnej služby v zmysle 
Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa uzatvára na základe písomnej žiadosti v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.  
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o sociálnych službách).

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu včasnej intervencie pre prijímateľa, ktorým  je dieťa vo veku  
od 0 do 7 rokov, ktorého vývin je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia alebo vývinovej poruchy a jeho rodina. 
Oprávnenosť na poskytovanie sociálnej služby Prijímateľ preukazuje písomným potvrdením poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti o zdravotnom postihnutí dieťaťa. Prijímateľ zastúpený zákonným zástupcom v I. a II. rade sa zaväzuje prijať 
sociálnu službu, spolupracovať s poskytovateľom pri napĺňaní jej cieľov a dodržiavať povinnosti uvedené v tejto zmluve  
a v zákone o sociálnych službách. 

Článok III.
DRUH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Prijímateľovi sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi: službu včasnej intervencie 
podľa § 33 Zákona o sociálnych službách.

Článok IV.
VECNÝ ROZSAH A FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

2. V rámci sociálnej služby sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Prijímateľovi v súlade s § 33 ods. 2 písm. a) Zákona o sociálnych 
službách: 
a/ špecializované sociálne poradenstvo a 
b/ sociálnu rehabilitáciu.
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3. Cieľom špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie je poskytnúť sprevádzanie rodine Prijímateľa podľa 
jej potrieb čo najskôr od zistenia zdravotného znevýhodnenia dieťaťa, poskytovať dostatočné informácie, poradenstvo 
a podporu v záujme posilňovania nezávislosti a samostatnosti dieťaťa i rodiny a sociálneho plnohodnotného začlenenia do 
komunity a spoločnosti. Určený kľúčový pracovník Poskytovateľa bude sprevádzať rodinu pri hľadaní optimálneho variantu 
štruktúry sociálnych vzťahov a prevencie pred ich zhoršovaním.  

4. V rámci sociálnej služby sa Poskytovateľ ďalej zaväzuje vykonávať v súlade s § 33 ods. 2 písm. b) Zákona o sociálnych 
službách: 
a/ stimuláciu  komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím 
b/ preventívnu aktivitu, 
c/ komunitnú rehabilitáciu. 
 
Stimulácia komplexného vývinu a preventívna aktivita sa budú vykonávať psychologickými, špeciálno-pedagogickými a 
liečebno-pedagogickými metódami, intervenciami a programami. Cieľom komplexnej podpory je zmierniť, eliminovať 
dopad zdravotného znevýhodnenia na dieťa a rodinu, zvýšiť kompetencie rodičov a členov rodiny Prijímateľa 
v každodennom živote. 

5. Sociálna služba sa bude poskytovať na odbornej úrovni a na základe spoločne vypracovaného individuálneho plánu podpory 
dieťaťa a rodiny, ktorý bude zohľadňovať konkrétne potreby a ciele Prijímateľa a rodiny za aktívnej spolupráce jeho rodiny.

Článok V.
ČAS A DEŇ ZAČATIA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

1. Sociálna služba sa začne poskytovať odo dňa: .........................................., na dobu určitú do dňa: .........................................., 
maximálne do dovŕšenia siedmeho roku veku Prijímateľa.

2. Dátum dovršenia siedmeho roku Prijímateľa: .......................................... .

Článok VI.
MIESTO POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

1. Miestom poskytovania terénnej formy sociálnej služby je (adresa Prijímateľa). 
 
Adresa Prijímateľa: ........................................................................................................................................................................ .

2. Miestom poskytovania ambulantnej formy sociálnej služby je (adresa Poskytovateľa): Centrum včasnej intervencie 
Bratislava, n. o., Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava – Nové Mesto

3. V prípade zmeny adresy pre terénnu formu poskytovania sociálnej služby sa Prijímateľ zaväzuje oznámiť túto zmenu  aspoň 
2 dni pred dohodnutým termínom poskytovania sociálnej služby.
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Článok VII
ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU

1. Podľa  § 72, odsek 6 Zákona o sociálnych službách prijímateľ neplatí úhradu za výkon odborných činnosti, ktorými je 
napĺňaná služba včasnej intervencie podľa článku IV. tejto zmluvy. 

2. Podľa  § 17, odsek 1 Zákona o sociálnych službách prijímateľ platí úhradu za poskytovanie vecných plnení spojených 
s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch v sume 10 Eur za jednu návštevu. Platba sa realizuje 
v hotovosti do pokladne Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o. a Poskytovateľ je povinný vystaviť Prijímateľovi doklad 
o zaplatení úhrady. Suma úhrady vo výške 10 Eur predstavuje časť nákladov súvisiacich s obslužnými činnosťami. Úhrada sa 
platí v hotovosti po každom dohodnutom stretnutí.

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Prijímatelia majú právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby, ktorá im umožňuje realizovať ich základné ľudské práva a 
slobody, zachováva ich ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ich k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje ich vylúčeniu a podporuje ich 
začlenenie do spoločnosti.

2. Poskytovateľ je povinný:
 a/  prihliadať na individuálne potreby Prijímateľov, aktivizovať ich podľa schopností a možností, poskytovať sociálnu službu na 

odbornej úrovni, spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou,
 b/  plánovať poskytovanie sociálnej podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov Prijímateľov (optimálne 1 x mesačne), 

viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej 
služby spolu s Prijímateľmi.

Článok VIII.
PRERUŠENIE A UKONČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

1. Poskytovanie sociálnej služby sa končí dátumom uvedeným v čl. V tejto zmluvy, ak bola sociálna služba dohodnutá na čas 
určitý; možno ho však dodatkom k tejto zmluve predĺžiť, pokiaľ sú splnené základné podmienky nároku na sociálnu službu 
(vek a potvrdenie o zdravotnom stave Prijímateľa).

2. Prijímateľ môže písomne požiadať o prerušenie poskytovania sociálnej služby na určitý čas, pričom zmluvný vzťah založený 
touto zmluvou naďalej trvá. 

3. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať túto zmluvu kedykoľvek, aj bez uvedenia dôvodu. Táto zmluva zanikne doručením 
výpovede Poskytovateľovi, ak v nej Prijímateľ neuvedie neskorší dátum, najviac však 30 dní odo dňa doručenia výpovede 
Poskytovateľovi.

4. Poskytovateľ môže jednostranne vypovedať túto zmluvu len z dôvodov uvedených v Zákone o sociálnych službách. Táto 
zmluva zanikne doručením výpovede Poskytovateľovi, ak v nej Prijímateľ neuvedie neskorší dátum, najviac však 30 dní odo 
dňa doručenia výpovede Poskytovateľovi.
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Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ berie na vedomie, že na základe § 94 a nasl. Zákona o sociálnych službách je Poskytovateľ oprávnený spracúvať 
osobné údaje v tam uvedenom rozsahu a na tam uvedený účel, ako i viesť evidenciu prijímateľov sociálnych služieb podľa § 
95 Zákona o sociálnych službách. Pre tieto zákonné účely je Poskytovateľ oprávnený podľa § 94 Zákona o sociálnych službách 
získavať osobné údaje (vrátane údajov o zdravotnom stave) aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním 
úradných dokladov na nosič informácií. 

2. Prijímateľ ďalej berie na vedomie, že pre účely hodnotenia a porovnávania progresu Prijímateľa pri poskytovaní sociálnej 
služby môže Poskytovateľ vyhotovovať videonahrávky, resp.  fotografie dokumentujúce tento progres. V prípade záujmu 
Poskytovateľa o použitie takýchto nahrávok a fotografií pre propagačné účely Poskytovateľa, pre zverejnenie na jeho 
webovej stránke a pre školenie odborných pracovníkov, musí Poskytovateľ požiadať o dodatočný súhlas zákonného zástupcu 
Prijímateľa na osobitnom tlačive, ktoré sa stáva prílohou tejto zmluvy.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

5. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných a očíslovaných dodatkov.

6. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží jeden.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, pod nátlakom, alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok a že predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu. Rovnako vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej 
obsahu a na znak súhlasu s ňou ju podpísali.

V Bratislave, dňa: ............................................

..................................................................................... .....................................................................................
                                Poskytovateľ                             Prijímateľ/ zákonný zástupca

 .....................................................................................
                             Prijímateľ/ zákonný zástupca

Prevzal dňa: ............................................
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Dodatky ku zmluve č.: ................................................................  
o poskytovaní sociálnej služby včasnej intervencie

Číslo dodatku Popis obsahu dodatku

1 Súhlas dotknutej osoby v zmysle Zákona č.18/2018 Z. z.  
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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