
BODOVÉ HODNOTENIE ŽIADOSTI
kritéria rozhodujúce o zaradení žiadosti do evidencie žiadateľov  

(v zmysle Smernice č. 4/2013 o postupe pri prijímaní občanov do ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 
Bystrica a o zabezpečení sociálnych služieb, platnej od 1. 3. 2013)

Meno a priezvisko: .................................................................     

A.) Naliehavosť aktuálnej životnej situácie a rodinné prostredie:
1. rodinné prostredie, schopnosť a rozsah pomoci poskytovanej rodinnými príslušníkmi
•pravidelný kontakt s RP, záujem a schopnosť RP poskytovať pomoc žiadateľovi v primeranom rozsahu 5 b.
•pravidelný kontakt s RP, rodina nedokáže z rôznych dôvodov zabezpečiť žiadateľovi starostlivosť 10 b.
•príležitostný kontakt s RP, minimálna pomoc a starostlivosť 15 b.
•osamelosť žiadateľa z dôvodu, že 20 b.

- nemá RP, dlhodobo neudržiava kontakt s RP, má len vzdialených príbuzných 
- jedinou blízkou osobou je manžel/manželka (iní príbuzní) v rovnakej soc. situácii
- žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby
- žiadateľ je vystavený fyzickému/psychickému týraniu alebo je inak ohrozené jeho zdravie či život         

2. sociálna situácia žiadateľa
•žije sám (v sociálnej izolácii, na samote), nemá zabezpečené bývanie z objekt. dôvodov 10 b.
•žije sám, ale má rodinných príslušníkov alebo osoby, ktoré ho navštevujú; žije v spoločnej domácnosti s 
manželom/manželkou (iní príbuzní) v rovnakej soc. situácii alebo s nepriaznivým zdravotným stavom a nie sú 
schopní si zabezpečovať starostlivosť 7 b.
•žije v spoločnej domácnosti s rodinnými príslušníkmi, ale väčšinu dňa trávi sám 3 b.
•žije v spoločnej domácnosti s rodinnými príslušníkmi a počas dňa nie je sám 2 b.
•nemá zabezpečené bývanie vlastným pričinením, umiestnený v ZSS (CP, doba neurčitá) 0 b.

3. Poskytovanie inej sociálnej služby
•žiadateľ má poskytovanú inú soc. službu (Osl., DS, ZOS-TP, ZPS) alebo príspevok na opatrovanie
a táto forma pomoci je v súčasnosti postačujúca,  0 b.
•žiadateľ má poskytovanú inú soc. službu (Osl., DS, ZOS-TP) alebo príspevok na opatrovanie a táto 
forma pomoci už nie je postačujúca; odľahčovacia služba; nemá poskytovanú žiadnu soc. službu 10 b.

4. Potreba poskytovania sociálnej služby
•akútna potreba poskytovania sociálnej služby 5 b.
•žiadateľ má záujem o poskytovanie soc. služby v budúcnosti, resp. po zhoršení zdravotného stavu            0 b.

5. Vek žiadateľa
•do 75 rokov 2 b.
•nad 75 rokov        3 b.

B.) Poradie žiadateľa v evidencii podľa dátumu podania žiadosti 
1. - 10. miesto 30 b.
11. - 20. miesto 20 b.
21. – 30. miesto 10 b.
31 . a viac 0 b.

C.) Stupeň odkázanosti na sociálnu službu:
II. stupeň odkázanosti 5 b. III. stupeň odkázanosti 15 b.
IV. stupeň odkázanosti  20 b. V. stupeň odkázanosti 25 b.
VI. stupeň odkázanosti 30 b. ZPS- iné vážne dôvody, samoplatca 20 b.

D.) Trvalý pobyt občana v meste Banská Bystrica:
•áno, v meste Banská Bystrica má trvalý pobyt 5 a viac rokov 5 b.
•áno, v meste Banská Bystrica má trvalý pobyt menej ako 5 rokov 3 b.
•nie 0 b.

SPOLU: _________
V Banskej Bystrici, dňa ........................
Vypracovala: ........................................
Kontrola: vedúca OSV-SDS ................


