
  

 

 

Legislatívna úprava sociálnej služby včasnej intervencie podľa zákona 448/2008 
Z.z. v znení neskorších predpisov – činnosti a kompetencie 

 
Znenie platné od 1.1.2018, zmeny uvedené červeným 
 
§ 33 
Služba včasnej intervencie 
(1) Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený 
z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. 
(2) V rámci služby včasnej intervencie sa 
a) poskytuje 

1. špecializované sociálne poradenstvo, 
2. sociálna rehabilitácia, 

b) vykonáva 
1. stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, 
2. preventívna aktivita. 

(3) V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná rehabilitácia. 
(4) Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou 
sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. Poskytovanie terénnej formy sociálnej služby má 
prednosť pred ambulantnou sociálnou službou. Ak terénna forma sociálnej služby nie je vhodná, účelná 
alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu, poskytuje sa ambulantná sociálna služba.  
(5) Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti podľa osobitného predpisu.24) 
 
§19 Sociálne poradenstvo 
(1) Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 
situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a 
špecializovaného sociálneho poradenstva. 
(2) Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 
poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a 
sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej 
služby poskytovanej podľa tohto zákona. 
(3) Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej 
osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. 
(4) Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho 
poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov. 
 
§21 Sociálna rehabilitácia 
(1) Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti 
fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov 
pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s 
maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. 
(2) Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia podľa odseku 1 je 
najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a 
samostatného pohybu, výučba písania, nácvik zrakového vnímania a čítania Braillovho písma a sociálna 
komunikácia. 
 
§23a Preventívna aktivita 
Preventívna aktivita je odborná činnosť zameraná na predchádzanie rizikovému správaniu fyzickej osoby, 
rodiny alebo komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie. 
 



  

 

 

 §23b Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím 
(1) Stimulácia komplexného vývinu  dieťaťa so zdravotným postihnutím je odborná činnosť, ktorej 
obsahom je vykonávanie postupov a techník, ktoré podporujú psychomotorický vývoj dieťaťa,  rozvoj 
komunikácie a adaptáciu dieťaťa na okolité prostredie v súlade s jeho individuálnymi potrebami a 
schopnosťami, a ktorá je zameraná aj na posilnenie schopností členov rodiny dieťaťa so zdravotným 
postihnutím v oblasti starostlivosti o toto dieťa.  
(2) Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím sa vykonáva na základe bio-
psycho-sociálneho modelu  podpory a pomoci dieťaťu so zdravotným postihnutím a jeho rodine. 
(3) Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím vykonávajú odborní zamestnanci, 
ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad v príslušnom študijnom odbore podľa § 84 ods. 20 v závislosti od 
individuálnych potrieb dieťaťa so zdravotným postihnutím. 
 
§82 ods.3 Komunitná rehabilitácia 
Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je koordinácia činnosti subjektov, 
ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, 
poskytovatelia sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej 
rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných 
schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti. 
 
§84 ods.20 Kvalifikačné predpoklady a ďalšie vzdelávanie 
(20) Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím vykonáva fyzická osoba, ktorá 
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, 
špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, fyzioterapia alebo v inom študijnom odbore zameranom na 
individuálne potreby dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo má uznaný doklad o takom 
vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


