
	

	

 
Dôležité informácie pre nástupom klienta do zariadenia a zoznam 

požadovaných dokladov a potvrdení. 
 

Naše zariadenie poskytuje sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách (Zákon o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní - Zákon č. 448/2008 Z. z.).   
  
V zariadení pre seniorov (ZpS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 
dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby 
v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov je výlučnou kompetenciou obcí 
a miest, preto v prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v 
mieste Vášho trvalého bydliska a požiadajte o vydanie  rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu 
službu. Potrebné tlačivá Vám poskytne priamo príslušný miestny úrad (tlačivo: „Žiadosť o 
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na 
sociálnu službu“).  

Na základe týchto dokumentov vypracuje posudkový lekár obce lekársky posudok a sociálny 
pracovník obce sociálny posudok, ktorých výsledkom je posudok o odkázanosti na sociálnu 
službu a príslušný miestny úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok 
o odkázanosti na sociálnu službu.  

Po nadobudnutí právoplatnosti občan podá „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania 
sociálnej  služby“ na príslušný miestny úrad, v ktorej uvedie aj názov poskytovateľa 
sociálnej služby. Žiadosť občana o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ podáva 
obec priamo do zariadenia, o ktoré občan prejavil záujem. 

Občan si môže vybrať sociálne zariadenie (právo voľby zaručené zákonom), v ktorom mu budú 
sociálne služby poskytované v prípade, že je tam pre neho voľné lôžko. Ak voľné lôžko v tomto 
zariadení nie je, obec ponúkne občanovi s jeho súhlasom miesto, ktoré je aktuálne dostupné v inom 
zariadení.  

Zoznam dokladov a osobných vecí potrebných pri nástupe 
 

- Platný OP 
- Preukaz ZP 
- Rozhodnutie o dôchodku 



- Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 
- Rozhodnutie o poberaní kompenzácie – treba hlásiť na ÚPSVaR 
- Rozhodnutie súdu i uznesenie o určení opatrovníka - ak je žiadateľ zbavený svojprávnosti 

na právne úkony  
- ZŤP preukaz 
- Lieky min. na 1 mesiac a rozpis dávkovania liekov, inkontinentné pomôcky  
- Zdravotné pomôcky, čo klient používa – barle, chodítko, toaletný vozík, invalidný vozík, atď. 

/treba priniesť aj zmluvu o pomôcke / 
- Zdravotná dokumentácia od obvodného lekára, prípadne vyjadrenie lekára o zdravotnom 

stave (vyradiť z kapitácie!) 
- Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti a výsledky : 

          A) vyšetrenia na bacilonosičstvo: výter z rekta, z hrdla, z nosa,  
          B) rtg pľúc s popisom alebo pľúcne vyšetrenie,  
          C) odberov: HBsAG, BWR, HIV, HCV 

- Psychiatrické vyšetrenie  
- Osobné prádlo, šatstvo a hygienické potreby.  

 


