
Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov 
a v zariadení opatrovateľskej služby 

 

1. Podanie „Žiadosti  o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ 

Fyzická  osoba resp. občan podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti  na sociálnu službu spolu 
s prílohami mestu alebo obci v mieste trvalého bydliska , po zaregistrovaní žiadosti mesto 
alebo obec realizuje sociálnu posudkovú činnosti v súčinnosti so žiadateľom.   

Povinné prílohy k predmetnej žiadosti: 
 
 Lekársky nález    - vypracuje obvodný lekár prijímateľa sociálnej služby  
 Potvrdenie sociálnej poisťovne o príjme  
 Rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (u osôb pozbavených  
      spôsobilosti na právne úkony) 
      Uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka 
 
2.Lekarský nález -vyplní obvodný lekár. 

-nález slúži posudkovému lekárovi pre vypracovanie lekárskeho  
posudku ktorý zabezpečuje mesto resp.  obec. 

 
Zdravotná posudková činnosť je  hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej 
osoby a zmien jej zdravotného stavu.  Zdravotnú posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci 
zdravotnícky pracovník, ktorý pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z 
lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci 
zdravotnícky pracovník posudok, ktorý obsahuje: - stupeň odkázanosti fyzickej osoby na 
pomoc inej fyzickej osoby, - termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.  
 
3.Mesto, obec vypracuje -sociálny posudok. 
 
Sociálna posudková činnosť je posudzovanie  individuálnych predpokladov fyzickej osoby, - 
rodinného prostredia fyzickej osoby, - prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby 
do spoločnosti a - odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 
podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III k zákonu o sociálnych službách. Výsledkom 
sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý zároveň obsahuje aj návrhy žiadateľa 
na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie. 
 
 
 
 
 



3.Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku mesto alebo  obec vypracuje posudok  
o  odkázaností na sociálnu službu  
 
Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti 
na sociálnu službu, ktorý obsahuje: - stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby, - zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju 
domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci 
určeného rozpätia, - návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy 
žiadateľa - určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 
 
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o 
odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je konanie o 
odkázanosti občana na sociálnu službu ukončené.  
 
Potrebné tlačivá sú zverejnené na webovej stránke www.kamjana.sk  
 
5.Na základe týchto dokumentov  žiadateľ sociálnej služby uzatvorí zmluvu o poskytovaní 
sociálnej služby  s poskytovateľom  sociálnej služby  Kamjana,n.o. 
 
 V prípade, že si to situácia vyžaduje je možné prednostné zabezpečenie sociálnej služby , čo 
znamená, že žiadosť občana o poskytnutie sociálnej služby je z dôvodu jej vážnosti 
vybavovaná prioritne, t.j. mimo poradia skôr doručených žiadostí o zabezpečenie sociálnej 
služby. 
Kedy vzniká nárok na bezodkladné (prednostné) zabezpečenie sociálnej služby -             
§ 8 ods. 6 zákona 448/2008 o sociálnych službách 

 ak je život alebo zdravie fyzickej osoby (FO) vážne ohrozené – napr. FO je ohrozená 
správaním inej FO, FO je odkázaná na pomoc inej FO a nemá žiadnu blízku osobu ktorá by sa 
o ňu postarala. 

 ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb 

 ak fyzická osoba skončila pobyt v ústavnom zariadení a nemá zabezpečené podmienky 
na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. 
 


