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Prijímanie klientov do Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Čadca prebieha 

v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

                                                            

                                                      Článok 1 
PODANIE  ŽIADOSTI 

 

I. ZARIADENIE PRE SENIOROV 

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008     

o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek  a poskytovanie 

sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

 

1) Občan  ktorý dovŕšil  dôchodkový  vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby  

(bez duševného alebo telesného postihnutia alebo ich kombinácii) podá  žiadosť                 

o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný obecný (mestský)  úrad                  

v mieste trvalého bydliska žiadateľa.  

2) Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu 

službu.  Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby je zdravotná 

posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.  

a) Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu 

fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva 

zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na základe zmluvy 

s obcou alebo vyšším územným celkom. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri 

výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, 

správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo 

zdravotnej dokumentácie nie   staršieho ako šesť mesiacov, ktoré predložila 

fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Ak je 

doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave 

na účely zdravotnej posudkovej činnosti nedostačujúci, posudzujúci zdravotnícky 

pracovník požiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti, o vypracovanie lekárskeho nálezu sa použije na účely sociálnych 

služieb primerane. Ak je lekársky nález zmluvného lekára neúplný, posudzujúci 

zdravotnícky pracovník požiada zmluvného lekára o jeho doplnenie. Na základe 

výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník zdravotný 

posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
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osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby. 

Posudzujúci zdravotnícky pracovník môže vychádzať aj z dokladu poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave staršieho ako šesť 

mesiacov, ktorý predložila fyzická osoba, alebo z lekárskeho nálezu zmluvného 

lekára, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je zdravotný stav fyzickej osoby 

chronicky s trvalým poškodením a stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej 

osoby je trvalý a nemožno očakávať zlepšenie. 

 

b) Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 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. 

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok. Sociálnu  

posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu 

vykonáva sociálny pracovník obce alebo vyššieho územného celku alebo na 

základe poverenia obce alebo vyššieho územného celku sociálny pracovník 

právnickej osoby zriadenej obcou alebo založenej obcou, alebo zriadenej vyšším 

územným celkom, alebo založenej vyšším územným celkom.  

c) 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 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 fyzickej 

osoby 

- určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o 

odkázanosti na sociálnu službu.  

3) Obec alebo mesto vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,                  

v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ 

odkázaný.  

4) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 

v zariadení pre seniorov požiada občan príslušnú obec alebo mesto o poskytnutie 

sociálnej služby, resp. o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.  

5) Pokiaľ obec alebo mesto nemá zriadené zariadenie pre seniorov požiada 

poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra o zabezpečenie poskytovania 

sociálnej služby. 

6)  Občan k žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby dokladá: 
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- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie 

o odkázanosti na sociálnu službu nadobudne právoplatnosť vtedy, ak v lehote 30 

dní odo dňa prevzatia rozhodnutia, nebol voči rozhodnutiu podaný opravný 

prostriedok. Potvrdenie o tom, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť vyznačuje 

obec (alebo mesto), ktorá vydala rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.   

- príjem občana na účely platenia úhrady za sociálnu službu 

- doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad o 

ustanovení opatrovníka, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony – 

právoplatné rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka 

- potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb ( potvrdenie od zamestnávateľa  

alebo posledné rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne)  

- ak je spoločne posudzovaná osoba  poberateľom sociálnych dávok aj posledné 

rozhodnutie o priznaní týchto dávok 

- potvrdenie o výške dôchodkových dávok vyplatených spoločne posudzovanej 

osobe . Toto potvrdenie vydáva pobočka Sociálnej poisťovne.   

- vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu   

( podpis fyzickej osoby musí byť úradne osvedčený) 

- vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu 

podľa § 72 ods. 18 zákona č. 44/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov 

- súhlas dotknutej osoby na získavanie osobných údajov kopírovaním, skenovaním 

alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií 

- vyhlásenie o usporiadaní pohrebu 

- osobné údaje o klientovi zariadenia 

- kópia rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu.  

 

II. DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.        

o sociálnych službách v platnom znení, fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej 

osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III 

podľa prílohy č. 3  zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení. 

1) Občan -  dospelá fyzická  osoba s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich 

kombinácie  podá  žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  na príslušný 

VÚC  v mieste trvalého bydliska žiadateľa.  V našom kraji je to: Žilinský 

samosprávny kraj,  oddelenie sociálnych služieb, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. 
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a)  K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu (Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na 

sociálnu    službu). Potvrdenie  (lekársky nález) vydáva poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti občanovi bezplatne.  

b) Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby je zdravotná posudková 

činnosť a sociálna posudková činnosť.. Posudkovou činnosťou sa zisťuje 

odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej 

osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu. Zdravotná 

posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby 

a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva zdravotný pracovník, 

ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady, na základe zmluvy s obcou alebo vyšším 

územným celkom. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotnej 

posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu 

a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej 

dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, 

ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Ak je doklad 

poskytovateľa  zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave na účely 

zdravotnej posudkovej činnosti nedostačujúci, posudzujúci zdravotnícky 

pracovník požiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti o vypracovanie lekárskeho nálezu. Ak je lekársky nález zmluvného 

lekára neúplný posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada zmluvného lekára 

o jeho doplnenie. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci 

zdravotnícky pracovník zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia 

zdravotného stavu fyzickej osoby. 

c) Posudzujúci zdravotnícky pracovník môže vychádzať aj z dokladu poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave staršieho ako šesť 

mesiacov, ktorý predložila fyzická osoba, alebo z lekárskeho nálezu zmluvného 

lekára, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je zdravotný stav fyzickej osoby 

chronicky s trvalým poškodením a stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej 

osoby je trvalý a nemožno očakávať zlepšenie. 

 

d) Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 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 

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok.Sociálnu  

posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu 

vykonáva sociálny pracovník obce alebo vyššieho územného celku alebo na 

základe poverenia obce alebo vyššieho územného celku sociálny pracovník 

právnickej osoby zriadenej obcou alebo založenej obcou, alebo zriadenej vyšším 

územným celkom, alebo založenej vyšším územným celkom.  
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e) 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 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 fyzickej 

osoby 

- určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

 

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o 

odkázanosti na sociálnu službu.  

 

 

III. ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE  

 

V špecializovanom zariadení  sa poskytuje sociálna služba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.        

o sociálnych službách v platnom znení, fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné 

postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna 

vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, 

hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. 

1) Občan -  dospelá fyzická  osoba s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich 

kombinácie  podá  žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  na príslušný 

VÚC  v mieste trvalého bydliska žiadateľa.  V našom kraji je to: Žilinský 

samosprávny kraj,  oddelenie sociálnych služieb, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. 

a) K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu (Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na 

sociálnu    službu). Potvrdenie  (lekársky nález) vydáva poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti občanovi bezplatne.  

b) Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby je zdravotná posudková 

činnosť a sociálna posudková činnosť.. Posudkovou činnosťou sa zisťuje 

odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej 

osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu. Zdravotná 

posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby 

a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva zdravotný pracovník, 

ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady, na základe zmluvy s obcou alebo vyšším 

územným celkom. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotnej 

posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu 
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a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej 

dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, 

ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Ak je doklad 

poskytovateľa  zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave na účely 

zdravotnej posudkovej činnosti nedostačujúci, posudzujúci zdravotnícky 

pracovník požiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti o vypracovanie lekárskeho nálezu. Ak je lekársky nález zmluvného 

lekára neúplný posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada zmluvného lekára 

o jeho doplnenie. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci 

zdravotnícky pracovník zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia 

zdravotného stavu fyzickej osoby. 

c) Posudzujúci zdravotnícky pracovník môže vychádzať aj z dokladu poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave staršieho ako šesť 

mesiacov, ktorý predložila fyzická osoba, alebo z lekárskeho nálezu zmluvného 

lekára, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je zdravotný stav fyzickej osoby 

chronicky s trvalým poškodením a stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej 

osoby je trvalý a nemožno očakávať zlepšenie. 

 

d) Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 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 

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok. Sociálnu  

posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu 

vykonáva sociálny pracovník obce alebo vyššieho územného celku alebo na 

základe poverenia obce alebo vyššieho územného celku sociálny pracovník 

právnickej osoby zriadenej obcou alebo založenej obcou, alebo zriadenej vyšším 

územným celkom, alebo založenej vyšším územným celkom.  

e) 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 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 fyzickej 

osoby 

- určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

 

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o 

odkázanosti na sociálnu službu.  
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2)  Samosprávny kraj (vyšší územný celok)  vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 

službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je 

žiadateľ odkázaný a zašle ho na adresu žiadateľa.  

3) Po obdŕžaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho 

právoplatnosti si občan podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   a 

doloží k nej nasledovné prílohy:  

- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie 

o odkázanosti na sociálnu službu nadobudne právoplatnosť vtedy, ak v lehote 30 

dní odo dňa prevzatia rozhodnutia, nebol voči rozhodnutiu podaný opravný 

prostriedok. Potvrdenie o tom, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť vyznačuje 

vyšší územný celok.  

- príjem občana na účely platenia úhrady za sociálnu službu 

- doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad 

o ustanovení opatrovníka, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne 

úkony – právoplatné rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka 

- potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb (potvrdenie 

od zamestnávateľa  alebo posledné rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej 

poisťovne ) 

- ak je spoločne posudzovaná osoba  poberateľom sociálnych dávok aj posledné 

rozhodnutie o priznaní týchto dávok 

- potvrdenie o výške dôchodkových dávok vyplatených spoločne posudzovanej 

osobe. Toto potvrdenie vydáva pobočka Sociálnej poisťovne.   

- vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu   

( podpis fyzickej osoby musí byť úradne osvedčený) 

- vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu 

podľa § 72 ods. 18 zákona č. 44/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov 

- súhlas dotknutej osoby na získavanie osobných údajov kopírovaním, 

skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič 

informácií 

- vyhlásenie o usporiadaní pohrebu 

- osobné údaje o klientovi zariadenia 

- kópia rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu.  

 

 

ČL. 2 

UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ  SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

A ZAČATIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
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ZPS a DSS Čadca  doručenú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

zaeviduje, pridelí jej číslo. Následne ju posúdi a rozhodne v zmysle uvedených právnych 

predpisov.  

Ďalší postup prijatia klienta závisí od toho či je v danom čase v ZPS a DSS Čadca voľné 

miesto, alebo je kapacita plne obsadená.  

 

I. ZPS  a DSS  Čadca NEMÁ VHODNÉ VOĽNÉ MIESTO 

(ZARADENIE ŽIADATEĽA DO PORADOVNÍKA ČAKATEĽOV) 

1) V prípade, že zariadenie nemá  v čase podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy 

voľné vhodné miesto zaradí občana do poradovníka čakateľov  a vydá občanovi 

Rozhodnutie o zaradení do poradovníka čakateľov. 

2) Občania sú do poradovníka čakateľov zaraďovaní podľa dátumu vydania 

Rozhodnutia o zaradení do poradovníka a do zariadenia sú prijímaní v poradí 

v akom boli zaradení do poradovníka čakateľov.   

3) Poradovník sa vedie spoločne pre mužov aj ženy, pre obe pracoviská spoločne. 

4) Pred prijatím klienta zaradeného do  poradovníka čakateľov, zariadenie preskúma, 

či nedošlo k zmene v skutočnostiach rozhodujúcich o umiestnení žiadateľa 

v zariadení sociálnych služieb (zmena zdravotného stavu, sociálnej situácia a pod.) 

a či je uvoľnené miesto vhodné pre klienta.  

5) V prípade, že občan zaradený v poradovníku čakateľov po uvoľnení miesta 

v zariadení neprejaví záujem o umiestnenie alebo bez uvedenia dôvodu nenastúpi 

určený deň do zariadenia je jeho žiadosť preradená na posledné miesto 

v poradovníku čakateľov.  

6) Žiadateľ môže byť vyradený z poradovníka: 

- na základe písomnej žiadosti o vyradenie 

- na základe písomného oznámenia o úmrtí žiadateľa 

7) ZPS a DSS Čadca vykonáva min. 1x ročne aktualizáciu poradovníka žiadateľov. 

Listom oslovi žiadateľa a zisťuje, či  jeho záujem o umiestnenie v ZpS  a DSS 

Čadca pretrváva, alebo nastali zmeny, ktoré sú dôvodom na vyradenie občana 

z poradovníka žiadateľov.  

8) ZpS a DSS Čadca si vyhradzuje právo umiestnenia žiadateľov (klientov) na 

jednotlivé oddelenia podľa zdravotného stavu, priestorových a personálnych 

podmienok zariadenia. 
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II. ZPS a DSS ČADCA  MÁ VOĽNÉ VHODNÉ MIESTO (ZAČATIE  

POSKYTOVANIA  STAROSTLIVOSTI )  

1) V  prípade, že v ZPS a DSS Čadca je vhodné voľné miesto a fyzická osoba  podala  

kompletnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, zariadenie  oznámi 

túto skutočnosť žiadateľovi  listom (pozvaním k umiestneniu), v ktorom fyzickej osobe 

oznámi dátum uzatvorenia zmluvy (začatia poskytovania sociálnej služby). 

2) ZPS a DSS Čadca poskytne občanovi dostatočne dlhý čas (minimálne 14 dní) na 

vybavenie všetkých náležitosti spojených s nástupom do ZPS a DSS Čadca.  

3) V liste (pozvánke)  sa uvedú aj všetky doklady, lekárske vyšetrenia a osobné veci, ktoré 

sú nevyhnutné k nástupu a pobytu občana v ZPS a DSS Čadca.  

4) Pri nástupe do ZPS a DSS Čadca občan predloží:  

- platný občiansky  preukaz,  

- preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, 

- preukaz ťažko zdravotne postihnutého občana (ŤZP)  ak ho vlastní, 

- potvrdenie o príjme – príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje 

ako príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom 

sa sociálna služba začne poskytovať, ak ide o nepravidelný príjem, tento sa na 

účely platenia úhrady za sociálnu službu zisťuje ako priemerný mesačný príjem za 

kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba 

začne poskytovať, 

- potvrdenie od ošetrujúceho lekára , 

- zdravotnú dokumentáciu z obvodnej ambulancie , 

- informovaný súhlas klienta o naložení osobných vecí , 

- v prípade, že  neboli so žiadosťou doručené doklady (alebo uplynulo viac ako 6 

mesiacov odo dňa vydania) aj doklady  o príjme a majetku spoločne 

posudzovaných osôb a to: potvrdenie o príjme od zamestnávateľa  alebo posledné 

rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne; ak je spoločne 

posudzovaná osoba poberateľom sociálnych dávok aj posledné rozhodnutie 

o priznaní týchto dávok; potvrdenie o výške dôchodkových dávok vyplatených 

spoločne posudzovanej osobe v predchádzajúcom kalendárnom roku; čestné 

prehlásenie o vlastníctve hnuteľného a nehnuteľného majetku spoločne 

posudzovaných osôb  s podpisom overeným matrikou 
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- Pri nástupe do zariadenia si musí so sebou občan priniesť aj: naordinované lieky 

(minimálne na 3 dni),   

- hygienické potreby, obuv, bielizeň a šatstvo v primeranom množstve , ktoré bude  

potrebovať počas pobytu v zariadení (zoznam nevyhnutných vecí je súčasťou  

pozvánky k umiestneniu)  

- okuliare, zdravotné a ortopedické pomôcky (ak takéto používa)  

- hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytovanú sociálnu službu  

5) Občan je prijímaný v kancelárii sociálneho pracovníka alebo riaditeľa zariadenia za 

prítomnosti vedúceho ošetrovateľského úseku a vedúceho sociálneho úseku (alebo ním 

povereného zamestnanca) a sociálneho pracovníka.   

6) Pri prijatí občan: 

- podpíše Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, ak nebolo možné 

uzatvoriť túto zmluvu pred začatím poskytovania sociálnej služby  

- podpíše sa súhlas občana so spracovaním osobných údajov  

- je oboznámený s domácim poriadkom zariadenia – prehlásenie o poučení  

- spíše sa zápis o prevzatí zdravotnej dokumentácie  

- sú  vysvetlené možnosti úschovy cenných vecí v zariadení a v prípade, že občan 

požiada o túto službu sú podpísané príslušné doklady (príjmový pokladničný 

doklad, Zmluva o úschove  )  

- občanovi je pridelená izba na ktorej má k dispozícií posteľ, nočný stolík, poličku, 

skriňu, stoličku a spoločný stôl 

- osobné veci občana sa spíšu a označia osobným číslom klienta ( meno, priezvisko, 

oddelenie).  

- všetky osobné veci, elektrospotrebiče, sošky, obrazy a pod. sa zapíšu na osobitnú 

kartu občana (formulár osobnej karty poskytuje sociálny úsek) 

7) Pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pre občana v zariadení pre seniorov 

a DSS Čadca sa medzi zariadením iného samosprávneho kraja, či obcou iného 

samosprávneho kraja (mestom) uzatvorí aj Zmluva o úhrade ekonomický oprávnených 

nákladov pri poskytovaní sociálnej služby.   

8) Ak občan - prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na 

platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu  za sociálnu službu alebo je časť platiť aj 

iná osoba ( manžel, manželka). Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť 

platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na 

rodičov a zaopatrené plnoleté deti, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne 

nezapočítava s príjmom prijímateľa sociálnej služby, zaopatreným plnoletým deťom alebo 

rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65 násobok sumy 

životného minima ustanovenej osobitným predpisom. Uzatvára sa Zmluva  s fyzickou 

osobou doplácajúcou časť úhrady za poskytnuté sociálne služby z dôvodu 

nepostačujúceho príjmu prijímateľa sociálnej služby. 
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V Čadci, 31.10.2014      

 

 

 

                                                                                                       PhDr. Eva Larišová 

        riaditeľka ZpS a DSS Čadca   
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