
Podmienky pri podávaní žiadostí o odkázanosti na sociálnu službu: 
V zmysle §92 ods. 1 zákona 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 sa  posúdenie žiadosti o  odkázanosti na sociálnu službu začína na 

základe podania písomnej žiadosti. 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, na 

sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, na denný stacionár, na opatrovateľskú 

službu, na prepravnú službu, sa v zmysle § 92 ods. 2 podáva obci podľa miesta trvalého 

pobytu fyzickej osoby, v ktorej sa odkázanosť posudzuje (§ 92 ods. 4).  

 

Postup pri podávaní Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a 

posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu: 

1. Občania s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves podávajú 

riadne a úplne vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (zariadenie pre 

seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, opatrovateľská služba, 

prepravná služba) na adresu Miestneho úradu Bratislava –Devínska Nová Ves, Novoveská 

17/A, 84310 Bratislava, Oddelenie služieb obyvateľom a evidencii. Je nevyhnuté sa 

skontaktovať so sociálnym pracovníkom obce a dohodnúť termín na sociálne šetrenie 

v domácnosti žiadateľa (tel.:60201432 ).  

 

2. Nevyhnutnou súčasťou Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je vyjadrenie 

lekára o nepriaznivom zdravotnom stave žiadateľa na sociálnu službu. 

 

3. Po doručení Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Miestny úrad Bratislava  

- Devínska Nová Ves (príslušný orgán) vykoná sociálnu a zdravotnú posudkovú činnosť. 

Po vypracovaní sociálneho posudku a zdravotného posudku príslušný orgán vyhotoví 

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorého súčasťou je: 

a) stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

b) počet dosiahnutých bodov, 

c) návrh druhu sociálnej služby, 

d) termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho posudkový lekár určí.  

4. Miestny úrad vystaví Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, že fyzická osoba  

sa považuje za odkázanú na sociálnu službu. 

 



 

 

Postup pri podávaní Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby: 

1. Fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

(opatrovateľská služba), musí mať právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, 

ktoré predloží na Miestny úrad Bratislava –Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 84310 

Bratislava, Oddelenie služieb obyvateľom a evidencií. 

2.  K Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby priloží: 

a) výmer o dôchodku žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,  

b) vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu 

službu, úradne overené. 

 

Opatrovateľská služba je platená služba. Opatrovateľská služba nie je hradená zo sociálneho 

ani zdravotného poistenia, za služby platí klient. Ak nemáte dostatočný príjem ani majetok, 

aby ste mohli zaplatiť za služby, ktoré potrebujete, poskytovateľ služieb bude žiadať, aby to 

zaplatili Vaši príbuzní – manžel, deti. Výška úhrady je podľa časového pásma v ktorom sa 

služba poskytuje: 

 

Časové 
pásmo 

Čas 
poskytovania 

opatrovateľskej 
služby 

Úhrada od 
občana za 

hodinu 
poskytovania 

opatrovateľskej 
služby 

Príspevok MČ 
za hodinu 

poskytovania 
opatrovateľskej 

služby 

I. 08.00 – 16.00 2 3,76 
II. 16.00 – 22.00 2,88 2,88 
III. 22.00 – 08.00 5,76 0 
IV. 

Viac ako 8h 
denne za každú 
začatú hodinu 

2,88 2,88 

V. 
Počas dní 

pracovného 
pokoja max. na 
dobu 3 hodín 

5,76 5,76 

 



 

Rozsah poskytovaných úkonov 

A. Poskytovanie spoločnosti 
Dohľad, rozhovory, prechádzky, presun z lôžka do spoločenskej miestnosti, na toaletu, denné 
aktivity  
 
B. Zabezpečenie stravy 
Malý nákup, donáška stravy z jedálne, varenie jednoduchých jedál, príprava a 
podávanie stravy, 
 
C. Pomoc pri hygiene 
Vykonávanie, alebo pomoc pri dennej a komplexnej hygiene, vrátane česania, holenia, 
čistenia zubnej protézy, obliekanie, prezliekanie a vyzliekanie, obúvanie a vyzúvanie, výmena 
plienok, polohovanie, sledovanie príjmu a výdaja tekutín, sledovanie stolice, podkladanie 
podložnej misy. 
 
D. Pomoc v domácnosti 
Zabezpečenie poriadku a čistoty lôžka a izby, pranie (v práčke), žehlenie pre klienta 
 
E. Sprevádzanie 
K lekárovi, na vyšetrenia, do nemocnice a pod. 
 
F. Aktivizácia klienta 
Spoločné čítanie kníh a tlače, spoločenské hry, ľahké pohybové cvičenia 
 


