
 

Sociálne služby 

 

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Sociálne 

služby sú zakotvené v  Zákone o sociálnych službách č. 448/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2009.  

Existujú rôzne druhy a formy poskytovania  sociálnych služieb.  

Druh sociálnej služby, na ktorú sa občan môže dať posúdiť obcou sú: 

• Opatrovateľská služba ( II. – VI. stupeň odkázanosti) 

• zariadenie pre seniorov (IV. – VI. stupeň odkázanosti) 

• zariadenie opatrovateľskej služby (II. – VI. stupeň odkázanosti) 

• denný stacionár (III. – VI. stupeň odkázanosti) 

Sociálne služba sa poskytuje: 

• fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 

najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona (posudková činnosť) 

• fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju 

domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 

Podmienky pre poskytnutie sociálnej služby: 

• trvalý pobyt na území obce  

• podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s potrebnými prílohami na 

Obecnom úrade v Jasení, resp. na Spoločný obecný úrad so sídlom vo Valaskej, adresa 

kancelárie: Nám. M.R.Štefánika Brezno, PhDr. Soňa Ďalaková, t.č. 048/6306244, 0911913566   

• posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby posudkovým lekárom 

• prešetrenie sociálnej a rodinnej situácie občana 

• vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 

• uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby medzi klientom a poskytovateľom 

 

Postup pri podaní žiadosti o posúdenie na sociálnu službu  

 

 1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej príloh 

Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“  vyplní a podpíše občan - žiadateľ. 

K  žiadosti priloží tlačivo „Lekársky nález“ aj s kópiami aktuálnych odborných lekárskych 

vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov. Tlačivo „Lekársky nález“ vyplní obvodný zmluvný 

lekár (dátum vyplnenia na tlačive musí byť aktuálny, tzn. - nie starší ako 6 mesiacov).  

• V prípade hospitalizácie občana ošetrujúci lekár vystaví prepúšťaciu alebo predbežnú 

prepúšťaciu správu, ktorú občan priloží k tlačivu „Lekársky nález“. Občan môže priložiť aj 

iné odborné nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov).  

•  V prípade, že sa občan nedokáže sám podpísať, v bode č. 11 „Žiadosti o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu„ je potrebné lekárske potvrdenie o neschopnosti podpisu.  

 

   2. Vyhotovenie Sociálneho posudku 



Po doručení riadne vyplnenej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu so všetkými jeho 

prílohami na adresu Obec Jasenie, resp. na Spoločný obecný úrad, Nám. M.R. Štefánika č.1, 

Brezno sa pristúpi k posudkovej činnosti. Sociálna referentka spoločného obecného úradu za účelom 

vypracovania Sociálneho posudku vykoná návštevu občana v domácnosti a ďalej postupuje podľa § 

50 zákona. 

 

3. Vyhotovenie Lekárskeho posudku 

Sociálna referentka spoločného obecného úradu taktiež zabezpečí vypracovanie Lekárskeho 

posudku u zmluvného lekára obce.  

  

4. Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti FO na sociálnu službu 

Na základe Sociálneho posudku a Lekárskeho posudku sociálna referentka vypracuje Posudok 

o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý sa stane podkladom pre vyhotovenie Rozhodnutia 

o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. 

Zákon upravujúci poskytovanie sociálnych služieb,  financovanie a dohľad: 

Zákon 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. 

 

Poskytovanie opatrovateľskej služby: 

Jednou z najčastejších sociálnych služieb je terénna sociálna služba – opatrovateľská služba, ktorá sa 

vykonáva v domácom prostredí klienta opatrovateľskej služby. Žiadateľ o poskytovanie 

opatrovateľskej služby postupuje podľa vyššie uvedených informácií. V zmluve o poskytovaní 

sociálnej služby sa zmluvné strany dohodnú (obec ako poskytovateľ – žiadateľ ako prijímateľ sociálnej 

služby – opatrovateľskej služby), aké úkony sa budú poskytovať a určí sa rozsah poskytovania 

opatrovateľskej služby v hodinách. 

Úkony opatrovateľskej služby: 

• pomoc pri sebaobslužných úkonoch 

• pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť 

• sprievod pri základných sociálnych aktivitách 

• dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných 

sociálnych aktivitách 

Úhrada za poskytované sociálne služby: 

Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určí pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa rozsahu 

poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z. z.  v závislosti od času a doby 

poskytovania v zmysle VZN č. 1/2012, o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrady za 

sociálnu službu. 

Úhrada  za  hodinu poskytovania opatrovateľskej služby v obci Jasenie je 1,50 €. 

Doba vybavenia: do 30 dní 

Vybavuje: Spoločný obecný úrad – PhDr. Soňa Ďalaková, kontakt: 048/6306244, 0911 913 566 

 


