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Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

Žiadateľ: 

Meno a priezvisko ........................................................................dátum narodenia ........................ 

Trvalý  pobyt ................................................................................................................................ 

Rodinný stav ...................................................................... číslo telefónu ..................................... 

Meno a priezvisko blízkej osoby.............................................kontakt a podpis ................................. 

 

Sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku: 

Výber jednej sociálnej služby: 

1. Zariadenie pre seniorov 

 a) celoročná pobytová forma 

 b) ambulantná forma 

2. Zariadenie opatrovateľskej služby (pobytová forma) 

3. Denný stacionár (ambulantná forma) 

4. Domáca opatrovateľská služba (terénna forma) 

 

Čestne prehlasujem, že mi nebolo súdom uložené ochranné opatrenie - ochranné liečenie, 

ochranná výchova, ochranný dohľad alebo umiestnenie v detenčnom ústave. Ďalej prehlasujem, že 

všetky údaje v  žiadosti sú pravdivé a  som si vedomý(á)  právnych následkov z uvedenia 

nepravdivých údajov. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojim podpisom písomný 

súhlas Mestu Martin na využívanie mojich osobných údajov uvedených na žiadosti na účely 

poskytnutia sociálnej pomoci. 

 

 V Martine dňa ..........................                               ...................................................... 

                        podpis žiadateľa 
 

Príloha: 

Lekársky nález na účely konania o sociálnej službe (alebo kópie posledných vyšetrení, nie staršie ako 

6 mesiacov). 
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Vysvetlivky k sociálnym službám: 

1. Zariadenie pre seniorov: poskytuje sociálnu službu FO, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je 

odkázaná na pomoc inej FO podľa osobitného predpisu ); FO, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a 

poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení sa poskytuje: pomoc pri 

odkázanosti na pomoc inej FO, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, 

upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie; utvárajú sa podmienky 

na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Žiadosti sa podávajú na mestský 

úrad podľa miesta trvalého pobytu. 

 

2. Zariadenie opatrovateľskej služby: poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej FO, ktorá 

je odkázaná na pomoc inej FO podľa osobitného predpisu2), ak jej nemožno poskytnúť 

opatrovateľskú službu. V zariadení sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 

bielizne a šatstva; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí. Žiadosti sa podávajú na 

mestský úrad podľa miesta trvalého pobytu. 

 

3. Denný stacionár: poskytuje sociálnu službu FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO podľa 

osobitného predpisu2), a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. 

Stacionár poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, sociálne poradenstvo, sociálnu 

rehabilitáciu, stravovanie; zabezpečuje pracovnú terapiu, záujmovú činnosť. Žiadosti sa podávajú 

na mestský úrad podľa miesta trvalého pobytu. 

 

4. Domáca opatrovateľská služba: sociálna služba poskytovaná FO, ktorá je odkázaná na pomoc 

inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa osobitného predpisu2); FO ktorá je odkázaná 

na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných 

sociálnych aktivitách podľa osobitného predpisu3). Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony 

podľa osobitného predpisu ). Žiadosti sa podávajú na mestský úrad podľa miesta trvalého 

pobytu. 


