
Klient môže byť prijatý do Domu sv. Simeona,  
Denného stacionára Gréckokatolíckej charity Prešov,  

keď splní nasledovné podmienky:  
 
 

1. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 
 - K prijatiu je potrebné doložiť právoplatné „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“. 
 

Postup pri jeho vybavení: 
A. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
 - Ak má byť klientovi vydané právoplatné „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, je 
potrebné, aby klient vyplnil a doručil na adresu príslušnej obce (mesta), v ktorom má  trvalý pobyt 
„Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ (toto tlačivo mu poskytne obec, mesto v 
ktorom má trvalý pobyt). Posúdenie  odkázanosti vykonáva obec (mesto) podľa trvalého pobytu 
občana.  
 

 - V žiadosti je potrebné uviesť, že klient má záujem o umiestnenie do Domu sv. Simeona, Denného 
stacionára, Osloboditeľov 396, Sačurov.  
 

 - K „Žiadosti“ je potrebné doložiť výmer o dôchodku zo Sociálnej poisťovne, ďalej aktuálne lekárske 
správy, nálezy a tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, 
vyplnené všeobecným  lekárom klienta, s ktorým má klient uzatvorenú dohodu o poskytovaní 
zdravotnej  starostlivosť nie staršie ako 6 mesiacov.  
 

 - Obecný Úrad  „Žiadosť“  zaeviduje /dátum, pečiatka, evidenčné číslo /, ďalej rieši veci až po vydanie 
„Rozhodnutia“  len obec.  
 

B. Lekársky posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu 
 - Na základe predloženej „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ príslušná obec, 
mesto vydá lekársky posudok a sociálny posudok a to takto: 

− Posudzujúci lekár príslušnej obce, mesta pri vyhotovovaní lekárskeho posudku vychádza 
z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú  
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Na základe výsledkov posúdenia  
vypracuje posudzujúci lekár posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti a termín  
opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby, pokiaľ sa nejedná o stav trvalý, 

− Na základe predloženej „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ príslušná 
obec, mesto vydá aj sociálny posudok. V rámci sociálneho posudku sa posudzujú  
individuálne predpoklady fyzickej osoby, jej rodinné prostredie a prostredie, ktoré  
ovplyvňuje jej začlenenie do spoločnosti. 

 

C. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 
 - Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vydáva príslušná obec, mesto „Posudok 
o odkázanosti na sociálnu službu“ a následne „Rozhodnutie o odkázanosti  na sociálnu službu“, 
ktoré obsahuje -  

− stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej  fyzickej osoby,  
− návrh druhu sociálnej služby (Denný stacionár, Dom sv. Simeona), 



− znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým 
zdravotným stavom v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju 
domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, 

− určenie opätovného posúdenia  zdravotného stavu, pokiaľ sa nejedná o trvalý stav.  
 

D. Nadobudnutie právoplatnosti „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“: 
 - Vzhľadom k tomu, že príslušná obec, mesto postupuje pri vydávaní rozhodnutí o odkázanosti na 
sociálnu službu podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  (správny poriadok), je viazaná 
zákonnými lehotami na vydanie rozhodnutia (30 dní).  
 

 - Pre klienta je dôležité, aby sa v prípade, ak súhlasí s obsahom Rozhodnutia o odkázanosti na 
sociálnu službu ihneď po doručení Rozhodnutia o odkázanosti na  sociálnu službu vzdal možnosti 
odvolania tak, aby rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť ihneď, lebo potom plynie 15 - dňová lehota 
a až po jej uplynutí sa „Rozhodnutie“ stane  právoplatným. Dôležité je, aby právoplatnosť 
rozhodnutia bola na rozhodnutí riadne vyznačená.  
 

 

2. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb 
− Po obdržaní právoplatného „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ aj bez 

"Rozhodnutia" klient vyplní „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych 
služieb“, a tým požiada  o uzatvorenie zmluvy medzi naším zariadením a klientom. 

 
 
3. Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb 
 - Po posúdení „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ poverený pracovník 
za Denný stacionár, Dom sv. Simeona uzatvára s klientom „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“.  
 

 

Poznámka 
Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby, môže sa pred podaním žiadosti na obecný úrad 
spojiť s pracovníčkou Denného stacionára p. Marianou Trellovou, ktorá mu pomôže pri podávaní 
žiadosti. Ak nie potom sa obracia priamo na obecný či mestský v mieste svojho trvalého bydliska so 
„Žiadosťou o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.“  
 
 
 
V Prešove: 23. 09. 2013  
 

 

 

 


