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Podmienky prijatia občanov
do Centra sociálnych služieb Slniečko
Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR
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(ďalej zákon
o sociálnych službách).
Podľa uvedeného zákona všeobecne obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej
pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu
službu a tiež zabezpečuje právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto
zákonom. Preto, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v Centre sociálnych
služieb je nutné, aby podal písomnú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby. Túto žiadosť
podáva priamo nášmu zariadeniu.
V Centre sociálnych služieb Slniečko sa poskytujú tieto druhy sociálnych služieb:
1. Domov sociálnych služieb
2. Špecializované zariadenie
3. Jedáleň
Domov sociálnych služieb: poskytuje sociálne služby podľa § 38 zákona o sociálnych
službách, a to fyzickej osobe, na neurčitý čas, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a stupeň jej odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona,
alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Špecializované zariadenie: poskytuje sociálne služby podľa § 39 zákona o sociálnych
službách a to fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä
Parkinsonová choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza
multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický
psychosyndróm ťažkého stupňa.
Jedáleň: Stravovanie v zariadení sociálnych služieb možno poskytovať okrem prijímateľa
sociálnej služby aj:
a) fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.
Na tieto fyzické osoby sa nevzťahujú ustanovenia Všeobecného záväzného nariadenia
Žilinského samosprávneho kraja.
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Postup pri prijímaní klientov do Centra sociálnych služieb Slniečko
Ak máte záujem umiestniť seba, alebo vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné
postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách a to postupom, ktorý je platný od 1. 1.
2018.
Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie. Rozhodujúci je trvalý
pobyt a aktuálny zdravotný stav žiadateľa. Ak sa jedná o občana ktorý žiada o umiestnenie do
domova sociálnych služieb alebo špecializovaného zariadenia, požiada Žilinský samosprávny
kraj o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Občan podá žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu, doplnenú o doklady o nepriaznivom zdravotnom stave
(fotokópie lekárskych vyšetrení, prepúšťaciu správu alebo lekársky nález na Žilinský
samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí, Komenského 48, 011 09 Žilina. Tlačivo žiadosti je
dostupné na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, kde si ho možno vyzdvihnúť osobne,
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK ako i na webovej stránke
www.regionzilina.sk v záložke sociálne veci → žiadosti a formuláre).
ŽSK Žilina vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktorom stanoví stupeň
odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný. Po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada občan Žilinský
samosprávny kraj, alebo ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o Zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby.
Na základe podania Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti
o Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prebehnú nasledujúce kroky:
1.

KROK: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.

K posudzovaniu potrebujete:
1/ Tlačivo „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, v ktorej vypíšete všetky
body a podpíšete ju.
2/ Súčasťou „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ je:
a) „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“, v ktorom sa vyjadrí Váš
obvodný lekár. POZOR, aby tlačivo podpísal a potvrdil alebo
b) „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, ktorý taktiež
vyplní, potvrdí a podpíše Váš obvodný lekár.
V prípade, ak v zdravotnej dokumentácii máte doklad od poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti, výpovedný o Vašom nepriaznivom zdravotnom stave – nie starší ako 6mesiacov
– (vyšetrenia lekára, prepúšťacia správa z hospitalizácie v nemocnici), môžete tento doklad
prefotiť a priložiť k tlačivu „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. V tom
prípade nepotrebujete priložiť: bod 2a) „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“.
Táto fotokópia ich plne nahrádza.
3/ Takto pripravenú „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete na
adresu: Žilinský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí, Komenského 48, 011 09 Žilina.
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Na základe tejto „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás
vykonaný sociálny prieskum, čo poslúži ako podklad na vypracovanie sociálneho posudku
a posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na
sociálnu službu“ vám bude následne doručené poštou doporučene do vlastných rúk.
4/ Do 15 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu zo ŽSK si dáte
potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ a to osobne,
telefonicky alebo e-mailom na úrade ŽSK.
2.

KROK: PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
K uzatvoreniu zmluvy v Centre sociálnych služieb potrebujete:

1/ „Žiadosť o poskytovania sociálnej služby“
Túto žiadosť si môžete podať osobne alebo poštou priamo zariadeniu. Tlačivo žiadosti je
uverejnené na webovej stránke zariadenia, alebo je možné vyzdvihnúť ho priamo
v zariadení.
2/ K „Žiadosti o poskytovania sociálnych služieb“ predložíte:
a) právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydané ŽSK na základe
vašej žiadosti, okrem fyzickej osoby, ktorej sa má poskytnúť sociálna služba
bezodkladne podľa Zákona o sociálnych službách § 8 ods.6
b) v prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony priloží overené
právoplatné Uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka a Rozsudok súdu pozbavení
spôsobilosti na právne úkony alebo o obmedzení spôsobilosti na právne úkony.
c) Potvrdenie o príjme – za predchádzajúci kalendárny rok (kópiu rozhodnutia
o poberaní dôchodku zo sociálnej poisťovne).
d) Doklady o majetkových pomeroch – List vlastníctva, Kúpno-predajnú zmluvu.
e) Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely úhrady sociálnych služieb.
Pri prijatí do CSS Slniečko je potrebné predložiť:
 Občiansky preukaz, rodný list, zdravotný preukaz poistenca, zdravotnú kartu, v
ktorej musí byť uvedený dátum vyradenia klienta z evidencie, v prípade, ak máte
záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti našim zmluvným lekárom.
 potvrdenie o bezinfekčnosti (všeobecný lekár)
 vyšetrenie na HBsAg, TT (tampón hrdla), TN (výter nosa), TS kult+cilt (tampón
stolice), KO+Diff
 RTG pľúc popis, HT+glykémia
 Anti HCV, BWR, HIV
 výsledky vyšetrenia: interné, neurologické, psychiatrické, prípadne od odborných
lekárov u ktorých je dispenzarizovaný/á
 Osobné veci podľa priloženého zoznamu
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3.

KROK: EVIDENCIA ŽIADATEĽOV

V prípade, že v našom zariadení nie je voľné miesto, je možné Vás zaradiť do Evidencie
žiadateľov na umiestnenie do Centra sociálnych služieb Slniečko.
Vedenie evidencie žiadateľov
1. Centrum sociálnych služieb Slniečko vedie evidenciu žiadateľov na poskytovanie
sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.
2. Podrobnosti a podmienky prijímania a predvolávanie z evidencie žiadateľov upravuje
Metodický pokyn Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zásady
prijímania a predvolávania do zariadenia sociálnych služieb.
3. Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v CSS Slniečko sú do evidencie
žiadateľov zaraďovaní v prípade, ak v zariadení sociálnych služieb nie je voľné miesto.
4. Žiadosti sú do evidencie žiadateľov zaraďované podľa poradia v akom boli do CSS
Slniečko doručené a podľa druhu poskytovanej sociálnej služby.
5. CSS Slniečko predvoláva žiadateľov z evidencie žiadateľov na základe uvedených
kritérií:
1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa. Zákon o sociálnych
službách v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia pred
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení
sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr.
bývanie na samote a vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť
zabezpečiť si základné životné potreby a sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné
podmienky najmä zima a hmotná núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže
ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie
ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste
povereným pracovníkom CSS Slniečko.
2. kritérium: poradie žiadateľa v evidencii žiadateľov. Žiadosti žiadateľov sú
vybavované v poradí, v akom boli do CSS Slniečko doručené. Vždy s ohľadom na
ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce.
3. kritérium: pohlavie žiadateľa. Toto kritérium je dôležité pri dvoj a viacposteľových
izbách. Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú. Na
dvojposteľovej izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v
prípade, že sa jedná o manželov, prípadne muž a žena požiadajú o spoločné bývanie.
4. kritérium: zdravotný stav žiadateľa. Z prevádzkových dôvodov sú klient do CSS
Slniečko umiestňovaní na jednotlivé izby podľa toho, do akého druhu sociálnej
starostlivosti sú zaradení. O prijatí do CSS Slniečko rozhoduje riaditeľ, vedúci
sociálneho úseku a vedúci ošetrovateľského úseku.
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Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť z internetu, prípadne Vám ich aj s vysvetlením
poskytneme v našom zariadení sociálnych služieb.
V prípade, že počas vybavovania potrebných náležitostí si budete potrebovať overiť správnosť
pochopenia týchto inštrukcií, alebo budeme mať iné pochybnosti alebo otázky, kontaktujte nás
prosím na nasledovných telefónnych číslach:
041/4254 223
041/4254 222

riaditeľka
sociálna pracovníčka

V pracovných dňoch v dobe od 07.00 – 14.00 h

riaditeľka CSS Slniečko
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4.

ZOZNAM OSOBNÝCH VECÍ POTREBNÝCH PRI PRIJATÍ DO CSS Slniečko

OSOBNÉ VYBAVENIE:
1. Osobné šatstvo - bielizeň
spodná bielizeň : nohavičky alebo trenírky (10 ks), tielka 4 ks, ponožky (10 párov)
pyžamo alebo nočné košele (4 ks)
župan
ošatenie – tepláky 4 ks, prípadne domáce oblečenie
dlhé nohavice 2 ks, krátke nohavice 1 ks, sukne 2 ks, svetre 2 ks
sviatočné oblečenie
kabát, vetrovka, zimná bunda, bunda flisová, mikina
bavlnené tričká s krátkym a dlhým rukávom (po 4ks), deku na prikrytie, Prosíme,
NENOSIŤ vlnené pulóvre, v podmienkach nášho zariadenia sú nevhodné.
i) čiapka 1 ks, rukavice 1 ks
j) cestovnú tašku – v prípade hospitalizácie (dovolenky) do nej zabalíme potrebné veci
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2. Osobná obuv
a) zimná
b) letná
c) prezuvky
3. Hygienické potreby
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

sprchovací gél (toaletné mydlo) 2 ks
šampón na umývanie vlasov 2 ks
uteráky 2 ks, osušky 2 ks, hygienické vreckovky 1 bal., hrebeň
holiace potreby (muži)
hubka na kúpanie alebo froté vrecúška 2 ks
kliešte na nechty aj nožničky, vatové tyčinky (na čistenie uší) 1 bal.
zubná pasta 2 ks, zubná kefka 2 ks, ústna voda 2 ks, pohár plastový 1 ks
krém na tvár

Ostatné:
Môžete si doniesť aj pamiatkové predmety.
Nezabudnúť!
a) Používané zdravotné pomôcky – francúzske barle, invalidný vozík a pod.
b) lieky minimálne na jeden mesiac
c) INKONTINENTNÍ KLIENTI – jednorazové plienky + pena
VECI PROSÍME OZNAČIŤ!
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