
Postup k posúdeniu na odkázanosť: 

 

Pred podaním žiadosti do zariadenia si musí občan/žiadateľ podať Žiadosť o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu na Oddelení sociálnej pomoci Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Prílohou k žiadosti je vyjadrenia lekára o zdravotnom stave. VÚC 

(TSK) vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe 

ktorých bude vypracovaný komplexný posudok a vydané "Rozhodnutie o odkázanosti na 

sociálnu službu."  

 

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa odkázanosti, 

si občan podá osobne alebo písomne Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

a žiadosť je zaradená do poradovníka žiadateľov.  

 

V zmysle novely zákona č.448/2008 je možné do CSS – DOMOV JAVORINA prijať občana 

so stupňom odkázanosti najmenej V. až VI. a to na základe právoplatného rozhodnutia, 

vychádzajúceho z komplexného lekárskeho posudku a podľa Rozhodnutia o odkázanosti.  

 

Žiadateľ, ktorý v čase predkladania Žiadosti o zaradenie do zoznamu žiadateľov do zariadenia 

je prijímateľom inej sociálnej služby, ktorú poskytuje mesto, obec, právnická osoba zriadená 

VÚC alebo iná právnická osoba, uvedie tento fakt vo svojej písomnej žiadosti.   

 

Prílohy k Žiadosti pri uzatvorení zmluvy a potrebné dokumenty k nástupu: 
 

- Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre určitý druh 

sociálnej služby. 

- Rozhodnutie o výške dôchodku za kalendárny rok. 

- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu. 

- Ak žiadateľ poberá dávky v hmotnej núdzi – rozhodnutie o ich priznaní. 

- Ak je žiadateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony – právoplatné rozhodnutie súdu i 

uznesenie o určení opatrovníka. 

- Ak žiadateľ poveril niekoho zastupovaním v právnych úkonoch za seba – splnomocnenie na 

výkon overené notárom. 

- Rozhodnutie o poberaní kompenzácií, preukaz ZŤP. 

 

K nástupu na poskytovanie sociálnej služby je potrebné predložiť: 
 

- Potvrdenie obvodného lekára o tom, že žiadateľ nemá kontraindikáciu ku dňu nástupu do 

zariadenia: 

- vyšetrenie na bacilonosičstvo, výter z rekta, výter z hrdla, RTG pľúc alebo pľúcne 

vyšetrenie, 

  krvné testy – krvný obraz, protilátky na hepatitídu B a C, HbsAg, biochémia, 

- potvrdenie o bezinfekčnosti, 

- test na COVID-19. 

- Občiansky preukaz. 

- Kartu poistenca. 

- Zdravotný záznam. 

 


