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Informácie pre záujemcov  
 

Podrobné podmienky sú upravené v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení 

neskorších predpisov. Pre lepšiu orientáciu vyberáme:  

 

Máte záujem o prijatie do nášho zariadenia? 

 

1/  Môžete nastúpiť do časti Zariadenie pre seniorov /ZPS/-  ak máte nad 62 rokov . 

V prípade záujmu o túto službu je potrebné  obrátiť sa na príslušný obecný alebo mestský 

úrad v mieste Vášho trvalého bydliska, kde Vám dajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na 

sociálnu službu. K žiadosti je nutné doložiť aktuálnu lekársku správu, nie staršiu ako ½ roka. 

Na základe týchto dokladov obec rozhodne o Vašej odkázanosti a vydá Vám  rozhodnutie 

a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Následne si  môžete  vyzdvihnúť v našom 

zariadení  žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby do zariadenia pre 

seniorov a to  v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 15,00 hod., prípadne Vám ju zašleme 

poštou alebo mailom. 

 

 

2/  Môžete nastúpiť do časti Špecializované zariadenie/ ŠZ/ alebo Domov sociálnych 

služieb/ DSS/. Ak máte nepriaznivý zdravotný stav /organický psychosyndróm, demenciu, 

iné psychické choroby/  môžete sa obrátiť  so žiadosťou o posúdenie odkázanosti na sociálnu 

službu na Nitriansky samosprávny kraj /NSK/. K žiadosti je nutné doložiť aktuálnu lekársku 

správu, nie staršiu ako ½ roka. Žiadosť o posúdenie odkázanosti je možné stiahnuť 

z internetovej stránky https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-

socialnu-sluzbu alebo je k dispozícii   v našom zariadení v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 

15,00 hod., prípadne Vám ju zašleme poštou alebo mailom. 

Ak budete mať vydané rozhodnutie o sociálnej odkázanosti a posudok z NSK môžete si 

vyzdvihnúť v našom zariadení  žiadosť o uzatvorenie zmluvy do ŠZ alebo DSS, prípadne Vám 

ju zašleme mailom alebo poštou.  

 

3/  Môžete nastúpiť ako samoplatca, bez vybavovania rozhodnutia a posudku o sociálnej 

odkázanosti z obce alebo samosprávneho kraja. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy si môžete  

vyzdvihnúť v našom zariadení v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 15,00 hod., prípadne Vám 

ju doručíme poštou alebo mailom. Možnosť nastúpiť ako samoplatca je možné využiť iba 

v prípade, že je v zariadení  voľné miesto a zariadenie nemá v poradí čakateľov žiadneho 

záujemcu o poskytovanie sociálnej služby. 

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu
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Vedenie poradia čakateľov: 

Ak nie je v našom zariadení voľné miesto, bude Vaša žiadosť o uzatvorenie zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby zaradená do poradia čakateľov. Aktuálne poradie čakateľov je 

vyvesené na  našej webovej stránke v časti SLUŽBY a na informačnej nástenke v zariadení. 

Informácie môžete získať aj osobne, telefonicky alebo mailom. Záznam o zaradení do 

poradia čakateľov Vám doručíme aj poštou na Vašu adresu. 

 

Kritériá na výber z poradia čakateľov / predvolanie k nástupu/:  

• poradové číslo a dátum zaevidovania žiadosti, 

• aktuálny záujem občana o sociálnu službu, 

• prednostné prijatie z vážnych dôvodov / rozhoduje NSK/, 

• obsadzované miesto v zariadení / mužské, ženské/, 

• kategória ZSS, v ktorej sa uvoľnilo miesto / ZPS, DSS, ŠZ/, 

• stredisko – Levice, alebo Domadice. 

 

Predvolanie k nástupu do zariadenia: 

Ak sa v zariadení uvoľní príslušné miesto obdržíte od nás písomnú Výzvu k nástupu , 

na ktorej bude uvedený okrem dátumu nástupu aj zoznam vecí, ktoré si môžete do 

zariadenia priniesť. 

 

Jednanie o podmienkach a Návrh zmluvy  

Pred nástupom do nášho zariadenia dostanete od nás návrh zmluvy, prípadne si ho 

môžete stiahnuť z našej webovej stránky. Návrh zmluvy si môžete v kľude preštudovať 

v domácom prostredí a prípadné otázky alebo pripomienky prekonzultovať so sociálnymi 

pracovníčkami zariadenia alebo s p.riaditeľkou. 

 

 

 

 

Zdroj vlastný 


