
Vážený občan obce Marianka, 
 
 
Ak ste dosiahli dôchodkový vek a rozhodli sa podať žiadosť do niektorého zo sociálnych 
zariadení (napr. zariadenie pre seniorov, domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej 
služby, denný stacionár, či využívať opatrovateľské služby a pod.),  je nutné aby ste na 
základe nového zákona č. 448/ 2008 o sociálnych službách, ktorý začal platiť 1.1. 2009, 
dodržali nasledujúci postup: 
 
V prvom rade treba stanoviť stupeň Vašej odkázanosti na sociálnu službu, čo vykonáva obec 
Marianka alebo VÚC – Vyšší územný celok Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).  
V odkázanosti na sociálnu službu sa hodnotí  napr. do akej miery je senior mobilný,  
sebestačný pri hygiene, pri stravovaní, bežnom upratovaní domácnosti, pri vybavovaní na 
úradoch, aké sú jeho zdravotné obmedzenia.  Existuje celkom 6 stupňov odkázanosti, pričom 
stupeň č. 1 je najľahší. Ak dosiahnete stupne 2 – 4 spadáte do Zariadenia pre seniorov, pri 
stupňoch 5 a 6 do Domova sociálnych služieb.  
 
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  (viď. tlačivá na stiahnutie) 
podáte na obci Marianka. V žiadosti vyznačíte typ sociálnej služby / zariadenia o ktorý 
máte záujem. K žiadosti priložíte Lekársky nález o Vašom zdravotnom stave od Vášho 
zmluvného lekára prvého kontaktu.  
V prípade, že Váš zdravotný stav vyžaduje posúdenie lekárom špecialistom  (napríklad pri 
psychiatrických poruchách) priložíte aj aktuálnu správu od lekára špecialistu. Lekárska správa 
bude slúžiť k vyhotoveniu lekárskeho posudku posudkovým lekárom a bude čiastkovým 
posudkom k vypracovaniu sociálneho posudku, ktorý vypracuje posudkový sociálny poradca 
v súlade so Zákonom č. 448 o sociálnych službách. Podľa celkového sociálneho posudku, sa 
odporučí žiadateľovi konkrétny typ sociálneho zariadenia. 
 
Na základe žiadosti obdržíte z obecného úradu  Marianka ROZHODNUTIE o odkázanosti 
na sociálnu službu. To následne odovzdáte v zariadení sociálnych služieb, v ktorom budete 
žiadať o umiestnenie (zoznam zariadení v Bratislavskom kraji nájdete v sekcii prílohy).  
 
Žiadatelia, ktorí žiadajú o sociálnu službu formou umiestnenia v DSS (Domove sociálnych 
služieb), je potrebné obrátiť sa na Bratislavský samosprávny kraj, ktorý vykonáva posudkovú 
činnosť a vydáva príslušné rozhodnutia na odkázanosť. Adresa: 
Odbor sociálnych vecí  Bratislavského samosprávneho kraja 
Sabinovská 16 
P.O. Box 106 
820 05 Bratislava 25 
 
 
 
Bližšie informácie k ooblasti sociálnych služieb  obdržíte na Obecnom úrade Marianka, tel.: 

02/659 366 94, resp. na telefónnom čísle 0905-485153.

http://www.naruczachrany.sk/files/Ziadost_o%20_posudenie.doc
http://www.naruczachrany.sk/files/Ziadost_o%20_posudenie.doc
http://www.naruczachrany.sk/files/Lekarsky_nalez_na_ucely_posudenia_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.doc

