Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov
Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania klientov do zariadenia sociálnych
služieb je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
V ZPS (v zariadení pre seniorov) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby jej stupeň odkázanosti je
najmenej IV, alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných
vážnych dôvodov.
Doklady potrebné k žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:
Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
K žiadosti je potrebné doložiť fotokópie posudku a právoplatného rozhodnutia o
odkázanosti na sociálnu službu.
Formulár žiadosti :
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (na stiahnutie)
Pri prijatí do Zariadenia sociálnych služieb je nevyhnutné priniesť:
• platný občiansky preukaz,
• preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
• preukaz ZŤP (ak ste jeho držiteľom),
• zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o
všetkých odborných ošetrujúcich lekároch, lieky na 1 mesiac,
• potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni (priložené tlačivo),
• v prípade, že sa nedokážete podpísať, je potrebné predložiť lekárske potvrdenie
dokumentujúce toto zdravotné postihnutie. V prípade, ak ste poverili Vašim zastupovaním inú
osobu, je potrené predložiť úradne overené splnomocnenie (resp. generálnu plnú moc),
• v prípade, že ste zbavený spôsobilosti alebo je Vaša spôsobilosť na právne úkony
obmedzená, prosíme predložiť uznesenie o zbavení spôsobilosti na právne úkony z okresného
súdu a listinu o ustanovení opatrovníka,
• aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku alebo iný doklad preukazujúci
Váš príjem,

• vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (priložené tlačivo).
Pre svoju osobnú potrebu si so sebou prineste:
• osobné šatstvo a obuv na jednotlivé ročné obdobia v interiéri a exteriéri, nezabudnite druh a
množstvo ošatenia prispôsobiť aj svojmu • zdravotnému stavu (napr. pri inkontinencii)
• hygienické potreby (toaletné potreby – toaletný papier, mydlo, šampón, uteráky, osušky,
potreby na čistenie zubov/zubných náhrad ap.) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné
pomôcky na 1 mesiac – napr. plienky, týždenný dávkovač na lieky, barly, korzety ap.),
• drobné predmety osobnej potreby (napr. príbor, hrnček, dózu na potraviny ap.), resp.
obľúbené predmety (fotografie, vankúšik, deku, obraz, kvet ap.).

