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SMERNICA PRE PRIJÍMANIE KLIENTOV DO DS SLIAČ 

 

Do Domova pre seniorov Sliač (DS Sliač) možno prijať klienta na základe právoplatného rozhodnutia o 

poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré vydá obecný úrad alebo mestský úrad 

príslušný podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. 

 

POSTUP PRI PRIJÍMANÍ KLIENTOV DO DS Sliač 
 

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
Žiadosť sa podáva na obecný úrad alebo mestský úrad príslušný podľa miesta trvalého bydliska 

žiadateľa, odbor sociálnych služieb. K žiadosti sa prikladá Lekársky nález o zdravotnom stave od 

zmluvného lekára prvého kontaktu. V prípade, že zdravotný stav vyžaduje posúdenie lekárom 

špecialistom (napríklad pri psychiatrických poruchách) priloží sa aj aktuálna správa od lekára špecialistu.  

Lekársky nález a lekárska správa budú slúžiť k vypracovaniu Posudku o odkázanosti fyzickej osoby na 

poskytovanie sociálnych služieb posudkovým lekárom mesta alebo obce. Sociálne šetrenie na účely 

posúdenia odkázanosti na sociálnu službu – záznam zo šetrenia vykoná pracovníčka príslušného 

sociálneho odboru priamo u žiadateľa. 
 

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vypracuje 

obecný úrad alebo mestský úrad príslušný podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa na nasledovné služby: 

Zariadenie pre seniorov, podľa § 35 zákona č. 448/2008 

Zariadenie opatrovateľskej služby, podľa § 36 zákona č. 448/2008 

Denný stacionár, podľa § 40 zákona č. 448/2008 

 

2. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
Po doručení právoplatného Rozhodnutia a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa podáva Žiadosť o 

zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na Mestský úrad Sliač, úsek sociálnych služieb. 

K tejto žiadosti sa doloží kópia Rozhodnutia a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu a v žiadosti sa 

zdôrazní druh služby, o ktorú má klient záujem. 

 

 

3. Postup pri prijímaní žiadateľa do DS Sliač 

 

Pozvanie k nástupu  do DS Sliač. 
 

V prípade voľného miesta v príslušnom zariadení DS Sliač je klient vyzvaný k nástupu do zariadenia. Pred 

vydaním rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti je správny orgán povinný zistiť, či sa u občana 

nezmenili podmienky rozhodujúce pre poskytovanie starostlivosti v tomto zariadení. Ak klient po 

písomnom vyzvaní k nástupu bez vážneho dôvodu nenastúpi, zaradí sa na posledné miesto v poradovníku 

čakateľov. Za vážny dôvod sa považujú: 

1. zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu 

2. kúpeľná liečba 

3. iné vážne osobné, alebo rodinné dôvody 

 

 

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE SLUŽBY V DS SLIAČ

 

a) Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb sú do poradovníka 

čakateľov zaraďovaní v prípade, ak v zariadení sociálnych služieb nie je voľné miesto. 

b) Žiadosti sú do poradovníka zaraďované podľa poradia v akom sú na MÚ Sliač úsek sociálnych vecí 

doručené. 

c) DS Sliač predvoláva žiadateľov z poradovníka čakateľov na základe uvedených kritérií: 



1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa 

Zákon č. 448//2008 Z.z. 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. Naliehavosť situácie môže 

ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti 

(nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste povereným pracovníkom Mestského úradu Sliač 

úseku sociálnych služieb alebo DS Sliač. 

2. kritérium: poradie žiadateľa v poradovníku čakateľov Žiadosti žiadateľov sú vybavované v poradí, v 

akom boli do DS Sliač doručené. Vždy s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu 

izbu rozhodujúce. Žiadatelia s trvalým bydliskom v meste Sliač majú prednosť pred žiadateľmi 

z iných miest a obcí. 

3. kritérium: pohlavie žiadateľa 

Toto kritérium je dôležité pri dvojposteľových izbách. Rozhodujúce je tu pohlavie klienta, ktorý na 

uvoľnenej izbe už býva. Na dvojposteľovej izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia 

len v prípade, že sa jedná o manželov. 

4. kritérium: zdravotný stav žiadateľa 

S ohľadom na personálne a materiálno – technické možnosti zariadenia sú klienti DS Sliač umiestňovaní 

do zariadenia podľa toho, koľko samoobslužných úkonov dokážu zvládnuť. Kapacitné možnosti 

zariadenia sú definované v nižšie uvedenej tabuľke. 

Tabuľka 1, Kapacitné možnosti DS Sliač 

DRUH SLUŽBY KAPACITA STUPEŇ ODKÁZANOSTI 

    II. III. IV. V.  VI. 

zariadenie pre seniorov 28 14 14 

zariadenie opatrovateľskej služby 3  3   

denný stacionár 2     

  33 17 14 

  
  

  

Imobilita, iné ťažké obmedzenie   z celkového počtu klientov 

ležiaci 
 

6   

Alzheimerova nemoc   4   

 

Bodové hodnotenie žiadateľov 
Dostatočná výška dôchodku alebo ochota doplácať do skutočnej výšky   1,0 

Občan daného mesta         2,0 

Odmietnutie nástupu                    -0,5 

Odobranie úkonov opatrovateľskej služby       0,5 

Odovzdanie obecného bytu v prípade prijatia      0,5 

Splnenie kritérií smernice pre prijatie       1,0 

Účastník odboja alebo držiteľ ceny mesta       1,0 

 

O prijatí do DS Sliač rozhoduje komisia v zložení: vedúci DS Sliač, vedúca sociálneho úseku DS Sliač, 

pracovníčka sociálneho odboru MÚ Sliač. Pri prijímaní do DS Sliač sa vyberie prvý vhodný žiadateľ / ka 

v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Vyššie uvedené kritériá sú jedinými rozhodujúcimi faktormi pre 

prijatie do DS Sliač.

 

Vypracoval: Ing. Milan Julény 

Vedúci DS Sliač 

 

Táto smernica je platná od 1.1.2016 

 

 

 

 

Mesto Sliač 

Primátor Ing. Daniel Dunčko 


