
Postup pri vybavovaní žiadostí

Postup pri vybavovaní žiadostí prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách  a o zmene  a doplnení  zákona  č.  455/1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Postup pri vybavovaní žiadostí do domov sociálnych služieb (ďalej DSS)
O sociálnu  službu do domova sociálnych služieb požiada občan -  senior,  ktorý má trvalý 
pobyt v regióne TTSK a to na základe podania žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu. K tomu sú potrebné vyplniť tlačivá:

- žiadosť  o posúdenie  odkázanosti  na  sociálnu  službu  (súčasťou  žiadosti  je  aj 
súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov).

- vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu.
Vypísané  tlačivá  žiadosť  o posúdenie  odkázanosti  na  sociálnu  službu  spolu  s tlačivom 
vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu je potrebné 
zaslať poštou alebo podať priamo na podateľni  na adrese:  Trnavský samosprávny kraj, 
Oddelenie posudkovej činnosti, Starohájska 10, 917 01  Trnava. 

Po odoslaný vyplnených tlačív je postup nasledovný:
Oddelenie  posudkovej  činnosti  alebo  zamestnanec  zariadenia  sociálnych  služieb,  ktorý  je 
poverený TTSK na vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti na základe sociálnej návštevy 
v mieste  trvalého  bydliska  občana  vypracuje  sociálny  posudok,  ktorý  obsahuje 
znevýhodnenie  fyzickej  osoby  s ťažkým  zdravotným  postihnutím  alebo  s nepriaznivým 
zdravotným  stavom  v oblasti  sebaobslužných  úkonov,  úkonov  starostlivosti  o svoju 
domácnosť.
Posudzujúci  lekár  vypracuje lekársky posudok – podkladom je lekársky nález,  posudok, 
správa  o priebehu  a vývoji  choroby  a zdravotného  postihnutia  alebo  výpis  zo  zdravotnej 
dokumentácie  alebo vyjadrenie zmluvného lekára o zdravotnom stave žiadateľa nie staršie 
ako šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu.
Na  základe  lekárskeho  a sociálneho  posudku  sa  na  oddelení  posudkovej  činnosti  TTSK 
vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.  Tento je podkladom na vydanie 
rozhodnutia  o odkázanosti  na  sociálnu  službu,  ktoré  vypracuje  oddelenie  posudkovej 
činnosti. V rozhodnutí je stanovený stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je 
žiadateľ odkázaný. 
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu sa vydáva v súlade so zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 30 dní od začatia konania. 

Občanovi  sa  pošle  rozhodnutie  o odkázanosti  na  sociálnu  službu,  zoznam  zariadení 
sociálnych  služieb,  tlačivo  žiadosti  o uzatvorenie  zmluvy  o poskytovaní  sociálnej  služby, 
čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby.

Občan  vyplnenú  žiadosť  o uzatvorenie  zmluvy  o poskytovaní  sociálnej  služby  spolu 
s právoplatným  rozhodnutím  o odkázanosti  na  sociálnu  službu,  overeným  čestným 
vyhlásením o majetku  fyzickej   osoby  (overenie  na  matrike  alebo  u notára)  a potvrdením 
o príjme  za  predchádzajúci  kalendárny  rok  zašle  podľa  výberu  poskytovateľa  na  Odbor 
sociálnej pomoci TTSK, Starohájska 10, 917 01  Trnava. 



Po kontrole a odsúhlasení všetkých predložených dokladov odborom sociálnej pomoci TTSK 
Vás budeme kontaktovať za účelom dohodnutia nástupu do zariadenia. 

Ak  je  žiadateľ  o posúdenie  odkázanosti  na  sociálnu  službu  z iného  samosprávneho  kraja, 
postup  žiadosti  má jednotlivý  samosprávny kraj  určený na  svojej  webovej  stránke,  podľa 
ktorého musia žiadatelia postupovať. 


