
 

Obec Raková           -        Opatrovateľská služba 

 

Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

v znení neskorších predpisov 

 

1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu 

Vyplnené a podpísané tlačivo –  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu spolu 

s Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vyplní obvodný zmluvný 

lekár,  kópiami lekárskych nálezov (nie starších ako 6 mesiacov)  doručí žiadateľ na Obecný úrad v Rakovej. 

2. Vyhotovenie lekárskeho a sociálneho posudku 

Po doručení žiadosti s uvedenými prílohami obec zabezpečí vypracovanie zdravotného posudku 

u posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka. Sociálny pracovník vypracuje sociálny posudok na základe 

individuálnych predpokladov žiadateľa, rodinného prostredia a iných činiteľov, ktoré zisťuje sociálnym 

šetrením v domácnosti žiadateľa, či iného prostredia, v ktorom sa žiadateľ zdržiava (napr. nemocnica). 

Sociálny posudok obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných 

sociálnych aktivít, pri ktorých je žiadateľ odkázaný na pomoc inej osoby v porovnaní s osobou rovnakého 

veku a pohlavia bez zdravotného obmedzenia. 

3. Vyhotovenie posudku o odkázanosti na opatrovateľskú službu 

Na základe lekárskeho a sociálneho posudku vyhotoví sociálny pracovník obce Posudok o odkázanosti na 

sociálnu službu. Posudok obsahuje stupeň odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby, zoznam 

úkonov vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín, návrh druhu sociálnej služby a termín opätovného 

posúdenia zdravotného stavu. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je predpokladom pre vydanie 

rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. 

4. Vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len „rozhodnutie“) vydá Obec Raková najneskôr do 30 

dní od podania žiadosti. Rozhodnutím sa žiadateľovi priznáva alebo nepriznáva právo na opatrovateľskú   

službu. Toto rozhodnutie doručí obec žiadateľovi, ktorý môže voči nemu podať odvolanie v lehote 15 dní od 

jeho doručenia. Po 15 dňoch sa rozhodnutie stáva právoplatným. Právoplatnosť na rozhodnutí vyznačí 

sociálny pracovník obce. V prípade, že sa žiadateľ vzdá práva na odvolanie, rozhodnutie sa tým dňom stáva 

právoplatné. 

 

Ukončením tohto procesu možno pristúpiť k požiadaniu o uzatvorenie zmluvy pre poskytovanie 

sociálnej služby. 


