Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Ako vybaviť opatrovateľskú službu v domácnosti

1. Váš prvý krok bude smerovať na MČ Petržalka, Kutlikova 17, Bratislava, 5. poschodie č. d.
519, kde si vyzdvihnete formulár Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
2. Vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je prílohou k Žiadosti
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.
3. Formulár Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby si vyzdvihnete
osobne v Stredisku sociálnych služieb Petržalka, Vavilovova 18, na úseku Opatrovateľskej služby,
alebo na webovej stránke www.ssspetrzalka.sk „Formuláre“ na stiahnutie.“
Tel. kontakt: 02/62520415, 0910 176 405
Potvrdenie žiadosti:
- o neposkytovaní peňažného príspevku na opatrovanie, osobnú asistenciu (ÚPSVaR, Vazovova
7/A, pre obvod Bratislava Petržalka - tel. kontakt 02/204 43 608).
Prílohy k žiadosti:
➢ Právoplatne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu + posudok (originál).
➢ Rozhodnutie o výške aktuálnych dôchodkových dávok (vydáva Sociálna poisťovňa, Ul. 29.
Augusta č. 8, Bratislava.
(tel. kontakt 0800 123 123 - doručenie poštou), u manželov obidvaja.
➢ Lekárska správa o zdravotnom stave žiadateľa o sociálnu službu (kópia).
➢ Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa.
➢ Vyhlásenie o majetku (podpis žiadateľa o sociálnu službu úradne osvedčený – notár, matrika...).
Imobilný žiadateľ o sociálnu službu žiada návštevu v domácnosti na tel. čísle 02/68 288 801
(Matrika Technopol, Kutlíkova 17) kancelária č. 003, prízemie
➢ Občiansky preukaz žiadateľa o sociálnu službu (k nahliadnutiu pri odovzdaní žiadosti).
Ak sa žiada donáška obeda do domácnosti, je potrebné:
➢ podať žiadosť o peňažný príspevok na stravovanie (len pri dôchodku menej ako 566,96, €) na MČ
Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, 5. poschodie.
Zabezpečiť:
➢ kľúč od vchodu, prípadne od prechodových dverí,
➢ ak je žiadateľ imobilný, čiastočne mobilný, je vhodne dodať kľúč od bytu, kľúče musia byť
čitateľne označené (meno, ulica, poschodie).
Podmienky pre poskytovanie donášky obeda do domácnosti sú tie isté, ako pri začatí
poskytovania sociálnej služby. Je to jeden z poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby
v domácnosti
1. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov rieši aj možnosť
poskytovania sociálnej služby bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. V tomto prípade si
klient bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov,
čo je 13,06 €/hod.; donáška, dovoz obeda do domácnosti 3,76 €/1 obed.
2. V prípade krízovej intervencii (bezodkladnej pomoci) sa poskytuje sociálna služba pri ohrození
života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny ak ide o osamelú fyzickú osobu, ktorá vyžaduje
okamžitú pomoc, písomné náležitosti sa predkladajú dodatočne.

[HP07.D01. v01.00.//01.01.2017, Stredisko sociálnych služieb Petržalka]

