
 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka 

 
Ako vybaviť prepravnú službu 

 

[IP11/2017.v01.00.//1.9.2017, Stredisko sociálnych služieb Petržalka] 

 

 

Váš prvý krok bude smerovať do Strediska sociálnych služieb Petržalka na Vavilovovej ulici č. 18 

v Bratislave, kde Vám koordinátorka prepravy predloží potrebné tlačivá, alebo si potrebné tlačivá 

stiahnete z webovej stránky www.ssspetrzalka.sk v kolónke „Formuláre“ na stiahnutie: 

1. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (vydá Stredisko sociálnych 

služieb Petržalka. 

2. Potrebujete doložiť jedno z týchto troch tlačív: 

a. Potvrdenie o zdravotnom stave (vydá Stredisko sociálnych služieb Petržalka, toto potvrdenie 

Vám následne musí potvrdiť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) 

b. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu + posudok (toto rozhodnutie vydáva MČ 

Petržalka, Kutlíková 17, Bratislava, 5. poschodie č. d. 519 na základe Žiadosti o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu) 

c. Posudok vydaný príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti na 

individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, na účely kompenzácie sociálnych 

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 

Vazovova 7A, Bratislava, tel.: 02/20443700) 

3. Občiansky preukaz (k nahliadnutiu), v prípade, že nemáte trvalý pobyt v MČ Petržalka, tak je 

potrebné doložiť potvrdenie o prechodnom pobyte v MČ Petržalka 

 

Po zabezpečení všetkých dokumentov bude zaevidovaná žiadosť a následne prijímateľ a poskytovateľ 

sociálnej služby podpíšu Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Nárok na prepravnú službu má: 

- Občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý podľa posudku príslušného Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, s 

trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka a nie je prijímateľom pobytovej sociálnej 

služby, 

- Občan, ktorý podľa potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je odkázaný na prepravnú 

službu, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava- Petržalka a nie je prijímateľom pobytovej 

sociálnej služby, 

- Občan, ktorý je na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby umiestnený v zariadení 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti v  mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

- Občan s trvalým pobytom mimo mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý preukázateľne 

prechodne býva u príbuzných v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

 

Prepravnú službu je nutné objednávať aspoň deň vopred od 8:30-15:00 na telefónnom čísle: 

Tel: 02/52622592                                                email: doprava@ssspetrzalka.sk 

 

Prepravná služba sa poskytuje na území Bratislavy, vo výnimočných prípadoch v rámci BSK a to 

v každý pracovný deň spravidla  od 7:00 hod. do 15:00 hod. 

 

http://www.ssspetrzalka.sk/
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