
Podmienky vedenia poradia žiadostí fyzických osôb  

odkázaných na sociálnu službu  

pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby  

v Trnavskom samosprávnom kraji 

 
         Odbor sociálnych vecí Úradu Trnavského samosprávneho kraja v zmysle § 8 odsek 4 

zákona 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 v platnom 

znení v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí fyzickej osobe, ktorá má vydané právoplatné 

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, poskytovanie sociálnej služby podľa poradia na 

základe vopred určených podrobností nasledovne: 

 

         Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK majú za úlohu viesť 

vlastnú evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby chronologicky podľa: 

 

•  dátumu, v ktorom bola žiadosť doručená  

 

•  druhu sociálnej služby [ §34 Zariadenie podporovaného bývania, §35 Zariadenie pre 

seniorov, §37 Rehabilitačné stredisko,  §38 Domov sociálnych služieb,  

§39 Špecializované zariadenie ] 

 

•  formy sociálnej služby [ ambulantná, týždenná pobytová, celoročná pobytová ] 

V prípade, že vo vybranom zariadení zriadenom TTSK nie je voľné miesto a fyzická 

osoba súhlasí s evidenciou v zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby (ďalej len „zoznam čakateľov“), poskytovateľ zaeviduje jeho žiadosť v zozname 

čakateľov a zároveň o tom písomne oboznámi žiadateľa. 

Poskytovanie sociálnej služby bude občanovi zabezpečené podľa poradia v zozname 

čakateľov poskytovateľa, v ktorom je zaevidovaná jeho žiadosť. Žiadateľ je vyzvaný k nástupu 

poskytovania sociálnej služby na základe zoznamu čakateľov konkrétneho poskytovateľa 

sociálnej služby podľa nižšieho poradového čísla (teda prvý v poradí).   

          V zmysle § 8 ods. 8 je možné bezodkladné umiestnenie žiadateľa o poskytnutie sociálnej 

služby bez ohľadu na poradie v prípade, že je jeho život alebo zdravie vážne ohrozené, ak nemá 

zabezpečené nevyhnutné podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb alebo 

nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí.   

 Postup bezodkladného umiestnenia sa použije v prípade, že je v zariadení sociálnych 

služieb uvoľnené miesto, v opačnom prípade je žiadosť zaradená do evidencie žiadostí 

o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a ďalej vedená ako bezodkladná. Ak sa 

v evidencii nachádza viacero bezodkladných žiadostí, postupuje sa podľa vyššie uvedených 

podmienok.   

 

Ak žiadateľ, ktorý bol prvýkrát vyzvaný, aby nastúpil do ZSS, odmietne nástup do zariadenia, 

bude zo zoznamu vyradený, alebo môže byť na vlastnú žiadosť ďalej vedený v zozname 

čakateľov konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby, avšak bude preradený na posledné 

miesto. 
 


