
Postup  
pri prijatí občana do Zariadenia pre seniorov a Zariadenia 

opatrovateľskej služby, ktorých zriaďovateľom je CSS Radosť n. o., 
Matice Slovenskej 13, 080 01 Prešov 

 

 
1. Krok – posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

 
Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Prešova, resp. inej obci a má záujem o poskytovanie 
sociálnej služby v Zariadení pre seniorov / ZpS/ a Zariadenia opatrovateľskej služby/ZOS/ 
CSS Radosť n. o. podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  na 
mestský úrad v Prešove, odbor sociálny, resp. inej obce. K žiadosti je potrebné doložiť aj 
lekársku správu alebo vyjadrenie lekára o aktuálnom zdravotnom stave. /Bližšie 
informácie občan získa na mestskom úrade v Prešove/inej obci/. Na základe celkového 
posúdenia občana, je vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZpS, resp. ZOS, 
s uvedením stupňa odkázanosti. Na rozhodnutí mestský/obecný úrad vyznačí právoplatnosť 
a následne na odbor sociálny Mestského úradu/obecného úradu, si občan  podáva žiadosť 
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpS resp. ZOS.  

 
2. Krok – podanie písomnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy 

 
Do ZpS, resp. ZOS občan podáva písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie 
sociálnej služby. Sociálna služba sa začína poskytovať dňom uzatvorenia zmluvy. K žiadosti 
je potrebné doložiť tieto doklady: 
 
K žiadosti je potrebné doložiť: 
 
• Požiadanie MsÚ, OcÚ o poskytovanie sociálnej služby v zariadení na základe žiadosti o 
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby žiadateľa 
 
• Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v tomto zariadení a posudok, na 
základe ktorého je žiadateľ prijímaný do CSS Radosť n.o., Matice slovenskej 13, 080 01  
Prešov, Zariadenie pre seniorov alebo Zariadenie opatrovateľskej služby 
 
• Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (úradne overiť). 
 
• Potvrdenie o príjme za posledný kalendárny rok. (Rozhodnutie o dôchodku) 
 
• Občiansky preukaz a preukaz zdravotného poistenia 
 
• Rozsudok súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony                                                  
(ak bolo vydané). 
 
• Uznesenie o ustanovení opatrovníka. (ak bol ustanovený). 
 
•Potvrdenie o zdravotnom stave žiadateľa                                                          
(lekársky nález, lekárske správy). 
 



• Zdravotná dokumentácia                                                                                                                             
 
• Výtery  
 
• Sociálna anamnéza 

 
Bližšie informácie môžete získať na tel. čísle: 051/749 88 50 

 


