
Podmienky prijatia občana do zariadenia sociál-
nych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. 
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zá-
kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpi-
sov (ďalej zákon o sociálnych službách).

Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služ-
by podľa § 35 zákona o sociálnych službách, a to 
fyzickej osobe, na neurčitý čas, ktorá dovŕšila 
dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fy-
zickej osoby a stupeň jej odkázanosti je najmenej 
IV podľa prílohy č. 3 zákona, alebo fyzickej osobe, 
ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie so-
ciálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných 
vážnych dôvodov. 

Ak sa jedná o občana poberajúceho starobný dô-
chodok, ktorý ma záujem o umiestnenie v zaria-
dení pre seniorov, a ktorý nevyžaduje umiestne-
nie v  špecializovanom zariadení, podá si žiadosť 
na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na 
obecný, mestský alebo miestny úrad mestskej 
časti v  mieste trvalého bydliska a požiada o po-
súdenie odkázanosti na sociálnu službu. Násled-
ne bude vydaný posudok a  rozhodnutie o  odká-
zanosti na sociálnu službu, ktoré po nadobudnutí 
právoplatnosti, bude slúžiť ako podklad k žiadosti 
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

POSTUP PRI PRIJÍMANÍ KLIENTOV DO RUŽI-
NOVSKÉHO DOMOVA SENIOROV

1. Krok – Posudzovanie odkázanosti na sociál-
nu službu

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začí-

na na základe písomnej žiadosti  občana na obec-
nom, mestskom alebo miestnom úrade mestskej 
časti.
K posudzovaniu potrebujete:
▶  Tlačivo „Žiadosť na posúdenie odkázanosti 

na sociálnu službu“ (ďalej len žiadosť o posú-
denie), v ktorej vypíšete všetky body a podpíše-
te ju.

▶  Súčasťou „Žiadosti na posúdenie odkázanosti 
na sociálnu službu“ je:

 •  Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadate-
ľa k posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu. 

 •   Aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku zo So-
ciálnej poisťovne

 •  Ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na práv-
ne úkony, listina o ustanovení za opatrovníka.

Takto pripravenú „Žiadosť na posúdenie odkáza-
nosti na sociálnu službu“ doručíte na adresu váš-
ho obecného, mestského alebo miestneho úradu 
mestskej časti.

▶  Na základe tejto žiadosti o posúdenie bude u Vás 
doma vykonané sociálne šetrenie, na základe 
ktorého bude vypracovaný  „Posudok o  odká-
zanosti na sociálnu službu“ a následne vydané 
„Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 
službu“. V  rámci správneho konania je možné 
sa voči  Rozhodnutiu  odvolať v lehote do 15 dní.

▶  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu služ-
bu je potrebné správoplatniť na príslušnom úra-
de, ktorý rozhodnutie vydal. 

2. Krok – Podanie žiadosti do Ružinovského do-
mova seniorov

▶  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej 
služby si môžete vytlačiť z našej webovej strán-
ky a  po vyplnení podať osobne alebo písomne 
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priamo do Ružinovského domova seniorov.
▶  K Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociál-

nych služieb predložíte:
 •  Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na so-

ciálnu službu – vydané obcou, mestom alebo 
mestskou časťou.

 •  Aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku zo So-
ciálnej poisťovne

 •  Vyhlásenie o  majetku fyzickej osoby na účely 
platenia úhrady za sociálnu službu

 •  Kópiu aktuálnej lekárskej správy

3. Krok –  Evidencia v zozname žiadateľov

Po zaevidovaní žiadosti bude záujemca o umiest-
nenie v Ružinovskom domove seniorov zaradený 
do zoznamu žiadateľov. 

▶  Ružinovský domov seniorov vedie zoznam žia-
dateľov o umiestnenie a poskytovanie sociálnej 
služby v Ružinovskom domove seniorov v súlade 
so zákonom o sociálnych službách.

▶  Podrobnosti a podmienky prijímania zo zozna-
mu žiadateľov upravujú kritériá prijímania:

  1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej si-
tuácie žiadateľa. Zákon o sociálnych službách 
v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bez-

odkladne mimo zoznamu žiadateľov pred na-
dobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o po-
skytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych 
služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie 
vážne ohrozené. Napr. bývanie na samote a vy-
soký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje 
neschopnosť zabezpečiť si základné životné po-
treby a sociálna osamelosť, nepriaznivé pove-
ternostné podmienky najmä zima a hmotná nú-
dza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže 
ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, or-
gán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej 
starostlivosti (nemocnica).

  2. kritérium: pohlavie žiadateľa. Toto kritérium 
je dôležité pri dvoj a viacposteľových izbách. 
Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí na 
uvoľnenej izbe už bývajú. Na dvojposteľovej 
izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdiel-
neho pohlavia len v prípade, že sa jedná o man-
želov, prípadne muž a žena požiadajú o spoloč-
né bývanie.

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť z našej 
webovej stránky www.rdssklenarova.sk, v časti 
tlačivá, prípadne Vám ich aj s vysvetlením poskyt-
neme v našom zariadení sociálnych služieb.

V prípade, že počas vybavovania žiadosti 
budete mať doplňujúce otázky, kontaktujte 
nás:

pondelok – štvrtok od 7.00 – 14.30 hod.
piatok od 7:00 – 11:30 hod.
tel.: +421 2 5341 1066 – sociálny úsek
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