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ID01 PP02 F096  - Informácie pre žiadateľa 
 

5. JEDÁLEŇ 
V jedálni sa poskytuje  stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá  zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie 
alebo nepriaznivý zdravotný stav; alebo dovŕšila dôchodkový vek.  
 

Prijímateľom tejto služby poskytujeme jedno hlavné jedlo – obed formou prípravy 
a výdaja jedla do vopred pripravených nádob (obedára) alebo stravovaním v jedálni 
zariadenia. 
CSS STUDIENKA prijímateľom tejto podpornej sociálnej služby neposkytuje nádoby 
(obedáre) na odber jedla a ani donáškovú službu.  
 

Prevádzková doba: 
� výdaj  jedla do obedárov v čase od 11:00 do 13:00 
� stravovaním v jedálni zariadenia v čase od 11:00 do 12:00 

 

Podmienky začatia poskytovania sociálnej služby:  
a) Záujemca o poskytovanie stravovania  vyplní žiadosť o poskytovanie podpornej sociálnej 

služby   v jedálni a zašle ju na adresu zariadenia.   

b) K žiadosti je potrebné priložiť doklady: 
- posledné rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne alebo potvrdenie                     

o dôchodku 
- ak potrebuje žiadateľ diétne stravovanie aj potvrdenie lekára o priznanej diéte 
- doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad                       

o ustanovení opatrovníka, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony 

c) Po doručení žiadosti sa sociálny pracovník skontaktuje so žiadateľom a  dohodne s ním 
podmienky poskytovania tejto sociálnej služby.  

Pre uľahčenie máme pripravené tlačivo žiadosti, ktoré je k dispozícií v kancelárií 
sociálneho pracovníka alebo na webovej stránke zariadenia 
http://novot.dsszsk.sk/ziadosti.html alebo https://cssstudienka.sk – Na stiahnutie 
(dokumenty, tlačiva). V prípade záujmu je záujemcovi odosielané aj na ním určenú                
e-mailovú adresu.   

d) Najneskôr v deň začatia poskytovania sociálnej služby  bude s prijímateľom uzatvorená 
zmluva o poskytovaní podpornej sociálnej služby.  

e) Prijímateľ podpornej sociálnej služby v jedálni platí úhradu za poskytovanie stravovanie 
vrátane režijných nákladov na prípravu.   

f) Kompletný cenník je k dispozícií u sociálneho pracovníka a  na webovej stránke zariadenia 
http://novot.dsszsk.sk  alebo https://cssstudienka.sk 


