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7. ODĽAHČOVACIU SLUŽBU  
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým 
zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje osobe  s ťažkým zdravotným 
postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže 
opatrovanie vykonávať. 

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel 
udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. 

Odľahčovaciu službu poskytujeme: 
� len v prípade, že na požadovaný čas máme voľné vhodne lôžko z dôvodu: 

- dočasne neobsadeného lôžka  
- prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľovi, ktorý súhlasí s obsadením jeho 

lôžka na dobu jeho neprítomnosti.  
� odľahčovaciu službu poskytujeme ako pobytovú sociálnu službu alebo ambulantnú 

sociálnu službu (najmenej 12 hodín denne), najviac 30 dní v kalendárnom roku.          
 
Podmienky poskytovania odľahčovacej sociálnej služby: 
a) Záujemca  o poskytovanie odľahčovacej služby  - fyzická osoba odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby, ktorej má byť poskytovaná sociálna služba písomne požiada zariadenie 
o poskytovanie sociálnej služby. K žiadosti doloží prílohy: 
- posudok z ÚPSVaR o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  
- potvrdenie o príjme (dôchodku) v čase podania žiadosti od opatrovanej osoby  
- potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb (napr. manžel/manželka) 
- vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (opatrovanej osoby)  v zmysle zákona 448/2008 Z. 

z. v znení neskorších právnych predpisov  s podpisom overeným matrikou 
- potvrdenie o trvaní nároku na peňažného príspevku za opatrovanie z ÚPSVaR 
- doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad o 

ustanovení opatrovníka, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony 
 

Tlačivo žiadosti 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.   

b) Po doručení žiadosti sa sociálny pracovník  skontaktuje  so žiadateľom a v prípade, že na 
požadovanú dobu je v zariadení dočasne voľné vhodné lôžko dohodnú podmienky 
poskytovania tejto sociálnej služby. 

 
c) Najneskôr v deň začatia poskytovania sociálnej služby  bude s prijímateľom uzatvorená 

zmluva o poskytovaní odľahčovacej služby.  
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d) Prijímateľ platí úhradu za poskytované sociálne služby podľa svojho príjmu a mjetku 
v zmysle platného cenníka za: sociálnu odkázanosť, stravovanie vrátane režijných 
nákladov na prípravu  stravy, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne 
a úschovu (v prípade, že mu je poskytnutá).  Prijímateľ, ktorému je poskytovaná sociálna 
služba ambulantnou formou neplatí úhradu za bývanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne 
a šatstva,  a úschovu.   

 
e) Cenník je k dispozícií u sociálneho pracovníka a  na webovej stránke zariadenia 

http://novot.dsszsk.sk  alebo https://cssstudienka.sk. 


