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Odľahčovacia služba 

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. 

Cieľ odľahčovacej služby 

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel 

udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. 

Podmienky poskytovania odľahčovacej sociálnej služby 

 len v  prípade, ak v zariadení disponuje voľným miestom určeným  na 

odľahčovaciu službu, 

 ako pobytovú sociálnu službu na celé dni v rozsahu uvedeného v §54 odst.3 a 4 

zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, na dobu určitú, najviac na 30 dní 

v kalendárnom roku, 

Forma poskytovania odľahčovacej služby 

CSS Brezovec poskytuje odľahčovaciu službu ako pobytovú sociálnu službu v rozsahu 24 

hodín, najviac 30 dní v kalendárnom roku.  

Čo je potrebné, aby bola fyzickej osobe poskytnutá odľahčovacia služba 

 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, 

 Odľahčovacia služba sa poskytne na základe podania písomnej žiadosti záujemcom 

o poskytnutie odľahčovacej služby (t. j. osobe, ktorá poskytuje opatrovanie).  

 Žiadosť  o poskytovanie odľahčovacej služby  spoločne s prílohami je možné poslať 

poštou alebo podať osobne v zariadení.  

 Tlačivo žiadosti je k dispozícií v kancelárií sociálneho pracovníka a na webovej 

stránke  zariadenia www.cssbrezovec.sk – odľahčovacia služba.  

http://www.cssbrezovec.sk/
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 V prípade záujmu je záujemcovi tlačivo odosielané aj na ním určenú e-mailovú 

adresu. 

Prílohy k  žiadosti : 

 posudok z ÚPSVaR o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím,           

 podmienka odkázanosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa 

na účely poskytnutia tejto sociálnej služby považuje za splnenú na základe posudku 

vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 

 potvrdenie o príjme (dôchodku) za predchádzajúci  kalendárny mesiac  v čase podania 

žiadosti od opatrovanej osoby +  potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb 

(manžel/manželka, deti), 

 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 z UPSVaR o priznaní peňažného príspevku za opatrovanie, 

 doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad o 

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

 

Žiadosť 

Prijatie žiadosti: 

 Žiadosť o zabezpečenie odľahčovacej služby po prijatí sa zaeviduje v zmysle spisového 

poriadku zariadenia CSS Brezovec, 

 v prípade, že žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti, vyzve sociálny pracovník 

žiadateľa na doplnenie žiadosti, 

 ak žiadosť obsahuje všetky potrebné náležitosti a v zariadení je dočasne neobsadené 

miesto, sociálny pracovník, dohodne termín nástupu fyzickej osoby, t. j. opatrovanej 

osoby zaslaním prostredníctvom e-mailu, pošty alebo osobne zoznam náležitostí, 

potrebných pri nástupe do zariadenia. 

 pri nástupe do zariadenia sa s fyzickou osobou, prípadne jej zákonným zástupcom, 

opatrovníkom, uzatvorí zmluva o poskytovaní sociálnej služby na dobu určitú.  
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 počas poskytovania sociálnej služby sa táto fyzická osoba považuje za prijímateľa 

sociálnej služby a vzťahujú sa na ňu všetky práva a povinnosti vyplývajúce so zákona. 

 

Výška úhrady za poskytované sociálne služby 

Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za poskytnuté sociálne služby v zmysle zákona 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja. 

Jednotlivé sumy sú uverejnené v cenníku na stránke zariadenia http://:cssbrezovec.sk 

prípadne sú k dispozícii u sociálneho pracovníka.  

 

Podmienky poskytnutia odľahčovacej služby ako aj žiadosť o poskytovanie odľahčovacej 

služby, zverejní zariadenie CSS Brezovec na svojej webovej stránke v časti Odľahčovacia 

služba. 

www.cssbrezovec.sk 

 

http://www.cssbrezovec.sk/

