
Postup pri vybavovaní opatrovateľskej 

služby  

Chcete vybaviť domácu (terénnu) opatrovateľskú službu v Bernolákove, ale neviete ako 

postupovať? Tu je návod. 

Tento dokument obsahuje jednotlivé kroky, ktoré Vás usmernia a pomôžu Vám prejsť krok za 

krokom až k cieľu – k vybaveniu domácej (terénnej) opatrovateľskej služby. 

1. Krok 

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke obce Bernolákovo www.bernolakovo.sk  

Tlačivá:  

1. žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  

2. lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - vypĺňa ho obvodný 

lekár. V prípade, ak má klient prepúšťaciu správu z hospitalizácie nie staršiu ako tri mesiace 

nie je potrebný nález od obvodného lekára. 

3. kópie lekárskych správ – nálezov 

4. žiadosť o uzatvorenie zmluvy 

5. vyhlásenie o majetku 

6. potvrdenie sociálnej poisťovne o výške dôchodku 

 

Nižšie uvedené dokumenty odniesť na Obecný úrad Bernolákovo,  Bc. Alena Mihályová, t.č. 

02/40 200 605, email : alena.mihalyova@bernolakovo.sk  

 

2. Krok 

Žiadateľ čaká na posúdenie, na posudok o odkázanosti na sociálnu službu  a právoplatné 

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obecný úrad  vybavuje v lehote 30 dní. 

Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po 30 dňoch, čo je žiadateľovi potvrdené pečiatkou. 

Čakacia doba 30 dní znamená aj priestor pre žiadateľa na uplatnenie práva odvolať sa proti 

rozhodnutiu obecného úradu. Pokiaľ sa žiadateľ svojím podpisov vzdá práva na odvolanie, dané 

rozhodnutie nadobúda právoplatnosť s okamžitou platnosťou – nie je potrebné čakať 30 dní. 

 

 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:alena.mihalyova@bernolakovo.sk


 

3. Krok 

Zmluva o poskytovaní domácej (terénnej) opatrovateľskej služby bude uzavretá s   organizáciou 

Ružová záhrada n.o., bude potrebné  k tomu: 

• posudok o odkázanosti na sociálnu službu (prípadne opätovný posudok o odkázanosti 

na sociálnu službu) 

• právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (prípadne opätovné 

právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu) 

POZOR! Na danom dokumente musí byť pečiatka, ktorá rozhodnutie 

správoplatňuje. 

• vyhlásenie o majetku – s overeným podpisom) 

• potvrdenie o výške mesačného príjmu za aktuálny kalendárny rok (napr.: výmer 

dôchodku zo sociálnej poisťovne), každú zmenu je potrebné nahlásiť 

 

Kontaktné osoby 

Obec Bernolákovo 

Bc. Alena Mihályová, Obecný úrad, kanc.č. 4, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

Tel.č. 02/ 40 200 605, e-mail : alena.mihalyova@bernolakovo.sk   

web :http://www.bernolakovo.sk/ 

 

 

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o., Šafárikova 28, 90301 Senec 

PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová - riaditeľka n.o. 

Tel.: +421 907 799 234 e-mail: ruzova.zahradano@gmail.com 

web: http://www.ruzovazahradano.com/ 
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