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Poskytovanie sociálnych služieb v meste Krompachy - Opatrovateľská služba
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách definuje sociálnu
službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť
alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:
1. prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
2. zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť
samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
3. zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
4. riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
5. prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Mesto Krompachy v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
sociálnu službu:
• poskytuje základné sociálne poradenstvo,
• poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby na
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom
centre,
• poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
• poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby,
• poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie prepravnej služby,
• poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie odľahčovacej služby.
Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na
území mesta Krompachy fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Krompachy, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných
sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona citovaného zákona.
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
• ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
• ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa osobitného predpisu,
• ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu pod
a osobitného predpisu,
• ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné
rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby.
Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje
Mesto v hodinách.
Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti opatrovaného
v pracovných dňoch, spravidla v pracovnom čase od 7,30 hod. do
15,30 hod.
Výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby sa stanovuje
na 1,20 €.
Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi
sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,4 násobku sumy životného minima.
Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, pričom táto osoba
môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení

úhrady za sociálnu službu.
Mesto požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo
rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba, nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu alebo platí len častejto úhrady.
Rodičia alebo deti môžu uzatvoriťs poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, mesto rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí
platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej čas za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosťplatiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť.

Postup poskytnutia alebo zabezpečenia opatrovateľskej
služby
Podanie „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“
Občania, ktorí majú trvalý pobyt v meste Krompachy, podávajú písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (tlačivo
„Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“) na oddelenie Organizačno-správne a sociálnych vecí MsÚ Krompachy. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá
žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby, ktorá
je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
Posudková činnosť je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.
Zdravotná posudková činnosť je posúdenie:
• odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti posudzujúci lekár vychádza z
lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická
osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako 6
mesiacov. Ak je lekársky nález neúplný, posudzujúci lekár požiada
zmluvného lekára o doplnenie. Výsledkom posúdenia je „zdravotný
posudok“, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.
Sociálna posudková činnosť je posudzovanie:
• individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
• rodinného prostredia fyzickej osoby,
• prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti,
• odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok.
Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
• stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
• zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o
svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich
rozsah,

