Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb – informácia
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
I. Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb - neverejní
poskytovatelia sociálnych služieb
Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len
„právoplatné rozhodnutie“), fyzická osoba, ktorá má záujem o zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby (v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove
sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení) s finančnou podporou poskytovania sociálnej
služby
z verejných prostriedkov, vyplní a doručí na Úrad BSK „Žiadosť o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby“ (ďalej iba „žiadosť“)
poštou na adresu:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
odbor sociálnych vecí
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

alebo osobne do podateľne Úradu BSK počas nasledovných hodín:
Pondelok

8:00 - 12:00

13:00 - 15:30

Utorok

8:00 - 12:00

13:00 - 15:30

Streda

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Štvrtok

8:00 - 12:00

13:00 - 15:30

Piatok

8:00 - 12:00

2. Žiadosť podpisuje fyzická osoba, ktorej má byť poskytovanie sociálnej služby zabezpečené.
Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej
mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby
podať žiadosť aj iná fyzická osoba.
3. K žiadosti musí byť priložená kópia právoplatného rozhodnutia na požadovaný druh sociálnej
služby.
4. Žiadosť je po doručení na Úrad BSK evidovaná v podateľni Úradu BSK v súlade
s Registratúrnym poriadkom Úradu BSK a je ďalej vedená v evidencii došlých žiadostí podľa
dátumu doručenia kompletnej žiadosti do podateľne Úradu BSK. Ak fyzická osoba podala
žiadosť a ešte nemá právoplatné rozhodnutie, jej žiadosť je zaradená do evidencie došlých
žiadostí až dňom doručenia kópie právoplatného rozhodnutia do podateľne Úradu BSK.
5. Žiadosť je kompetentným pracovníkom Úradu BSK zaslaná do zariadenia sociálnych služieb,
o ktoré žiadateľ prejavil záujem. Žiadateľom je sociálna služba zabezpečená v poradí v akom je
ich žiadosť vedená v evidencii došlých žiadostí. Ak je vo vybranom zariadení sociálnych
služieb voľné miesto, žiadateľ je kompetentným pracovníkom Úradu BSK informovaný
o termíne možnosti zabezpečenia poskytovania sociálnej služby.
V prípade, ak sa potrebujete zorientovať v sociálnych službách, užitočné informácie spolu
s kontaktmi na poskytovateľov sociálnych služieb v regióne BSK nájdete aj v brožúre Sprievodca
sociálnymi službami v regióne Bratislavského samosprávneho kraja.
Sprievodcu sociálnymi službami v regióne Bratislavského samosprávneho kraja nájdete na:
https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2019/12/socialny_katalog_nahlad.pdf .

