
 

8. Odľahčovacia služba 
 

 podporná sociálna služba v zmysle § 54 zákona 448/2008 Z.z. v znení  neskorších predpisov 

 

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s 

ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým 

zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoby, ktorá opatruje, nemôže 

opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje nevyhnutný 

odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.  

Táto služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni 

odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas 

poskytovania 

  Počas poskytovania odľahčovacej služby mesto v rámci svojej pôsobnosti zabezpečí alebo 

poskytne fyzickej osobe so zdravotným postihnutím sociálnu službu, a to terénnu sociálnu opatrovateľskú 

službu v rozsahu  7:30  hodín denne. 

 

Služba sa poskytuje 
 fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím 

 

K vybaveniu potrebujeme 
Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive na oddelení sociálno-správnom a spoločenskom  Mestského 

úradu v Trstenej. V žiadosti je potrené vyplniť druh sociálnej služby, ktorá sa bude poskytovať opatrovanej 

osobe počas čerpania odľahčovacej služby. 

Súčasťou žiadosti sú prílohy: 

 posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych 

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia opatrovanej osoby, 

 doklad preukazujúci skutočnosť, že žiadateľ je opatrovníkom ťažko zdravotne postihnutej osoby, 

 potvrdenie o príjmoch žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, 

 potvrdenie o príjme za kalendárny mesiac, v ktorom je žiadosť podaná, ak sa jedná o žiadateľa, ktorý 

je ženatý alebo o žiadateľku, ktorá je vydatá, je potrebné predložiť potvrdenia za oboch manželov, 

 čestné prehlásenie o majetkových pomeroch opatrovanej osoby, 

 potvrdenie lekára bezinfekčnosti opatrovanej osoby, 

 súhlas so spracúvaním osobných údajov, 

 vyhlásenie o oboznámení sa s platbami za sociálnu službu. 

 

Úhrada za poskytovanú službu : 

 výška úhrady: prijímateľ platí úhradu za službu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy 

č.4 zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službáchv znení neskorších predpisov a v závislosti od času a 

doby poskytovania odľahčovacej služby podľa VZN č. 4/2012 o sociálnych službách a úhradách za 

sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trstená. 

 

Dokumenty : 

8 - Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby 

- Posudok príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti na peňažný príspevok za 

opatrovanie 

- Právoplatné rozhodnutie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného 

príspevku za opatrovanie 

 

http://www.vranov.sk/pics/akovybavit_subory/Tlacivo_-_Ziadost_o_poskytovanie_odlahcovacej_sluzby.pdf?PHPSESSID=45c9de046b41b6caac5b2d4f81

