Podľa §106 ods.20 zákona o sociálnych službách bola pôsobnosť zariadenia sociálnych služieb
zriadeného ako rozpočtová organizácia pri rozhodovaní o zaradení do poradovníka čakateľov na
poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra
2008 zachovaná do 31. decembra 2015. Podľa §106 ods. 21 zákona o sociálnych službách,
rozhodnutia o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení
sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 stratili platnosť 31. decembra 2015.
Na základe týchto skutočností bol určený tento
postup pri evidencii žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby od 1.1.2016:
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (ďalej len „žiadosť“) je po doručení zariadeniu
sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“) evidovaná v súlade s vnútorným predpisom ZSS týkajúcim sa
doručenej pošty. Žiadosti je pridelené evidenčné číslo (poradové číslo v protokole písomností došlej
pošty), ktoré je spolu s dátumom prijatia a podpisom osoby zodpovednej za prijatie a evidenciu
došlej pošty uvedené na úvodnej strane žiadosti.
V prípade, že doručená žiadosť spĺňa všetky náležitosti podľa zákona o sociálnych službách, za dátum
doručenia kompletnej žiadosti sa považuje dátum doručenia žiadosti.
V prípade, že žiadosť nespĺňa náležitosti podľa zákona o sociálnych službách, ZSS písomne vyzve
žiadateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti. Pri doplnení chýbajúcich náležitostí sú tieto
označené dátumom prijatia a podpisom osoby zodpovednej za prijatie a evidenciu došlej pošty. Za
dátum doručenia kompletnej žiadosti sa v takomto prípade považuje dátum doručenia poslednej
chýbajúcej náležitosti žiadosti.
V prípade, že ZSS nedisponuje na predmetnom druhu a forme poskytovania sociálnej služby voľným
miestom, žiadosť je evidovaná v „evidencii doručených žiadostí o zabezpečenieposkytovania sociálnej
služby“ (ďalej len „evidencia“). ZSS zašle žiadateľovi oznámenie, že ZSS nedisponuje voľným miestom
na požadovanom druhu a forme poskytovania sociálnej služby a o tom, že jeho žiadosť je evidovaná v
evidencii doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby dňom xx.xx.xxxx.
Evidencia predstavuje zoznam doručených žiadostí obsahujúci informáciu o:
- dátume doručenia kompletnej žiadosti,
- evidenčnom čísle pridelenom doručenej žiadosti,
- mene, priezvisku a titule žiadateľa,
- dátume narodenia žiadateľa,
- požadovanej forme poskytovania sociálnej služby.
Evidenciu vedie ZSS pre každý druh poskytovania sociálnej služby samostatne. Evidencia sa vedie
v tabuľke MS Excel. Žiadosti sú zoradené vzostupne podľa dátumu doručenia kompletnej žiadosti.
Žiadostiam sa neprideľuje poradové číslo - rozhodujúce pre určenie ich poradia je dátum doručenia
kompletnej žiadosti.
Evidenciu čakateľov k poslednému dňu každého mesiaca zasiela ZSS spolu s mesačným hlásením
a zoznamom prijímateľov e-mailom určenému zástupcovi BSK v termíne do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca.
V prípade, že ZSS vedie k 31.12.2015 poradovník čakateľov, žiadosti zaradené v poradovníku
čakateľov ZSS vedie od 1.1.2016 v evidencii pre príslušný druh sociálnej služby, v poradí podľa
dátumu doručenia kompletnej žiadosti.
Od 1.1.2016 ZSS nevydáva rozhodnutia o zaradení do poradovníka.

S účinnosťou od 20.1.2016 používa ZSS vo výzvach na nástup, v zápisniciach z prijímacích komisií
a v ostatných
relevantných
dokumentoch
pojem
„evidencia
doručených
žiadostí
o zabezpečenieposkytovania sociálnej služby“, namiesto pojmu „poradovník čakateľov“.

