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Prehľad o počte klientov 

Pracovisko Horelica 18 Horelica 107 

Kapacita zariadenia – 

pobytová sociálna služba: 
34 110 

Aktuálny počet klientov – 

pobytová sociálna služba: 
34 103 

Aktuálny počet klientov –  

ambulantná  sociálna služba: 
20 - 

Aktuálny počet klientov – 

služba včasnej intervencie 
18 - 

Počet žiadateľov 

o poskytnutie sociálnej 

služby v zariadení: 

10 16 

 

 

 

Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v CSS Horelica, 

pracovisko Horelica 107, 022 01 Čadca 

druh sociálnej služby – špecializované zariadenie – ženy 

Poradové 

číslo 

Číslo rozhodnutia 

odkázanosti na sociálnu 

službu žiadateľa Forma sociálnej služby 

Dátum podania 

žiadosti 

1. 2632/2018/OSV – 003 pobytová  celoročná  soc. služba 30.01.2018 

2. 6843/2019/OSV - 003 pobytová  celoročná  soc. služba 06.02.2020 

3. 5913/2020/OSV - 003 pobytová  celoročná  soc. služba 24.09.2020 

 

 

 

  

     Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v CSS Horelica, 

pracovisko Horelica 107, 022 01 Čadca 

druh sociálnej služby – špecializované zariadenie – muži 

Poradové 

číslo 

Číslo rozhodnutia 

odkázanosti na sociálnu 

službu žiadateľa Forma sociálnej služby 

Dátum podania 

žiadosti 

1.  pobytová celoročná  soc. služba  

 

 

 

Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v CSS Horelica, 

pracovisko Horelica 107, 022 01 Čadca 
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druh sociálnej služby – zariadenie pre seniorov – ženy 

Poradové 

číslo 

Číslo rozhodnutia 

odkázanosti na sociálnu 

službu žiadateľa Forma sociálnej služby 

Dátum podania 

žiadosti 

1. 3214/2021-03 pobytová celoročná soc. služba 29.6.2021 

2. 109/2016/S-3 pobytová celoročná soc. služba 02.01.2017 

3. SS/RO 140/2018/CH/ZPS pobytová celoročná soc. služba 03.05.2018 

4.  OU-S2018/60/R87 pobytová celoročná soc. služba 05.02.2018 

5. 2019/10 838-12 pobytová celoročná soc. služba 07.10.2019 

6. 3496/2019-03 pobytová celoročná soc. služba 29.10.2019 

7. S47/R1076/2020 pobytová celoročná soc. služba 19.08.2020 

    

     Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v CSS Horelica, 

pracovisko Horelica 107, 022 01 Čadca 

druh sociálnej služby - zariadenie pre seniorov - muži 

Poradové 

číslo 

Číslo rozhodnutia 

odkázanosti na sociálnu 

službu žiadateľa Forma sociálnej služby 

Dátum podania 

žiadosti 

1. SOC/CS 4554/2021/4/JAL pobytová celoročná soc. služba 15.07.2021 

2. 2245/2018-03 pobytová celoročná soc. služba 30.07.2018 

3. 2019/9771-01 pobytová celoročná soc. služba 23.09.2019 

4. S792/R2504/2019 pobytová celoročná soc. služba 21.10.2019 

5. R 3/2019 pobytová celoročná soc. služba 05.11.2019 

    

     Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby v CSS Horelica, 

pracovisko Horelica 107, 022 01 Čadca 

druh sociálnej služby – domov sociálnych služieb – ženy 

Poradové 

číslo 

Číslo rozhodnutia 

odkázanosti na sociálnu 

službu žiadateľa Forma sociálnej služby 

Dátum podania 

žiadosti 

1. 5157/2012/OSV – 003 pobytová celoročná soc. služba 10.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby v CSS Horelica, 

pracovisko Horelica 107, 022 01 Čadca 

druh sociálnej služby – domov sociálnych služieb – muži 

Poradové 

číslo 

Číslo rozhodnutia 

odkázanosti na sociálnu 

službu žiadateľa Forma sociálnej služby 

Dátum podania 

žiadosti 
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1.  pobytová celoročná soc. služba  

 Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v CSS Horelica,  

pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca 

druh sociálnej služby – domov sociálnych služieb- ženy 

Poradové 

číslo 

Číslo rozhodnutia 

odkázanosti na sociálnu 

službu žiadateľa Forma sociálnej služby 

Dátum podania 

žiadosti 

1. 3313/2010/OSV – 003 pobytová celoročná soc. služba 23.03.2016 

    

     Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v CSS Horelica,  

pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca 

druh sociálnej služby – domov sociálnych služieb- muži 

Poradové 

číslo 

Číslo rozhodnutia 

odkázanosti na sociálnu 

službu žiadateľa Forma sociálnej služby 

Dátum podania 

žiadosti 

1. 3527/2011/OSV – 003 pobytová celoročná soc. služba 27.07.2006 

2. 2682/2009/OSV – 003 pobytová celoročná soc. služba 13.10.2008 

3. 2089/2009/OSV – 003 pobytová celoročná soc. služba 09.06.2009 

4. 5273/2011/OSV – 003 pobytová celoročná soc. služba 12.09.2016 

   

    Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v CSS Horelica,  

pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca 

druh sociálnej služby – domov sociálnych služieb- ženy 

Poradové 

číslo 

Číslo rozhodnutia 

odkázanosti na sociálnu 

službu žiadateľa Forma sociálnej služby 

Dátum podania 

žiadosti 

1.   pobytová týždenná soc. služba   

 

 

 

 

   Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v CSS Horelica,  

pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca 

druh sociálnej služby – domov sociálnych služieb- muži 

Poradové 

číslo 

Číslo rozhodnutia 

odkázanosti na sociálnu 

službu žiadateľa Forma sociálnej služby 

Dátum podania 

žiadosti 

1. 2926/2009/OSV – 003 pobytová týždenná soc. služba 10.02.2012 

2. 7964/2010/OSV – 003 pobytová týždenná soc. služba 29.01.2015 

3. 4551/2013/OSV – 003 pobytová týždenná soc. služba 15.05.2015 

4. 4027/2017/OSV - 006 pobytová týždenná soc. služba 01.08.2017 

5. 4814/2017/OSV - 003 pobytová týždenná soc. služba 18.09.2017 
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     Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v CSS Horelica,  

pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca 

druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb- ženy 

Poradové 

číslo 

Číslo rozhodnutia 

odkázanosti na sociálnu 

službu žiadateľa Forma sociálnej služby 

Dátum podania 

žiadosti 

1. 

 

ambulantná sociálna služba 

 

    

     Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v CSS Horelica,  

pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca 

druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb- muži 

Poradové 

číslo 

Číslo rozhodnutia 

odkázanosti na sociálnu 

službu žiadateľa Forma sociálnej služby 

Dátum podania 

žiadosti 

1. 

 

ambulantná sociálna služba 

 Aktualizácia dňa: 15. júla 2021        

  

 


