
Odľahčovacia služba 

Centrum sociálnych služieb Horelica ponúka v rámci svojej kapacity pobytových miest pomoc 

občanom, ktorí potrebujú pobytovú sociálnu službu pre svojho príbuzného len na určitý čas.  

Cena je stanovená podľa platného Cenníka Centra sociálnych služieb Horelica.  Podmienkou 

poskytnutia odľahčovacej služby je aktuálne voľné miesto. 

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať:  
- telefonicky na telefónnom čísle: 
  +421 915 857 404 
- prostredníctvom e-mailu:  
  jdurcakova@vuczilina.sk 
- osobným stretnutím v budove  Centra sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 022 01 

Čadca, v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.  
 
 
Definícia Odľahčovacej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov 
 
§ 54 
 Odľahčovacia služba 
(1) 
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú 
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu11) (ďalej len „fyzická 
osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá 
opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. 
(2) 
Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok 
na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. 
(3) 
Odľahčovacia 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 odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej 
pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 
sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu formu sociálnej služby, ambulantnú sociálnu 
službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne. Podmienka 
odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely 
poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 1 považuje za splnenú na základe 
posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 
(4) 
Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, 
poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 3. Pri 
určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň. 
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