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 Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia 

žiadateľa Forma sociálnej služby

Dátum 

podania 

žiadosti

1. 2089/2009/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 6.7.2009

2. 8757/2010/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 24.11.2015

3. 5755/2010/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 12.04.2016

4. 7142/2010/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 14.09.2016

5. 2789/2011/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 03.11.2016

6. 5573/2016/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 08.12.2016

7. 2826/2011/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 26.01.2017

8. 2546/2011/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - žena 30.05.2017

9. 4937/2017/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - žena 28.09.2017

10. 3981/2017/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - žena 3.10.2017

11. 5028/2010/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - žena 24.10.2017

12. 7526/2010/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 27.2.2018

13. 2312/2011/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - žena 6.3.2018

14. 5716/2010/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - žena 5.6.2018

15. 6659/2010/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - žena 03.10.2018

16. 7128/2010/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - žena 22.10.2018

17. 5700/2010/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - žena 28.11.2018

18. 5273/2011/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 05.12.2018

19. 7145/2010/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - žena 21.02.2019

20. 2790/2014/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 21.10.2019

21. 6472/2011/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 18.12.2019

22. 8986/2010/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 29.01.2020

23. 2541/2011/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 26.02.2020

24. 4081/2020/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 03.03.2020

25. 8260/2010/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba - muž 21.07.2020
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1. 8260/2010/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - muž 5.5.2014

2. 7138/2010/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - žena 22.02.2016

3. 7126/2010/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - muž 05.09.2016

4. 4614/2016/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - muž 30.09.2016

5. 2546/2011/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - žena 30.05.2017

6. 3981/2017/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - žena 03.10.2017

7. 5573/2016/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - muž 26.10.2017

8. 5028/2010/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - žena 24.04.2018

9. 5755/2010/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - muž 25.04.2018

10. 5716/2010/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - žena 5.6.2018

11. 6659/2010/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - žena 03.10.2018

12. 7128/2010/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - žena 22.10.2018

13. 5700/2010/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - žena 28.11.2018

14. 3633/2019/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - muž 17.4.2019

15. 8986/2010/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - muž 29.01.2020

16. 4081/2020/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - muž 3.3.2020

17. 3267/2018/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - žena 13.5.2021

18. 4451/2016/OSV-003 pobytová týždenná soc. služba - žena 17.5.2021
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1. 6322/2018/OSV-003 ambulantná forma sociálnej služby - žena 28.11.2018

2. 3409/2019/OSV-003 ambulantná forma sociálnej služby - žena 18.02.2019

3. 4739/2019/OSV-003 ambulantná forma sociálnej služby - muž 26.06.2019

4. 3737/2016/OSV-003 ambulantná forma sociálnej služby - muž 28.06.2019

5. 4465/2017/OSV-003 ambulantná forma sociálnej služby - žena 06.09.2019

6. 6249/2019/OSV-003 ambulantná forma sociálnej služby - muž 10.12.2019

7. 6230/2019/OSV-003 ambulantná forma sociálnej služby - muž 18.12.2019

8. 5243/2021/OSV-003 ambulantná forma sociálnej služby - žena 2.6.2021

Aktuálny zmluvný 

počet klientov k 

1.8. 2021

Forma s.s. Kapacita počet PPS Poradovník

CP 28 28 25

TP 3 3 18

AP do 4 hod./denne a 

nad 4 hod. denne 54                                                 60 (27+33)   8

spolu: 85 91 51
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