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                                             ČASŤ I.  

URČENIE SUMY ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU 

 
 

Čl. I 
Určenie sumy úhrady za sociálnu službu 

(1) Prijímateľ platí poskytovateľovi sociálnej služby úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a 
vybrané ďalšie činnosti.  

(2) Úhrada za sociálnu službu na príslušný kalendárny mesiac (predpis úhrady na príslušný mesiac) 
sa prijímateľovi určí ako násobok počtu dní príslušného mesiaca, v ktorých mu bola sociálna 
služba poskytnutá a sumy úhrady na deň za: 

a. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

b. ubytovanie, 

c. stravovanie, 

d. upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a 

e. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí. 

 

 

ODDIEL 1.  

SUMA ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU PRE PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ 
SLUŽBY A PRE PRIJÍMATEĽA ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY  

 

Čl. II 
Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby a spôsob jej určenia  

(1) Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na deň 

a) pre prijímateľa sociálnej služby, ktorý má vydané právoplatné rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu službu, je určená na základe stupňa odkázanosti na pomoc 
inej fyzickej osoby a druhu služby stanovené v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu 
službu, 

b) pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba bezodkladne na 
základe žiadosti ŽSK o jeho bezodkladné umiestnenie, je určená na základe stupňa 
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a druhu služby stanovených ŽSK v jeho žiadosti,  
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c) pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba bezodkladne 
bez stanoveného stupňa odkázanosti a druhu služby, je určená na základe stupňa 
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a druhu služby stanovených poskytovateľom 
sociálnej služby na základe skutočného zdravotného stavu a aktuálneho stavu potrieb 
prijímateľa sociálnej služby. Stanovenie stupňa odkázanosti a druhu sociálnej služby pri 
bezodkladnom umiestnení občana bez rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 
stanovuje sociálna komisia na základe predložených tlačív FM 54_Soc, FM 55_Soc, FM 
14_Zdrav a lekárska správa. Sociálny pracovník uvedie v Zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby konkrétny rozsah odkázanosti prijímateľa na základe vyššie uvedených  
dokumentov, 

d) pre prijímateľa odľahčovacej služby je určená na základe stupňa odkázanosti na pomoc 
inej fyzickej osoby stanoveného komplexným posudkom, prípadne jeho dodatkom 
vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 

a to nasledovne:  

Zariadenie pre 
seniorov 

Stupeň odkázanosti I.- II. III. IV. V. VI. 

Úhrada za pomoc 
pri odkázanosti 
fyzickej osoby 

1,00 € 1,20 € 1,40 € 1,90 € 2,30 € 

Domov sociálnych 
služieb 

Stupeň odkázanosti II. III. IV. V. VI 

Úhrada za pomoc 
pri odkázanosti 
fyzickej osoby 

1,00 € 1,20 € 1,70 € 1,90 € 2,30 € 

Špecializované 
zariadenie 

Stupeň odkázanosti    V. VI. 

Úhrada za pomoc 
pri odkázanosti 
fyzickej osoby 

   2,40 € 2,80 € 

Odľahčovacia služba 

Stupeň odkázanosti II. III. IV. V. VI. 

Úhrada za pomoc 
pri odkázanosti 
fyzickej osoby 

1,00 € 1,20 € 1,70 € 1,90 € 2,30 € 

 

  

Čl. III 
Suma úhrady za ubytovanie a spôsob jej určenia 

(1) Suma úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby alebo prijímateľa 
odľahčovacej služby sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy 
obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej 
miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ sociálnej služby alebo prijímateľ 
odľahčovacej služby užíva. 

(2) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej služby alebo prijímateľ 
odľahčovacej služby užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí 
počtom prijímateľov sociálnej služby alebo prijímateľov odľahčovacej služby, ktorí túto 
podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú. 
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(3) Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej služby 
alebo prijímateľ odľahčovacej služby užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy 
príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov sociálnej služby alebo 
prijímateľov odľahčovacej služby, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti 
užívajú. 

(4) Denná sadzba úhrady za 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a jej príslušenstva pre 
prijímateľa sociálnej služby a prijímateľa odľahčovacej služby je 0,21 €. 

(5) Úhrada za ubytovanie, určená podľa odseku 4 sa zvyšuje na deň na prijímateľa sociálnej služby 
alebo prijímateľa odľahčovacej služby o sumu: 

a) 0,24 € - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac prijímateľov 
sociálnej služby alebo prijímateľov odľahčovacej služby a na jedného prijímateľa 
sociálnej služby alebo prijímateľa odľahčovacej služby pripadá viac ako 8 m² 
podlahovej plochy,  

b) 0,39 € - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ sociálnej 
služby alebo prijímateľ odľahčovacej služby a na jedného prijímateľa sociálnej 
služby alebo prijímateľa odľahčovacej služby pripadá viac ako 8 m² podlahovej 
plochy. 

 Rozloha podlahovej plochy jednotlivých obytných miestností je uvedená v prílohe č. 1. 

(7) Úhrada za ubytovanie určená podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku na mesiac sa zvyšuje 
o mesačnú sumu úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie vlastného elektrospotrebiča 
nasledovne:  

a) 1,19 € mesačne za užívanie vlastného televízneho prijímača, 

b) 1,19 € mesačne za užívanie mikrovlnnej rúry, 

c) 1,19 € mesačne za užívanie žehličky, 

d) 1,19 € mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice, 

e) 4,76 € mesačne za užívanie vlastnej chladničky, 

f) 5,95 € mesačne za užívanie elektrického variča, 

g) 0,60 € mesačne za užívanie iných elektrospotrebičov (napr. rádio, fén, elektrický 
vankúš). 

 

Čl. IV 
Suma úhrady za stravovanie a spôsob jej určenia 

(1) Suma úhrady za stravovanie na deň pre prijímateľa sociálnej služby a prijímateľa odľahčovacej 
služby sa určí ako súčet nákladov na suroviny (stravná jednotka) a režijných nákladov na 
prípravu stravy na deň na prijímateľa. Suma úhrady za stravovanie sa určuje v závislosti od 
počtu odoberaných jedál a druhu stravy stanoveného na základe odporučenia lekára (napr. 
prepúšťacia správa, výmenný lístok, tlačiva Potvrdenie od ošetrujúceho lekára (FM 15_Soc), 
lekárska správa z vyšetrenia). 
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(2) Sumu úhrady za stravovanie pre prijímateľa sociálnej služby a prijímateľa odľahčovacej služby 
stanovuje interná smernica SM 29 – Výpočet režijných nákladov na prípravu, realizáciu a 
zabezpečenie stravy, stanovenie výšky úhrady za stravovanie. 

(3) Prijímateľ celoročnej pobytovej sociálnej služby je povinný odobrať aspoň dve jedlá denne, z 
ktorých jedno musí byť obed alebo večera. 

 

 

Čl. V 
Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 

a spôsob jej určenia 

(1) Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na deň na prijímateľa 
sociálnej služby je určená v závislosti od druhu poskytovanej sociálnej služby nasledovne: 

a) zariadenie pre seniorov 1,10 € 

b) domov sociálnych služieb 1,20 € 

c) špecializované zariadenie 1,30 € 

(2) Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na deň na prijímateľa 
odľahčovacej služby je 1,20 €. 

 

 

Čl. VI 
Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

(1) Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí (napr. finančných prostriedkov, 
vkladných knižiek) na deň na prijímateľa sociálnej služby a prijímateľa odľahčovacej služby je 
0,04 €. 

 

 

Čl. VII 
Jednorazová úhrada za sociálnu službu 

(1) Jednorazová úhrada za poskytovanie sociálnych služieb bude určovaná v zmysle VZN a internej 
smernice SM 15 Domáci poriadok. Prijímateľ sociálnej služby a prijímateľ odľahčovacej služby je 
povinný na základe uzatvoreného dodatku ku zmluve o poskytovaní sociálnej služby zaplatiť 
jednorazovú úhradu do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
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Čl. VIII 
Úhrada za iné činnosti 

(1) Suma úhrady za iné činnosti za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby bude 
stanovená samostatnou zmluvou uzatvorenou podľa ustanovení občianskeho zákonníka. 

 

 

ODDIEL 2.  

SUMA ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU PRE SAMOPLATCU 

 

Čl. IX 
Suma úhrady za sociálnu službu pre samoplatcu 

(1) Samoplatca platí poskytovateľovi sociálnej služby úhradu za sociálnu službu vo výške 
ekonomicky oprávnených nákladov na jedného prijímateľa sociálnej služby za mesiac 
v závislosti od druhu poskytovanej sociálnej služby. Výška ekonomicky oprávnených nákladov na 
jedného prijímateľa sociálnej služby za mesiac je určená v internej smernici SM 28 – 
Ekonomicky oprávnené náklady. Spôsob stanovenia úhrad na deň pre odborné, obslužné 
a ďalšie činnosti pre samoplatcu je uvedený v prílohe č. 2 tejto smernice. 

(2) Samoplatcovi, ktorému je z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu podávaná plná enterálna 
výživa prostredníctvom sondy, sa úhrada za sociálnu službu určí tak, že sa od stanovenej 
dennej sumy v danom mesiaci (28, 29, 30, 31 dní), odpočíta suma za neodobratú racionálnu 
stravu (D3). 

 

Čl. X 
Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby a spôsob jej určenia pre samoplatcu 

(1) Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na deň pre 
samoplatcu je určená v závislosti od druhu poskytovanej sociálnej služby nasledovne: 

a. zariadenie pre seniorov 9 € 

b. domov sociálnych služieb 9 € 

c. špecializované zariadenie 14 € 

 

 

                                                    Čl. XI 

Suma úhrady za ubytovanie a spôsob jej určenia pre samoplatcu 

(1) Suma úhrady za ubytovanie na deň pre samoplatcu je určená v závislosti od druhu poskytovanej 
sociálnej služby nasledovne: 

a) zariadenie pre seniorov 11 € 

b) domov sociálnych služieb 11 € 

c) špecializované zariadenie 12 € 
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Čl. XII 
 

Suma úhrady za stravovanie a spôsob jej určenia pre samoplatcu 

(1) Suma úhrady za stravovanie na deň pre samoplatcu sa určí ako súčet nákladov na suroviny 
(stravná jednotka) a režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa. Suma úhrady 
za stravovanie sa určuje v závislosti od počtu odoberaných jedál a druhu stravy stanoveného na 
základe odporučenia lekára (napr. prepúšťacia správa, výmenný lístok, Potvrdenie od 
ošetrujúceho lekára (FM 15_Soc), lekárska správa z vyšetrenia). 

(2) Sumu úhrady za stravovanie pre samoplatcu stanovuje interná smernica SM 29 – Výpočet 
režijných nákladov na prípravu, realizáciu a zabezpečenie stravy, stanovenie výšky úhrady za 
stravovanie. 

(3) Samoplatca je povinný odoberať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo 
večera. 

 

 
Čl. XIII 

Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 
a spôsob jej určenia pre samoplatcu 

(1) Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na deň na prijímateľa 
sociálnej služby je určená v závislosti od druhu poskytovanej sociálnej služby, počtu dní 
kalendárneho mesiaca a druhu odoberanej stravy nasledovne: 

Zariadenie pre 
seniorov 

Domov 
sociálnych 
služieb 

Druh odoberanej stravy 
Počet dní mesiaca 

28 29 30 31 

racionálna (D3) 10,3975 € 9,1593 € 8,0037 € 6,9226 € 

diéta s obmedzením tuku 
(D4) 

10,1575 € 8,9193 € 7,7637 € 6,6826 € 

diabetická diéta (D9) 9,2875 € 8,0493 € 6,8937 € 5,8126 € 

Špecializované 
zariadenie 

Druh odoberanej stravy 
Počet dní mesiaca 

28 29 30 31 

racionálna (D3) 12,2804 € 10,7703 € 9,361 € 8,0426 € 

diéta s obmedzením tuku 
(D4) 

12,0404 € 10,5303 € 9,121 € 7,8026 € 

diabetická diéta (D9) 11,1704 € 9,6603 € 8,251 € 6,9326 € 
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Čl. XIV 
Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí pre samoplatcu 

(1) Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí (napr. finančných prostriedkov, 
vkladných knižiek) na deň pre samoplatcu je 0,00 €. 

 

 

Čl. XV 
Jednorazová úhrada za sociálnu službu 

(1) Jednorazová úhrada za poskytovanie sociálnych služieb bude určovaná v zmysle VZN a internej 
smernice SM 15 Domáci poriadok. Samoplatca je povinný na základe uzatvoreného dodatku ku 
zmluve o poskytovaní sociálnej služby zaplatiť jednorazovú úhradu do 15. dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. 

 


