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Táto smernica upravuje výšku mesačných platieb pre opatrovateľskú službu v Občianskom 

združení Teresa Benedicta, Nám. Jána Pavla II. č. 6073/7, Michalovce.  

 

Článok I. 

Okruh osôb 

Smernica je platná pre prijímateľov sociálnej služby - terénna opatrovateľská služba spravovanej 

Občianskym združením Teresa Benedicta (ďalej len OZTB). 

 

 

Článok II. 

Výška poplatkov 

1. Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby je diferencovaná v závislosti od jej 

vykonávania v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja 

a vo sviatok. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti je úhrada stanovená ako cena 

za hodinu jej poskytovania nasledovne: 

Stupeň odkázanosti 
Výška úhrady / hodina 

v pracovných dňoch 

Výška úhrady/hodina 

v dňoch prac. voľna 

a vo sviatok 

II. 0,60 € 2,00 € 

III. 0,80 € 2,20 € 

IV. 1,00 € 2,40 € 

V. 1,20 € 2,60 € 

VI. 1,40 € 2,80 € 

 

2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci poskytovaná na základe Rozhodnutia 

o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa určí ako súčin počtu hodín poskytovania 

opatrovateľskej služby v mesiaci a ceny za hodinu opatrovania, ktorej výška je závislá od času 

poskytovania a ďalších podmienok, za ktorých sa opatrovateľská služba poskytuje. 

3. Ak sa terénna opatrovateľská služba poskytuje bez vykonania posudkovej činnosti podľa §51a 

s úhradou podľa § 73, ods. 20 najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, výška 

úhrady sa rovná VI. stupňu  odkázanosti na sociálnu službu. 

4. Minimálny rozsah úkonov nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu 

odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z. z., ak sa 

poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej 

služby nedohodne inak v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

5. Za dni prerušenia poskytovania služby v domácnosti zo strany prijímateľa sociálnej služby 



a v prípade prerušenia zo strany poskytovateľa sa úhrada za opatrovateľskú službu primerane 

odpočíta. 

6. Na konci mesiaca opatrovateľka predloží Výkaz o poskytnutej opatrovateľskej službe a to za 

tie dni, v ktorých bola služba skutočne vykonaná podľa počtu pracovných dní v mesiaci bez dní 

hospitalizácie prijímateľa, alebo jeho neprítomnosti v mieste poskytovania služby. 

 

7.  Prijímateľ i poskytovateľ sociálnej služby vždy na konci mesiaca výkaz podpíše. 

 
 

Článok III. 

Ďalšia  starostlivosť 

1.Prijímateľ sociálnych služieb má možnosť využívať aj ďalšie služby, ktoré OZTB poskytuje 

ako nadštandardné činnosti a ktoré upravuje Organizačná smernica č. 1/2014 o nadštandardných 

službách.  

2. Ide o tieto činnosti: 

Názov činnosti Cena v € 

Sprevádzanie 1,50 €/ 30 minút 

Preprava  0,38 €/ km 

Arteterapia, ergoterapia, biblioterapia 2,00 €/hod 

Rehabilitácia 0,50 €/30minút 

Výkon chirurga  2,00 €/výkon 

Psychoterapia 7,00 €/ hod. 

Nájomné bývanie 0,38 €/m2 

 

Článok IV. 

Spôsob úhrady 

1. Prijímateľ sociálnej služby uhradí mesačný poplatok za príslušný kalendárny mesiac do 

konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom opatrovanie nastalo.  

2. Mesačný poplatok je možné uhrádzať v hotovosti, prevodom z účtu, alebo poštovou 

poukážkou. 

3.  Úhradu za sociálnu službu môže platiť aj iná fyzická osoba na základe zmluvy o platení 

úhrady. 

4. Po zaplatení úhrady za sociálne služby musí prijímateľovi zostať mesačne z jeho príjmu 1,4 

násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

5. Nezaplatenú úhradu, alebo časť úhrady eviduje poskytovateľ sociálnych služieb v evidencii 

pohľadávok  OZTB v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002  a vymáha ju  najneskôr 

dedičskom konaní. 



Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

 Táto organizačná smernica nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2015.  

 

 

 

V Michalovciach, 23. 12. 2014 


