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CENNÍK 

 
sociálnej služby poskytovanej 

v Zariadení opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac na Hattalovej 6 v Bratislave 
 

platný od 01.07.20221 
 

V súlade s ustanovením § 72 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa určuje nasledovná 
suma úhrady za sociálnu službu poskytovanú vo vyššie menovanom zariadení sociálnych služieb: 
 

Činnosti v rozdelení podľa § 16 až 18  
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

Kategória v závislosti od 
výšky mesačného príjmu 

prijímateľa sociálnej 
služby* 

Suma úhrady  
na osobu a deň  

v EUR 

Obslužné 
činnosti 

 

Ubytovanie na určitý čas 

Kategória I. 0,70 

Kategória II. 1,05 

Kategória III. 1,40 

Kategória IV. 1,75 

Kategória V. 2,10 

Kategória VI. 2,80 

Kategória VII. 3,50 

Kategória VIII. 4,20 

Stravovanie  
(bez ohľadu na typ diéty) 

Kategória I. 0,20 

Kategória II. 0,30 

Kategória III. 0,40 

Kategória IV. 0,50 

Kategória V. 0,60 

Kategória VI. 0,80 

Kategória VII. 1,00 

Kategória VIII. 1,20 

Upratovanie Kategórie I. – VIII. 0,00 

Pranie, žehlenie a údržba  
bielizne a šatstva 

Kategória I. 0,10 

Kategória II. 0,15 

Kategória III. 0,20 

Kategória IV. 0,25 

Kategória V. 0,30 

Kategória VI. 0,40 

Kategória VII. 0,50 

Kategória VIII. 0,60 

Ďalšie 
činnosti 

Utváranie podmienok na úschovu 
cenných vecí 

Kategórie I. – VIII. 0,00 

Utváranie podmienok na záujmovú 
činnosť 

Kategórie I. – VIII. 0,00 

                                                 
1 Tento cenník v plnom rozsahu zrušuje a nahrádza cenník platný od 01.01.2022. 

mailto:info@depaul.sk
http://www.depaul.sk/


 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia  
Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava-Staré Mesto 

IČO: 37 924 443; DIČ: 2022203073 
 tel. 02 5443 2128; info@depaul.sk 

 www.depaul.sk  

 

2 

Činnosti v rozdelení podľa § 16 až 18  
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

Kategória v závislosti od 
výšky mesačného príjmu 

prijímateľa sociálnej 
služby* 

Suma úhrady  
na osobu a deň  

v EUR 

Odborné 
činnosti 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby 

Kategórie I. – VIII. 0,00 

Sociálne poradenstvo Kategórie I. – VIII. 0,00 

Sociálna rehabilitácia Kategórie I. – VIII. 0,00 

Ošetrovateľská starostlivosť Kategórie I. – VIII. 0,00 

Celková suma úhrady  
za sociálnu službu na osobu a deň  

v EUR 

Kategória I. 1,00 

Kategória II. 1,50 

Kategória III. 2,00 

Kategória IV. 2,50 

Kategória V. 3,00 

Kategória VI. 4,00 

Kategória VII. 5,00 

Kategória VIII. 6,00 

 
* 

Kategória Celková výška  
mesačného príjmu v EUR 

Vysvetlivky 

Kategória I. 0,00 až 68,80 DvHN / iný príjem v tejto výške 

Kategória II. 68,81 až 107,50 DvHN + OchP / iný príjem v tejto výške 

Kategória III. 107,51 až 128,20 DvHN + PnB / iný príjem v tejto výške 

Kategória IV. 128,21 až 166,90 DvHN + OchP + PnB / iný príjem v tejto výške 

Kategória V. 166,91 až 234,42 príjem vyšší ako DvHN + OchP + PnB až do sumy živ. 
min. 

Kategória VI. 234,43 až 278,90 príjem vyšší ako suma živ. min. 

Kategória VII. 278,91 až 334,30 príjem do výšky sumy min. dôchodku 

Kategória VIII. 334,31 a viac príjem vyšší ako suma min. dôchodku 
 

DvHN = 68,80 EUR; OchP = 38,70 EUR; PnB = 59,40 EUR; Živ. min. = 234,42  EUR; Min. dôchodok = 334,30 EUR 

 
 
Výška celkovej sumy úhrady za sociálnu službu na osobu a kalendárny mesiac sa určí z celkovej sumy 
úhrady za sociálnu službu na osobu a kalendárny deň podľa skutočného počtu kalendárnych dní 
v danom kalendárnom mesiaci. 
 

 

Kategória v závislosti 
od výšky mesačného 
príjmu prijímateľa 
sociálnej služby 

Suma úhrady  
na osobu  
a 28 dní  
v EUR 

Suma úhrady  
na osobu  
a 30 dní  

v EUR 

Suma úhrady  
na osobu  
a 31 dní  
v EUR 

Celková suma úhrady  
za sociálnu službu na 
osobu a 28, resp. 30, 

resp. 31 dní v EUR 

Kategória I. 28,00 30,00 31,00 

Kategória II. 42,00 45,00 46,50 

Kategória III. 56,00 60,00 62,00 

Kategória IV. 70,00 75,00 77,50 
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Kategória v závislosti 
od výšky mesačného 
príjmu prijímateľa 
sociálnej služby 

Suma úhrady  
na osobu  
a 28 dní  
v EUR 

Suma úhrady  
na osobu  
a 30 dní  

v EUR 

Suma úhrady  
na osobu  
a 31 dní  
v EUR 

Celková suma úhrady  
za sociálnu službu na 
osobu a 28, resp. 30, 

resp. 31 dní v EUR 

Kategória V. 84,00 90,00 93,00 

Kategória VI. 112,00 120,00 124,00 

Kategória VII. 140,00 150,00 155,00 

Kategória VIII. 168,00 180,00 186,00 

 
 
Spôsob a podmienky platenia úhrady za sociálnu službu  
 
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v závislosti od výšky svojho príjmu, 
a bez ohľadu na stupeň odkázanosti, v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby na základe tohto 
cenníka, najviac však vždy len v sume určenej podľa § 72 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách v platnom znení. 
 
Prijímateľ sociálnej služby preukazuje svoj príjem pri nástupe do zariadenia. V prípade, ak prijímateľ 
sociálnej služby nemá príjem, preukazuje túto skutočnosť predložením príslušného čestného vyhlásenia. 
 
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v hotovosti do rúk riadiaceho 
pracovníka zariadenia, resp. jeho zástupcu, a to za každý kalendárny mesiac vopred najneskôr v posledný 
deň predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. 
 
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase 
jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou 
fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.  
 
Zaplatená úhrada za sociálnu službu za obdobie dočasnej neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby 
v zariadení sa vráti odpočítaním od výšky úhrady za sociálnu službu za nasledujúci kalendárny mesiac. 
 
Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu, 
poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k príslušnej zmluve 
o poskytovaní sociálnej služby. 
 
 
V Bratislave dňa 30.06.2022 
 
 
 
        _________________________________ 
                     Mgr. Jozef Kákoš, riaditeľ 
                DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 
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