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Táto smernica upravuje výšku mesačných platieb v zariadeniach sociálnych služieb spravovaných Občianskym 

združením Teresa Benedicta.  

 

Článok I. 

Okruh osôb 

 

Smernica je platná pre prijímateľov sociálnych služieb zariadení spravovaných Občianskym združením Teresa 

Benedicta (ďalej len OZTB): 

• Charitný dom Eriky Jakabovej, M. R. Štefánika 342/76, Vojčice (CHDEJ-ZOS) 

• Charitný dom profesora Hlaváča, A. Hrehovčíka 1, Michalovce  (CHDPH-ZOS) 

• Charitný dom profesora Hlaváča, Nám. Jána Pavla II, č. 6073/7,  Michalovce  (CHDPH-ZPS) 

• Charitný dom Jozefa Machalu, ul. Paričovská č. 2745/116, Trebišov (CHDJM – ZPB a DSS) 

• Charitný dom Juraja Jendželovského, Nám. Jána Pavla II. č. 6523/5, Michalovce (CHDJJ-ŠPZ) 

• Charitný dom Imricha Halása (NsP Trebišov, a.s.), ul. SNP 1079/76, Trebišov (CHDIH-ZOS) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok II. 

Výška poplatkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výška EON1 v roku 2021:  853,52 €/ kalendárny mesiac 

Priemerný príjem na 1 PSS2 za rok 2021 z FP podľa §76, §77, §78a a §78aa: 545,40 €/kalendárny mesiac 

 

Denné sadzby za odborné a obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti: 

 

Odborné 

činnosti

Raňajky + 

desiata
Obed Olovrant Večera

II. 0,25 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,27

III. 0,25 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,47

IV. 0,25 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,67

V. 0,25 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,87

VI. 0,25 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 3,07

Pranie a 

žehlenie

Pomoc pri 

odkázanosti 

na pomoc inej 

FO

Stupeň 

odkázanosti

Charitný dom prof. Hlaváča, A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce - prijímatelia sociálnych služieb s 

finančným príspevkom podľa § 78 a) zákona 448/2008 Z.z.

Strava

Obslužné činnosti

Bývanie 

€/m2 Upratovanie

 

 

 

Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (FO). 

 

Obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie bielizne a osobného šatstva,  ubytovanie (úhrada za užívanie  

1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti) a stravovanie (Zahŕňa úhradu za raňajky, desiatu, obed, olovrant 

a večeru. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí len za skutočný počet odobratých jedál.) 

 

 

                                                 
1 EON – ekonomicky oprávnené náklady na 1 PSS 
2 PSS – prijímateľ sociálnej služby 

2.1. Pre prijímateľov sociálnych služieb s finančným príspevkom podľa 

§ 78 a) zákona 448/2008 Z.z. prijatých do ZOS 

Charitný dom  prof. Hlaváča, ul. A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce 

Zariadenie opatrovateľskej služby, § 36 zákona 448/2008 Z. z. 

stanovuje OZTB výšku poplatkov nasledovne: 



Počas pobytu mimo zariadenia prijímateľ sociálnej služby uhradí iba úhradu za ubytovanie. Za pobyt mimo 

zariadenia sociálnych služieb sa nepovažuje deň, v ktorý prijímateľ zo zariadenia sociálnych služieb odišiel 

(ukončenie zmluvy, hospitalizácia, dovolenka), ani deň, v ktorý prijímateľ sociálnych služieb do zariadenia 

nastúpil, resp. sa do zariadenia vrátil (dovolenka, hospitalizácia). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Denné sadzby za odborné a obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti: 

 

Odborné 

činnosti

Raňajky + 

desiata
Obed Olovrant Večera

II. 0,25 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,27

III. 0,25 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,47

IV. 0,25 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,67

V. 0,25 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,87

VI. 0,25 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 3,07

Stupeň 

odkázanosti Strava
Pomoc pri 

odkázanosti 

na pomoc inej 

FO

Charitný dom prof. Hlaváča, A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce - prijímatelia sociálnych služieb bez 

finančného príspevku podľa § 78 a) zákona 448/2008 Z.z.

Obslužné činnosti

Bývanie 

€/m2
Upratovanie

Pranie a 

žehlenie

 

 

 

Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (FO). 

 

Obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie bielizne a osobného šatstva,  ubytovanie (úhrada za užívanie  

1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti) a stravovanie (Zahŕňa úhradu za raňajky, desiatu, obed, olovrant 

a večeru. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí len za skutočný počet odobratých jedál.) 

 

Príspevok na prevádzku: 17,73  €/deň 

Platí ho fyzická osoba - samoplatca, teda občan, na ktorého sa nevzťahuje finančný príspevok. V tomto prípade 

je úhrada za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených  

s poskytovaním tejto sociálnej služby. 

 

Počas pobytu mimo zariadenia prijímateľ sociálnej služby uhradí iba úhradu za ubytovanie. Za pobyt mimo 

zariadenia sociálnych služieb sa nepovažuje deň, v ktorý prijímateľ zo zariadenia sociálnych služieb odišiel 

(ukončenie zmluvy, hospitalizácia, dovolenka), ani deň, v ktorý prijímateľ sociálnych služieb do zariadenia 

nastúpil, resp. sa do zariadenia vrátil (dovolenka, hospitalizácia). 

2.2. Pre prijímateľov sociálnych služieb bez finančného príspevku prijatých do ZOS 

Charitný dom  prof. Hlaváča, ul. A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce 

Zariadenie opatrovateľskej služby, § 36 zákona 448/2008 Z. z. 

stanovuje OZTB výšku poplatkov nasledovne: 



 

 

 

 

 

 

 

Výška EON v roku 2021: 846,92 € / kalendárny mesiac 

Priemerný príjem na 1 PSS za rok 2021 z FP podľa §76, §77, §78a a §78aa: 514,66  €/ kalendárny mesiac 

  

Denné sadzby za odborné a obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti: 

 

Odborné 

činnosti

Raňajky + 

desiata
Obed Olovrant Večera

II. 0,35 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 1,92

III. 0,35 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,02

IV. 0,35 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,12

V. 0,35 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,22

VI. 0,35 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,32

Strava
Pomoc pri 

odkázanosti 

na pomoc inej 

FO

Charitný dom prof. Hlaváča, Nám. J.Pavla II č.7, 071 01 Michalovce - prijímatelia sociálnych služieb s 

finančným príspevkom podľa § 78 a) zákona 448/2008 Z.z.

Stupeň 

odkázanosti

Obslužné činnosti

Bývanie 

€/m2
Upratovanie

Pranie a 

žehlenie

 

 

Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (FO). 

 

Obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie bielizne a osobného šatstva,  ubytovanie (úhrada za užívanie  

1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti) a stravovanie (Zahŕňa úhradu za raňajky, desiatu, obed, olovrant 

a večeru. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí len za skutočný počet odobratých jedál.) 

 

Počas pobytu mimo zariadenia prijímateľ sociálnej služby uhradí iba úhradu za ubytovanie. Za pobyt mimo 

zariadenia sociálnych služieb sa nepovažuje deň, v ktorý prijímateľ zo zariadenia sociálnych služieb odišiel 

(ukončenie zmluvy, hospitalizácia, dovolenka), ani deň, v ktorý prijímateľ sociálnych služieb do zariadenia 

nastúpil, resp. sa do zariadenia vrátil (dovolenka, hospitalizácia). 

2.3. Pre prijímateľov sociálnych služieb s finančným príspevkom podľa 

§ 78 a) zákona 448/2008 Z.z. prijatých do ZPS 

 Charitný dom  prof. Hlaváča, Nám. Jána Pavla II. č. 6073/7, 071 01 Michalovce 

Zariadenie pre seniorov, § 35 zákona 448/2008 Z. z. 

stanovuje OZTB výšku poplatkov nasledovne: 



 

 

 

 

 

 

Denné sadzby za odborné a obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti: 

 

Odborné 

činnosti

Raňajky + 

desiata
Obed Olovrant Večera

II. 0,35 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 1,92

III. 0,35 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,02

IV. 0,35 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,12

V. 0,35 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,22

VI. 0,35 0,60 0,90 1,50 2,30 0,60 1,60 2,32

Strava
Pomoc pri 

odkázanosti 

na pomoc inej 

FO

Bývanie 

€/m2
Upratovanie

Stupeň 

odkázanosti

Charitný dom prof. Hlaváča, Nám. J.Pavla II č.7, 071 01 Michalovce - prijímatelia sociálnych služieb bez 

finančného príspevku podľa § 78 a) zákona 448/2008 Z.z.

Obslužné činnosti

Pranie a 

žehlenie

 

 

 

Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (FO). 

 

Obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie bielizne a osobného šatstva,  ubytovanie (úhrada za užívanie  

1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti) a stravovanie (Zahŕňa úhradu za raňajky, desiatu, obed, olovrant 

a večeru. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí len za skutočný počet odobratých jedál.) 

 

Príspevok na prevádzku: 15,84  €/deň 

Platí ho fyzická osoba - samoplatca, teda občan, na ktorého sa nevzťahuje finančný príspevok. V tomto prípade 

je úhrada za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených  

s poskytovaním tejto sociálnej služby. 

 

Počas pobytu mimo zariadenia prijímateľ sociálnej služby uhradí iba úhradu za ubytovanie. Za pobyt mimo 

zariadenia sociálnych služieb sa nepovažuje deň, v ktorý prijímateľ zo zariadenia sociálnych služieb odišiel 

(ukončenie zmluvy, hospitalizácia, dovolenka), ani deň, v ktorý prijímateľ sociálnych služieb do zariadenia 

nastúpil, resp. sa do zariadenia vrátil (dovolenka, hospitalizácia). 

 

 

2.4. Pre prijímateľov sociálnych služieb bez finančného príspevku prijatých do ZPS 

Charitný dom  prof. Hlaváča, Nám. Jána Pavla II. č. 6073/7, 071 01 Michalovce 

Zariadenie pre seniorov, § 35 zákona 448/2008 Z. z. 

stanovuje OZTB výšku poplatkov nasledovne: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Výška EON v roku 2021: 1 098,28 € / kalendárny mesiac  

Priemerný príjem na 1 PSS za rok 2021 z FP podľa §76, §77, §78a a §78aa: 483,50 €/ kalendárny mesiac  

 

Denné sadzby za odborné a obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti: 

 

Odborné 

činnosti

Raňajky + 

desiata
Obed Olovrant Večera

II. 0,31 1,50 1,10 1,50 2,30 0,60 1,60 8,89

III. 0,31 1,50 1,10 1,50 2,30 0,60 1,60 9,09

IV. 0,31 1,50 1,10 1,50 2,30 0,60 1,60 9,29

V. 0,31 1,50 1,10 1,50 2,30 0,60 1,60 9,49

VI. 0,31 1,50 1,10 1,50 2,30 0,60 1,60 9,69

Upratovanie

Obslužné činnosti

Bývanie 

€/m2

Pomoc pri 

odkázanosti 

na pomoc inej 

FO

Pranie a 

žehlenie

Strava
Stupeň 

odkázanosti

Charitný dom E.Jakabovej, M.R.Štefánika 342/76 Vojčice - prijímatelia sociálnych služieb s finančným 

príspevkom podľa § 78 a) zákona 448/2008 Z.z.

 

 

Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (FO). 

 

Obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie bielizne a osobného šatstva,  ubytovanie (úhrada za užívanie  

1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti) a stravovanie (Zahŕňa úhradu za raňajky, desiatu, obed, olovrant 

a večeru. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí len za skutočný počet odobratých jedál.) 

 

 

Počas pobytu mimo zariadenia prijímateľ sociálnej služby uhradí iba úhradu za ubytovanie. Za pobyt mimo 

zariadenia sociálnych služieb sa nepovažuje deň, v ktorý prijímateľ zo zariadenia sociálnych služieb odišiel 

(ukončenie zmluvy, hospitalizácia, dovolenka), ani deň, v ktorý prijímateľ sociálnych služieb do zariadenia 

nastúpil, resp. sa do zariadenia vrátil (dovolenka, hospitalizácia). 

 

 

2.5. Pre prijímateľov sociálnych služieb s finančným príspevkom podľa 

§ 78 a) zákona 448/2008 Z.z. prijatých do ZOS 

Charitný dom  Eriky Jakabovej, ul. M. R. Štefánika 342, 076 22 Vojčice 

Zariadenie opatrovateľskej služby, § 36 zákona 448/2008 Z. z. 

stanovuje OZTB výšku poplatkov nasledovne: 



 

 

 

 

 

 

 

Denné sadzby za odborné a obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti: 

 

Odborné 

činnosti

Raňajky + 

desiata
Obed Olovrant Večera

II. 0,31 1,50 1,10 1,50 2,30 0,60 1,60 8,89

III. 0,31 1,50 1,10 1,50 2,30 0,60 1,60 9,09

IV. 0,31 1,50 1,10 1,50 2,30 0,60 1,60 9,29

V. 0,31 1,50 1,10 1,50 2,30 0,60 1,60 9,49

VI. 0,31 1,50 1,10 1,50 2,30 0,60 1,60 9,69

Charitný dom E.Jakabovej, M.R.Štefánika 342/76 Vojčice - prijímatelia sociálnych služieb bez finančného 

príspevku podľa § 78 a) zákona 448/2008 Z.z.

Obslužné činnosti

Bývanie 

€/m2

Stupeň 

odkázanosti
Pomoc pri 

odkázanosti 

na pomoc inej 

FO

Strava

Upratovanie
Pranie a 

žehlenie

 

 

Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (FO). 

 

Obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie bielizne a osobného šatstva,  ubytovanie (úhrada za užívanie  

1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti) a stravovanie (Zahŕňa úhradu za raňajky, desiatu, obed, olovrant 

a večeru. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí len za skutočný počet odobratých jedál.) 

 

Príspevok na prevádzku: 21,08  €/deň 

Platí ho fyzická osoba - samoplatca, teda občan, na ktorého sa nevzťahuje finančný príspevok. V tomto prípade 

je úhrada za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených  

s poskytovaním tejto sociálnej služby. 

 

Počas pobytu mimo zariadenia prijímateľ sociálnej služby uhradí iba úhradu za ubytovanie. Za pobyt mimo 

zariadenia sociálnych služieb sa nepovažuje deň, v ktorý prijímateľ zo zariadenia sociálnych služieb odišiel 

(ukončenie zmluvy, hospitalizácia, dovolenka), ani deň, v ktorý prijímateľ sociálnych služieb do zariadenia 

nastúpil, resp. sa do zariadenia vrátil (dovolenka, hospitalizácia). 

 

2.6. Pre prijímateľov sociálnych služieb bez finančného príspevku prijatých do ZOS  

Charitný dom  Eriky Jakabovej, ul. M. R. Štefánika 342, 076 22 Vojčice 

Zariadenie opatrovateľskej služby, § 36 zákona 448/2008 Z. z. 

stanovuje OZTB výšku poplatkov nasledovne: 



 

 

 

 

 

 

 

Výška EON v roku 2021: 989,99 € / kalendárny mesiac 

Priemerný príjem na 1 PSS za rok 2021 z FP podľa §76, §77, §78a a §78aa: 574,81 €/ kalendárny mesiac  

 

Denné sadzby za odborné a obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti: 

 

Odborné 

činnosti

Raňajky + 

desiata
Obed Olovrant Večera

II. 0,40 0,40 0,50 1,50 2,30 0,60 1,60 2,67

III. 0,40 0,40 0,50 1,50 2,30 0,60 1,60 2,77

IV. 0,40 0,40 0,50 1,50 2,30 0,60 1,60 2,87

V. 0,40 0,40 0,50 1,50 2,30 0,60 1,60 3,87

VI. 0,40 0,40 0,50 1,50 2,30 0,60 1,60 4,55

Upratovanie
Pranie a 

žehlenie

Strava Pomoc pri 

odkázanosti 

na pomoc inej 

FO

Charitný dom Imricha Halása, ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov - prijímatelia sociálnych služieb s finančným 

príspevkom podľa § 78 a) zákona 448/2008 Z.z.

Bývanie 

€/m2

Obslužné činnosti

Stupeň 

odkázanosti

 

 

 

Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (FO). 

 

Obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie bielizne a osobného šatstva,  ubytovanie (úhrada za užívanie  

1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti) a stravovanie (Zahŕňa úhradu za raňajky, desiatu, obed, olovrant 

a večeru. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí len za skutočný počet odobratých jedál.) 

 

Počas pobytu mimo zariadenia prijímateľ sociálnej služby uhradí iba úhradu za ubytovanie. Za pobyt mimo 

zariadenia sociálnych služieb sa nepovažuje deň, v ktorý prijímateľ zo zariadenia sociálnych služieb odišiel 

(ukončenie zmluvy, hospitalizácia, dovolenka), ani deň, v ktorý prijímateľ sociálnych služieb do zariadenia 

nastúpil, resp. sa do zariadenia vrátil (dovolenka, hospitalizácia). 

 

 

2.7. Pre prijímateľov sociálnych služieb s finančným príspevkom podľa 

§ 78 a) zákona 448/2008 Z.z. prijatých do ZOS 

Charitný dom  Imricha Halása, ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov 

Zariadenie opatrovateľskej služby, § 36 zákona 448/2008 Z. z. 

stanovuje OZTB výšku poplatkov nasledovne: 



 

 

 

 

 

 

Denné sadzby za odborné a obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti: 

 

Odborné 

činnosti

Raňajky + 

desiata
Obed Olovrant Večera

II. 0,40 0,40 0,50 1,50 2,30 0,60 1,60 2,67

III. 0,40 0,40 0,50 1,50 2,30 0,60 1,60 2,77

IV. 0,40 0,40 0,50 1,50 2,30 0,60 1,60 2,87

V. 0,40 0,40 0,50 1,50 2,30 0,60 1,60 3,87

VI. 0,40 0,40 0,50 1,50 2,30 0,60 1,60 4,55

Charitný dom Imricha Halása, ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov - prijímatelia sociálnych služieb bez 

finančného príspevku podľa § 78 a) zákona 448/2008 Z.z.

Pranie a 

žehlenie

Strava Pomoc pri 

odkázanosti 

na pomoc inej 

FO

Stupeň 

odkázanosti

Obslužné činnosti

Bývanie 

€/m2
Upratovanie

 

 

Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (FO). 

 

Obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie bielizne a osobného šatstva,  ubytovanie (úhrada za užívanie  

1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti) a stravovanie (Zahŕňa úhradu za raňajky, desiatu, obed, olovrant 

a večeru. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí len za skutočný počet odobratých jedál.) 

 

Príspevok na prevádzku: 18,01  €/deň 

Platí ho fyzická osoba - samoplatca, teda občan, na ktorého sa nevzťahuje finančný príspevok. V tomto prípade 

je úhrada za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených  

s poskytovaním tejto sociálnej služby. 

 

Počas pobytu mimo zariadenia prijímateľ sociálnej služby uhradí iba úhradu za ubytovanie. Za pobyt mimo 

zariadenia sociálnych služieb sa nepovažuje deň, v ktorý prijímateľ zo zariadenia sociálnych služieb odišiel 

(ukončenie zmluvy, hospitalizácia, dovolenka), ani deň, v ktorý prijímateľ sociálnych služieb do zariadenia 

nastúpil, resp. sa do zariadenia vrátil (dovolenka, hospitalizácia). 

 

 

 

2.8. Pre prijímateľov sociálnych služieb bez finančného príspevku prijatých do ZOS 

Charitný dom  Imricha Halása, ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov 

Zariadenie opatrovateľskej služby, § 36 zákona 448/2008 Z. z. 

stanovuje OZTB výšku poplatkov nasledovne: 



 

 

 

 

 

 

 

Výška EON v roku 2021: 636,30 € / kalendárny mesiac  

Priemerný príjem na 1 PSS za rok 2021 z FP podľa §76, §77, §78a a §78aa: 438,18 €/ kalendárny mesiac  

 

Denné sadzby za odborné a obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti: 

 

Odborné 

činnosti

II. 5,05

III. 5,15

IV. 5,25

V. 5,35

VI. 5,45

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Dohľad 

Stupeň 

odkázanosti

Obslužné 

činnosti

Charitný dom Jozefa Machalu - ZPB, Paričovská 

2745/116, 075 01 Trebišov - prijímatelia 

sociálnych služieb s finančným príspevkom 

podľa § 78 a) zákona 448/2008 Z.z.

Bývanie €/m2

 

 

Odborné činnosti: dohľad (úhrada za usmerňovanie a monitorovanie  prijímateľa sociálnej služby  pri 

zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a 

základných sociálnych aktivít).     

 

Obslužné činnosti: ubytovanie (úhrada za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti).  

 

Počas pobytu mimo zariadenia prijímateľ sociálnej služby uhradí iba úhradu za ubytovanie. Za pobyt mimo 

zariadenia sociálnych služieb sa nepovažuje deň, v ktorý prijímateľ zo zariadenia sociálnych služieb odišiel 

(ukončenie zmluvy, hospitalizácia, dovolenka), ani deň, v ktorý prijímateľ sociálnych služieb do zariadenia 

nastúpil, resp. sa do zariadenia vrátil (dovolenka, hospitalizácia). 

2.9. Pre prijímateľov sociálnych služieb s finančným príspevkom podľa 

§ 75 ods.3 zákona 448/2008 Z.z. prijatých do ZPB 

Charitný dom Jozefa Machalu, ul. Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov 

Zariadenie podporovaného bývania, § 34 zákona 448/2008 Z. z.. 

stanovuje OZTB výšku poplatkov nasledovne: 



 

 

 

 

 

 

Denné sadzby za odborné a obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti: 

 

Odborné 

činnosti

II. 5,05

III. 5,15

IV. 5,25

V. 5,35

VI. 5,45

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Bývanie €/m2

Charitný dom Jozefa Machalu - ZPB, Paričovská 

2745/116, 075 01 Trebišov - prijímatelia 

sociálnych služieb bez finančného príspevku 

podľa § 78 a) zákona 448/2008 Z.z.

Stupeň 

odkázanosti

Obslužné 

činnosti

Dohľad 

 

 

Odborné činnosti: dohľad (úhrada za usmerňovanie a monitorovanie  prijímateľa sociálnej služby  pri 

zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a 

základných sociálnych aktivít).     

 

Obslužné činnosti: ubytovanie (úhrada za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti) a stravovanie. 

 

Príspevok na prevádzku: 15,44  €/deň 

Platí ho fyzická osoba - samoplatca, teda občan, na ktorého sa nevzťahuje finančný príspevok. V tomto prípade 

je úhrada za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených  

s poskytovaním tejto sociálnej služby. 

 

Počas pobytu mimo zariadenia prijímateľ sociálnej služby uhradí iba úhradu za ubytovanie. Za pobyt mimo 

zariadenia sociálnych služieb sa nepovažuje deň, v ktorý prijímateľ zo zariadenia sociálnych služieb odišiel 

(ukončenie zmluvy, hospitalizácia, dovolenka), ani deň, v ktorý prijímateľ sociálnych služieb do zariadenia 

nastúpil, resp. sa do zariadenia vrátil (dovolenka, hospitalizácia). 

2.10. Pre prijímateľov sociálnych služieb bez finančného príspevku prijatých do ZPB 

Charitný dom Jozefa Machalu, ul. Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov 

Zariadenie podporovaného bývania, § 34 zákona 448/2008 Z. z.. 

stanovuje OZTB výšku poplatkov nasledovne: 



 

 

 

 

 

 

 

Výška EON v roku 2021: 1 033,68 € / kalendárny mesiac  

Priemerný príjem na 1 PSS za rok 2021 z FP podľa §76, §77, §78a a §78aa: 791,10  €/ kalendárny mesiac  

 

Denné sadzby za odborné a obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti: 

 

Odborné 

činnosti

Raňajky + 

desiata
Obed Olovrant Večera

III. 0,16 0,30 0,30 1,50 2,30 0,60 1,60 0,99

IV. 0,16 0,30 0,30 1,50 2,30 0,60 1,60 1,04

V. 0,16 0,30 0,30 1,50 2,30 0,60 1,60 1,09

VI. 0,16 0,30 0,30 1,50 2,30 0,60 1,60 1,14

Strava Pomoc pri 

odkázanosti 

na pomoc inej 

FO

Stupeň 

odkázanosti

Obslužné činnosti

Bývanie 

€/m2 Upratovanie
Pranie a 

žehlenie

Charitný dom Jozefa Machalu - DSS, Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov - prijímatelia sociálnych služieb s 

finančným príspevkom podľa § 78 a) zákona 448/2008 Z.z.

 

 

Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (FO). 

 

Obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie bielizne a osobného šatstva,  ubytovanie (úhrada za užívanie  

1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti) a stravovanie (Zahŕňa úhradu za raňajky, desiatu, obed, olovrant 

a večeru. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí len za skutočný počet odobratých jedál.) 

 

Počas pobytu mimo zariadenia prijímateľ sociálnej služby uhradí iba úhradu za ubytovanie. Za pobyt mimo 

zariadenia sociálnych služieb sa nepovažuje deň, v ktorý prijímateľ zo zariadenia sociálnych služieb odišiel 

(ukončenie zmluvy, hospitalizácia, dovolenka), ani deň, v ktorý prijímateľ sociálnych služieb do zariadenia 

nastúpil, resp. sa do zariadenia vrátil (dovolenka, hospitalizácia). 

2.11. Pre prijímateľov sociálnych služieb s finančným príspevkom podľa 

§ 75 ods.3 zákona 448/2008 Z.z. prijatých do DSS 

Charitný dom Jozefa Machalu, ul. Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov 

Domov sociálnych služieb, § 38 zákona 448/2008 Z. z. 

stanovuje OZTB výšku poplatkov nasledovne: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Denné sadzby za odborné a obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti: 

 

Odborné 

činnosti

Raňajky + 

desiata
Obed Olovrant Večera

III. 0,16 0,30 0,30 1,50 2,30 0,60 1,60 0,99

IV. 0,16 0,30 0,30 1,50 2,30 0,60 1,60 1,04

V. 0,16 0,30 0,30 1,50 2,30 0,60 1,60 1,09

VI. 0,16 0,30 0,30 1,50 2,30 0,60 1,60 1,14

Obslužné činnosti

Stupeň 

odkázanosti

Charitný dom Jozefa Machalu - DSS, Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov - prijímatelia sociálnych služieb 

bez finančného príspevku podľa § 78 a) zákona 448/2008 Z.z.

Pomoc pri 

odkázanosti 

na pomoc inej 

FO

Bývanie 

€/m2
Upratovanie

Pranie a 

žehlenie

Strava

 

 

Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (FO). 

 

Obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie bielizne a osobného šatstva,  ubytovanie (úhrada za užívanie  

1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti) a stravovanie (Zahŕňa úhradu za raňajky, desiatu, obed, olovrant 

a večeru. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí len za skutočný počet odobratých jedál.) 

 

Príspevok na prevádzku: 25,87  €/deň 

Platí ho fyzická osoba - samoplatca, teda občan, na ktorého sa nevzťahuje finančný príspevok. V tomto prípade 

je úhrada za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených  

s poskytovaním tejto sociálnej služby. 

 

Počas pobytu mimo zariadenia prijímateľ sociálnej služby uhradí iba úhradu za ubytovanie. Za pobyt mimo 

zariadenia sociálnych služieb sa nepovažuje deň, v ktorý prijímateľ zo zariadenia sociálnych služieb odišiel 

(ukončenie zmluvy, hospitalizácia, dovolenka), ani deň, v ktorý prijímateľ sociálnych služieb do zariadenia 

nastúpil, resp. sa do zariadenia vrátil (dovolenka, hospitalizácia). 

2.12. Pre prijímateľov sociálnych služieb bez finančného príspevku prijatých do DSS 

Charitný dom Jozefa Machalu, ul. Paričovská č. 2745/116, 075 01 Trebišov 

Domov sociálnych služieb, § 38 zákona 448/2008 Z. z. 

stanovuje OZTB výšku poplatkov nasledovne: 



 

1. Pre zazmluvnených prijímateľov sociálnych služieb prijatých  

 

 

 

 

 

Výška EON v roku 2021: 1 216,92 € / kalendárny mesiac  

Priemerný príjem na 1 PSS za rok 2021 z FP podľa §76, §77, §78a a §78aa: 903,81  €/ kalendárny mesiac  

Denné sadzby za odborné a obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti: 

 

Odborné 

činnosti

Raňajky + 

desiata
Obed Olovrant Večera

V. 0,45 0,70 0,71 1,50 2,30 0,60 1,60 2,89

VI. 0,45 0,70 0,71 1,50 2,30 0,60 1,60 3,09

Charitný dom Juraja Jendželovského, Nám. J. Pavla II. 6523/5 Michalovce - prijímatelia sociálnych služieb s 

finančným príspevkom podľa § 78 a) zákona 448/2008 Z.z.

Obslužné činnosti

Upratovanie
Pranie a 

žehlenie

Strava Pomoc pri 

odkázanosti 

na pomoc inej 

FO

Stupeň 

odkázanosti Bývanie 

€/m2

 

 

Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (FO). 

 

Obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie bielizne a osobného šatstva,  ubytovanie (úhrada za užívanie  

1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti) a stravovanie (Zahŕňa úhradu za raňajky, desiatu, obed, olovrant 

a večeru. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí len za skutočný počet odobratých jedál.) 

 

Počas pobytu mimo zariadenia prijímateľ sociálnej služby uhradí iba úhradu za ubytovanie. Za pobyt mimo 

zariadenia sociálnych služieb sa nepovažuje deň, v ktorý prijímateľ zo zariadenia sociálnych služieb odišiel 

(ukončenie zmluvy, hospitalizácia, dovolenka), ani deň, v ktorý prijímateľ sociálnych služieb do zariadenia 

nastúpil, resp. sa do zariadenia vrátil (dovolenka, hospitalizácia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. Pre prijímateľov sociálnych služieb s finančným príspevkom podľa 

§ 75 ods.3 zákona 448/2008 Z.z. prijatých do ŠPZ 

Charitný dom Juraja Jendželovského,  Nám. Jána Pavla II. č. 6523/5, 071 01 Michalovce 

Špecializované zariadenie, § 39 zákona 448/2008 Z .z 

stanovuje OZTB výšku poplatkov nasledovne: 



 

 

Článok IV 

  Z d r a v o t n á   s t a r o s t l i v o s ť. 

 

 

 

Denné sadzby za odborné a obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti: 

 

Odborné 

činnosti

Raňajky + 

desiata
Obed Olovrant Večera

V. 0,45 0,70 0,71 1,50 2,30 0,60 1,60 2,89

VI. 0,45 0,70 0,71 1,50 2,30 0,60 1,60 3,09

Charitný dom Juraja Jendželovského, Nám. J. Pavla II. 6523/5 Michalovce - prijímatelia sociálnych služieb 

bez finančného príspevku podľa § 78 a) zákona 448/2008 Z.z.

Stupeň 

odkázanosti

Obslužné činnosti

Bývanie 

€/m2
Upratovanie

Pranie a 

žehlenie

Strava Pomoc pri 

odkázanosti 

na pomoc inej 

FO

 

 

Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (FO). 

 

Obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie bielizne a osobného šatstva,  ubytovanie (úhrada za užívanie  

1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti) a stravovanie (Zahŕňa úhradu za raňajky, desiatu, obed, olovrant 

a večeru. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí len za skutočný počet odobratých jedál.) 

 

Príspevok na prevádzku: 26,97  €/deň 

Platí ho fyzická osoba - samoplatca, teda občan, na ktorého sa nevzťahuje finančný príspevok. V tomto prípade 

je úhrada za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených  

s poskytovaním tejto sociálnej služby. 

 

Počas pobytu mimo zariadenia prijímateľ sociálnej služby uhradí iba úhradu za ubytovanie. Za pobyt mimo 

zariadenia sociálnych služieb sa nepovažuje deň, v ktorý prijímateľ zo zariadenia sociálnych služieb odišiel 

(ukončenie zmluvy, hospitalizácia, dovolenka), ani deň, v ktorý prijímateľ sociálnych služieb do zariadenia 

nastúpil, resp. sa do zariadenia vrátil (dovolenka, hospitalizácia). 

 

 

 

 

 

2.14. Pre prijímateľov sociálnych služieb bez finančného príspevku prijatých do ŠPZ 

Charitný dom Juraja Jendželovského,  Nám. Jána Pavla II. č. 6523/5, 071 01 Michalovce 

Špecializované zariadenie, § 39 zákona 448/2008 Z .z 

stanovuje OZTB výšku poplatkov nasledovne: 



Článok III. 

Zdravotná starostlivosť 

 

Prijímateľ sociálnych služieb prijatý do ZPB, ZPS,  ZOS, DSS a ŠZS  má možnosť pri nástupe do zariadenia 

sociálnych služieb podpísať dohodu o zdravotnej starostlivosti so zmluvným lekárom zariadenia sociálnych 

služieb a odovzdať mu zdravotnú dokumentáciu. Poplatky za sociálnu službu nezahŕňajú doplatky za lieky ani 

poplatky za ošetrenie v pohotovostnej službe. Prijímateľ sociálnych služieb si tieto hradí sám.  Rehabilitačné, 

zdravotnícke a lekárske úkony sa považujú za nadštandard a poskytovateľ sociálnych služieb ich neuhrádza, ani 

nevybavuje, ale nebráni prijímateľom sociálnych služieb, resp. ich príbuzným, po konzultácii s vedúcou sestrou 

ich realizovať. 

 

Článok IV. 

Spôsob úhrady 

 

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

kalendárneho mesiaca.  

2. Mesačný poplatok je možné uhrádzať v hotovosti, prevodom z účtu, prevodom Sociálnej poisťovne – ústredia 

na hromadnú výplatnú listinu OZTB, alebo poštovou poukážkou. 

3. Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu upravuje § 72a Z. 448/2008 Z.z.  

4. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu 

službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba.  

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 

 

1. Táto organizačná smernica nadobúda účinnosť dňom 1.11.2022.  

2. Táto organizačná smernica ruší smernicu OZTB č. 15/2022 zo dňa 1. 4. 2022 o výške mesačných platieb 

v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti  Občianskeho združenia Teresa Benedicta 

 

V Michalovciach, 27.10.2022 



Rozdeľovník: 

1. Charitný dom Eriky Jakabovej, M. R .Štefánika 342/76,Vojčice                                                        

2. Charitný dom profesora Hlaváča, A. Hrehovčíka 1, Michalovce 

3. Charitný dom profesora Hlaváča, Nám. Jána Pavla II, č. 6073/7,  Michalovce 

4. Charitný dom Jozefa Machalu, ul. Paričovská č. 2745/116, Trebišov 

5. Charitný dom Juraja Jendželovského, Nám. Jána Pavla II. 6523/5, Michalovce 

6. Charitný dom Imricha Halása (NsP Trebišov, a.s.), ul. SNP 1079/76, Trebišov 


