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Čl. 1 
POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PATRIAM, n. o. 

PATRIAM, n. o. začala svoju činnosť na základe registrácie Banskobystrického 

samosprávneho kraja, ktorý ako príslušný orgán v zmysle zákona 448/2008 v znení 

neskorších predpisov vydal 12. 08. 2016 Registračnú kartu s dňom začatia poskytovania 

sociálnej služby od 01. 01. 2017 podľa § 39 Špecializované zariadenie. 

V Špecializovanom zariadení sa poskytujú sociálne služby s celoročnou pobytovou formou. 

ŠZ vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, alebo zabezpečuje 

vykonávanie, alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v zmysle zákona o sociálnych 

službách. 

Čl. 2 
SPOSOB URČENIA ÚHRADY 

Tento cenník upravuje výšku úhrady prijímateľa sociálnej služby za poskytovanie sociálnej 

služby v Špecializovanom zariadení Pstruša, na jeden deň. 

Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa vypočíta ako súčet úhrady za 

odborné, obslužné a ďalšie činnosti. Výška úhrady za mesiac je závislá od skutočného počtu 

dní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola prijímateľovi sociálnej služby poskytovaná 

sociálna služba. 

Suma úhrady za poskytované sociálne služby je určená pre každého prijímateľa sociálnej 

služby individuálne podľa výšky príjmu v osobitnom výpočtovom liste, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

 
 

Čl. 3 

SPOSOB URČENIA ÚHRADY A VÝŠKA ÚHRADY ZA ODBORNÉ 

ČINNOSTI 

Výška úhrady za poskytovanie vybraných odborných činností:  

a) Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby stupeň 

odkázanosti V.   ............................................................................................ 3,10 € / deň 



3 
 

b) Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby stupeň 

odkázanosti VI.  ........................................................................................ 4,40 € / deň 

c) Sociálne poradenstvo ....................................................................................... 0 € / deň 

d) Sociálna rehabilitácia ..................................................................................... 0€ / deň 

 

Stupeň 
odkázanosti 

Výška úhrady 
na deň 

Výška úhrady na mesiac 

 
V. 

 
3,10 € 

28 dní 86,80 € 
30 dní 93 € 
31 dní 96,10 € 

 
VI. 

 
4,40 € 

28 dní 123,20 € 
30 dní 132,00 € 
31 dní 136,40 € 

 

 

Čl. 4 

SPOSOB URČENIA ÚHRADY A VÝŠKA ÚHRADY ZA OBSLUŽNÉ 

ČINNOSTI 

Výška úhrady za poskytovanie vybraných obslužných činností: 

a) Ubytovanie (dvojlôžková izba) .................................................................... 8,25 € / deň 

b) Stravovanie (racionálna strava) .................................................................... 4,20 € / deň 

c) Stravovanie ( diabetická strava) ................................................................... 5,00 € / deň 

d) Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne ............................................... 0 € / deň 

e) Osobné vybavenie ............................................................................................. 0 € / deň 

f) Rozvoj pracovných zručností ............................................................................ 0 € / deň 

g) Záujmová činnosť ............................................................................................. 0 € / deň 

h) Úschova cenných vecí ....................................................................................... 0 € / deň 
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4.1. UBYTOVANIE 

Ubytovanie je podľa § 17 ods. 2 Zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov poskytovanie bývania v obytnej miestnosti, alebo v jej časti s príslušenstvom, 

užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.  

Výška úhrady za ubytovanie sa určuje na deň na prijímateľa sociálnej služby, ako súčin 

dennej sadzby úhrady za používanie 1m2  podlahovej plochy obytnej miestnosti, a spoločných 

priestorov. 

Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a spoločných priestorov na jedného klienta 

určujeme ako podiel celkovej podlahovej plochy uvedených miestností a priestorov. Celkovú 

podlahovú plochu obytnej miestnosti a celkovú podlahovú plochu spoločných priestorov 

vydelíme počtom  prijímateľov sociálnej služby. 

Celková podlahová plocha obytných miestností je 186,14  m2 ,na jedného prijímateľa pripadá 

8,46  m2. 

Celková podlahová plocha spoločných priestorov je 345,62 m2 ,na jedného prijímateľa 

pripadá 15,71  m2. 

Denná sadzba úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti sa stanovuje na 

0,494 €. Za 8,46 m2 /1 prijímateľ = 4,18 €/deň. 

Denná sadzba úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy spoločných priestorov sa stanovuje 

na 0,259 €. Za 15,71 m2 /1 prijímateľ = 4,07 €/deň. 

Denná sadza úhrady za ubytovanie na prijímateľa sa stanovuje na 8,25 €. 

 

 

 
 

UBYTOVANIE 
2 lôžková izba 

  

Výška úhrady 
na deň 

Výška úhrady na mesiac 

 
8,25 € 

28 dní 231,00 € 
30 dní         247,50 € 
31 dní 255,75 € 
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4.2  STRAVOVANIE 

Stravovanie je podľa § 17 ods. 3 Zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek 

a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú 

náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné 

náklady na prípravu stravy. 

Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou 

s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať celodenné 

stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá. (desiata, 

olovrant). Pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej  diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. 

(desiata, olovrant, druhá večera) 

Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou 

s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá 

denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. 

V prípade, že prijímateľ nahlási zrušenie (neodobratie) stravy deň vopred, strava mu nebude 

účtovaná. 

Stravná jednotka na deň na prijímateľa sa určuje: 

pri racionálnej strave vo výške 3,65 € / deň   

pri diabetickej strave vo výške 4,45 € / deň 

 

 
RACIONÁLNA 

STRAVA 
  

Výška úhrady 
na deň 

Výška úhrady na mesiac 

 
3,65 € 

28 dní 102,20 € 
30 dní 109,50 € 
31 dní 113,15 € 

 

 
DIABETICKÁ 

STRAVA 
  

Výška úhrady 
na deň 

Výška úhrady na mesiac 

 
4,45 € 

28 dní 124,60 € 
30 dní 133,50 € 
31 dní 137,95 € 
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Stravovanie v Špecializovanom zariadení Patriam, Pstruša je zabezpečené prípravou 

stravy v stravovacej prevádzke ŠZ. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného 

na každý druh podávanej stravy. Návrh na jedálny lístok pripravujú prijímatelia sociálnej 

služby, zostavuje ho vedúca kuchyne a schvaľuje zdravotná sestra. Jedálny lístok sa 

pripravuje na jeden kalendárny týždeň. Odsúhlasujú ho riaditeľka zariadenia, zdravotná 

sestra, vedúca kuchyne a zástupca prijímateľov sociálnej služby. 

 

Výška úhrady za stravovanie 

Výška úhrady za stravovanie v ŠZ sa určuje vo výške súčtu stravnej jednotky na deň a výšky 

režijných nákladov na prípravu stravy vo výške 0,55 €   na deň pri racionálnej aj diabetickej 

strave. 

 

REŽIJNÉ 
NÁKLADY 

RACIONÁLNA 
A DIABETICKÁ 

STRAVA 

Výška úhrady na 
deň 

Výška úhrady na mesiac 

0,55 € 

28 dní 15,40 € 

30 dní 16,50 € 

31 dní 17,05 € 

 

 

RACIONÁLNA STRAVA 28 dní 30 dní 31 dní 

Stravná jednotka na deň 3,65 € 102,20 € 109,50 € 113,15 € 

Režijne náklady na deň 0,55 € 15,40 € 16,50 € 17,05 € 

SPOLU 4,20 € 117,60 € 126,00 € 130,20 € 

 

 

DIABETICKÁ  STRAVA 28 dni 30 dní 31 dní 

Stravná jednotka na deň 4,45 € 124,60 € 133,50 € 137,95 € 

Režijné náklady na deň 0,55 € 15,40 € 16,50 € 17,05 € 

SPOLU 5,00 € 140,00 € 150,00 € 155,00 € 
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RACIONÁLNA STRAVA 

 

RÉŽIJNÉ NÁKLADY 

VÝŠKA ÚHRADY ZA 
STRAVU + REŽIJNÉ 

NÁKLADY 
DRUH 
JEDLA % SUMA % SUMA  

Raňajky 12% 0,44 € 12% 0,07 € 0,51 € 

Desiata 9% 0,33 € 9% 0,05 € 0,38 € 

Obed 40% 1,46 € 40% 0,22 € 1,68 € 

Olovrant 9% 0,33 € 9% 0,05 € 0,38 € 

Večera 30% 1,09 € 30% 0,16 € 1,25 € 

SPOLU 100% 3,65 € 100% 0,55 € 4,20 € 

 

 

ŠETRIACA/DIABETICKÁ 
STRAVA 

 

RÉŽIJNÉ NÁKLADY 

VÝŠKA ÚHRADY ZA 
STRAVU + REŽIJNÉ 

NÁKLADY 
DRUH 
JEDLA % SUMA % SUMA  

Raňajky 11% 0,48 € 11% 0,06 € 0,54 € 

Desiata 8% 0,36 € 8% 0,04 € 0,40 € 

Obed 40% 1,78 € 40% 0,22 € 2,00 € 

Olovrant 8% 0,36 € 8% 0,04 € 0,40 € 

Večera 27% 1,20 € 27% 0,15 € 1,35 € 

II. Večera 6% 0,27 € 6% 0,04 € 0,31 € 

SPOLU 100% 4,45 € 100% 0,55 € 5,00 € 

 
 
 

Čl. 5 
SPOSOB URČENIA CELKOVEJ ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ 

SOCIÁLNE SLUŽBY 

Výška celkovej úhrady za poskytované sociálne služby v ŠZ sa určuje, ako násobok dní 

v danom mesiaci za   odborné a obslužné činnosti. 

Úhradu za služby v ŠZ platí prijímateľ  v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa mu služba 

poskytuje. Prijímateľovi sa úhrada za poskytované služby prepočíta podľa skutočného 

rozsahu kalendárnych dní, počas ktorých mu boli služby v danom mesiaci poskytované.  
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Podľa § 72 ods. 9 Zákona 448/2008 o sociálnych službách 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. 

DRUH ÚHRADY VÝŠKA PREPLATKU ZA DEŇ 
NEPRÍTOMNOSTI 

ODBORNÁ ČINNOSŤ 
Stupeň odkázanosti V. 3,10 € 

ODBORNÁ ČINNOSŤ 
Stupeň odkázanosti VI. 4,40 € 

OBSLUŽNÁ ČINNOSŤ 
Racionálna strava + režijné náklady 4,20 € 

OBSLUŽNÁ ČINNOSŤ 
Diabetická strava + režijné náklady 5,00 € 

S P O L U 
Stupeň V. racionálna strava 7,30 € 

S P O L U 
Stupeň V. diabetická strava 8,10 € 

S P O L U 
Stupeň VI. racionálna strava 8,60 € 

S P O L U 
Stupeň VI. diabetická strava 9,40 € 

 

Podľa § 73 ods. 2  po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí 

prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného 

minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

Pri nástupe do špecializovaného zariadenia, alebo pri ukončení poskytovania sociálnej služby 

platí prijímateľ sociálnej služby pomernú časť úhrady podľa počtu dní poskytovania sociálnej 

služby v príslušnom mesiaci. 

Za prijímateľa sociálnej služby, ktorý nebude mať dostatočný príjem na zaplatenie sociálnej 

služby, môže zaplatiť iná fyzická, prípadne právnická osoba na základe uzatvorenia zmluvy   
o platení úhrady za sociálnu službu. 
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Čl. 6 
SPOSOB PLATENIA ÚHRADY V ŠZ 

V Špecializovanom zariadení je možné uhradiť poskytovanie sociálnej služby týmto 

spôsobom:   -  v hotovosti do pokladni ŠZ Patriam, Pstruša 

                    -   bankovým prevodom na účet ŠZ  Pstruša: SK0509000000005116720328 

                    -   zrážkou z dôchodku poukázaného sociálnou poisťovňou 

 

Čl. 7 
CELKOVÝ PREHĽAD ÚHRAD V ŠZ V ROKU 2020 

DRUH ÚHRADY VÝŠKA 
ÚHRADY NA 

DEŇ 

VÝŠKA ÚHRADY NA MESIAC 
28 dní 30 dní 31 dní 

ODBORNÁ ČINNOSŤ 
Stupeň odkázanosti V. 3,10 € 86,80 € 93,00 € 96,10 € 

ODBORNÁ ČINNOSŤ 
Stupeň odkázanosti VI. 4,40 € 123,20 € 132,00 € 136,40 € 

OBSLUŽNÁ ČINNOSŤ 
Ubytovanie 8,25 € 231,00 € 247,50 € 255,75 € 

OBSLUŽNÁ ČINNOSŤ 
Racio strava + režijné náklady 4,20 € 117,60 € 126,00 € 130,20 € 

OBSLUŽNÁ ČINNOSŤ 
Diabetická strava + režijné 
náklady 

5,00 € 140,00 € 150,00 € 155,00 € 

S P O L U 
Stupeň V. racio strava 15,55 € 435,40 € 466,50 € 482,05 € 

S P O L U 
Stupeň V. diabetická 

strava 
16,35 € 457,80 € 490,50 € 506,85 € 

S P O L U 
Stupeň VI. racio strava 16,85 € 471,80 € 505,50 € 522,35 € 

S P O L U 
Stupeň VI. diabetická 

strava 
17,65 € 494,20 € 529,50 € 547,15 € 

 

Tento Cenník nadobúda účinnosť dňom 01. 02. 2022 a ruší sa ním Cenník z 01.02.2020. 
Záväzný je pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v Špecializovanom zariadení 
Patriam, Pstruša. 
 

 
V Pstruši, dňa:  03 .01. 2022            Mgr. Martina Krupová 
                                                                                                                             štatutár ŠZ Pstruša 


