
Diecézna charita Žilina, Bratislavská 423/27, 010 01 Žilina 
 

Úhrada za úkony poskytované 
v Charitatívnej službe v rodinách v Žiline  

(cenník opatrovateľskej služby) 
 

 Cenník je vypracovaný na základe § 72 a 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov za poskytované sociálne služby ich prijímateľom v Charitatívnej službe 
v rodinách v Žiline, Vysokoškolákov 1758/3, 010 01 Žilina. 
 V súlade s § 73 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu 
musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 násobok sumy 
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej zákonom č. 601/2003 Z. z. o 
životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
            Skutočné náklady poskytovanej opatrovateľskej služby vo výške ekonomicky oprávnených 
nákladov sú za obdobie 01-10/2022 je 15,01 Eur/hod. 
 
Sebaobslužné úkony, základné sociálne aktivity  a dohľad (podľa prílohy č. 4, časť I., III., IV., zákona 
č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov)  
 

Príjem prijímateľa sociálnej 
služby  v € : 

Výška úhrady v € / hod. 

0 – 450,00 1,50 
450,01 – 550,00 2,00 
550,01 – 650,00 2,50 
650,01 – 750,00 3,00 

750,01 a viac 3,50 
 
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť (podľa prílohy č. 4, časť II., zákona č. 448/2008 Z. z. v znení 
neskorších predpisov) 
 

Príjem prijímateľa sociálnej 
služby  v € : 

Výška úhrady v € / hod. 

0 – 450,00 3,00 
450,01 – 550,00 3,50 
550,01 – 650,00 4,00 
650,01 – 750,00 4,50 

750,01 a viac 5,00 
 
 
V prípade súčasnej služby 2 opatrovateliek u toho istého klienta v rovnakom čase (napr. nutná 
výpomoc pri službe, pri zdvíhaní klienta, presune klienta, pri sprievode k lekárovi apod.), sa platí 
1,5 – násobná úhrada za daný čas služby. 
 
 
 



 
Osobitné ustanovenia:  
Podľa § 73 ods. 12 zákona č. 448/2008 Z. z.: Ak z dôvodu nízkeho príjmu nevznikne prijímateľovi 
sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady za 
sociálnu službu, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov v zmysle 
podmienok uvedených v zákone. 
 
Opatrovateľská služba môže byť poskytovaná min. na 1 hodinu súvisle. 
Pri vykonanej službe súvisle min. 3 hodiny sa pri cene odpočíta 10 % zľava za poskytovanie soc. 
služby. 
Pod úkonmi starostlivosti o svoju domácnosť sa rozumejú len základné úkony pri starostlivosti o 
klienta, nie kompletná starostlivosť o domácnosť. Bližší popis jednotlivých prác je k dispozícii na 
požiadanie. 
 
Tento cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. januára 2023. 
 
 
V Žiline, 08.12.2022 
 
Vypracoval:       Schválil: 
Ing. Tomáš Pacek      Mgr. Peter Birčák 
Mgr. Zuzana Žídeková                                                                riaditeľ Diecéznej charity Žilina 


