
CENNÍK SOCIÁLNEJ SLUŽBY                                                                                                                                 

V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

DOSOS, n. o. určuje ceny za poskytované úkony v domove  sociálnych služieb (ambulantnou 

formou). Pri poskytovaní služieb a starostlivosti sa osobitne určuje cena za: 

a) odborné činnosti, základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na    

pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

a sociálnu rehabilitáciu,                                                                                                              

b) obslužné činnosti,                                                                                                                   

c) ďalšie činnosti, ktorými sú  záujmová činnosť, vzdelávanie. 

Prijímateľ, s ktorým uzavrie poskytovateľ zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb je 

povinný platiť úhradu za poskytnuté služby v dohodnutom rozsahu a cene. Za sociálne služby 

poskytované nezaopatrenému dieťaťu  platí úhradu rodič alebo zákonný zástupca. 

Sadzba dennej úhrady v domove sociálnych služieb sa vypočíta podľa stupňa odkázanosti 

klienta ako súčet úhrad za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti. 

Denná sadzba klienta – stupeň odkázanosti I. a II. Celodenná sadzba 

(8 hodín denne) 

Poldenná sadzba 

(4 hodiny denne) 

Odborné činnosti 0,16 0,08 

Obslužné činnosti   0,16 0,08 

Ďalšie činnosti 0,06 0,03 

Spolu za deň:             0,38 EUR             0,19 EUR 

Výška mesačnej úhrady v domove sociálnych služieb sa vypočíta podľa stupňa odkázanosti 

klienta a podľa skutočného počtu dní  poskytovania sociálnej služby v mesiaci:  

Mesačná sadzba 

klienta – stupeň 

odkázanosti  I. a II. 

 Počet dní  Celodenná sadzba v EUR 

(8 hodín denne) 

Poldenná sadzba v EUR 

(4 hodiny denne) 

19   7,22 3,61 

20   7,60 3,80 

21   7,98 3,99 

22   8,36 4,18 

23   8,74 4,37 

Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v súlade s § 73 

ods. 6 zákona  č. 448/2008 Z.z., ak sa jeho príjem rovná, alebo je  nižší ako suma ustanovená 

v § 73 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. 

 

Sobrance, 1. 6. 2014     Bc. Dobiašová Eva,  riaditeľka n.o. 



CENNÍK SOCIÁLNEJ SLUŽBY                                                                                                                                 

V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

DOSOS, n. o. určuje ceny za poskytované úkony v domove  sociálnych služieb (ambulantnou 

formou). Pri poskytovaní služieb a starostlivosti sa osobitne určuje cena za: 

a) odborné činnosti, základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na    

pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

a sociálnu rehabilitáciu,                                                                                                              

b) obslužné činnosti,                                                                                                                   

c) ďalšie činnosti, ktorými sú  záujmová činnosť, vzdelávanie. 

Prijímateľ, s ktorým uzavrie poskytovateľ zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb je 

povinný platiť úhradu za poskytnuté služby v dohodnutom rozsahu a cene. Za sociálne služby 

poskytované nezaopatrenému dieťaťu  platí úhradu rodič alebo zákonný zástupca. 

Sadzba dennej úhrady v domove sociálnych služieb sa vypočíta podľa stupňa odkázanosti 

klienta ako súčet úhrad za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti. 

Denná sadzba klienta – stupeň odkázanosti III. a IV. Celodenná sadzba 

(8 hodín denne) 

Poldenná sadzba 

(4 hodiny denne) 

Odborné činnosti 0,18 0,09 

Obslužné činnosti   0,18 0,09 

Ďalšie činnosti 0,08 0,04 

Spolu za deň:             0,44 EUR             0,22 EUR 

Výška mesačnej úhrady v domove sociálnych služieb sa vypočíta podľa stupňa odkázanosti 

klienta a podľa skutočného počtu dní  poskytovania sociálnej služby v mesiaci:  

Mesačná sadzba 

klienta – stupeň 

odkázanosti  III. a 

IV. 

 Počet dní  Celodenná sadzba v EUR 

(8 hodín denne) 

Poldenná sadzba v EUR 

(4 hodiny denne) 

19   8,36 4,18 

20   8,80 4,40 

21   9,24 4,62 

22   9,68 4,84 

23 10,12 5,06 

Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v súlade s § 73 

ods. 6 zákona  č. 448/2008 Z.z., ak sa jeho príjem rovná, alebo je  nižší ako suma ustanovená 

v § 73 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. 

 

Sobrance, 1. 6. 2014     Bc. Dobiašová Eva,  riaditeľka n.o. 

 



CENNÍK SOCIÁLNEJ SLUŽBY                                                                                                                                 

V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

DOSOS, n. o. určuje ceny za poskytované úkony v domove  sociálnych služieb (ambulantnou 

formou).Pri poskytovaní služieb a starostlivosti sa osobitne určuje cena za: 

a) odborné činnosti, základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na    

pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

a sociálnu rehabilitáciu,                                                                                                              

b) obslužné činnosti,                                                                                                                   

c) ďalšie činnosti, ktorými sú  záujmová činnosť, vzdelávanie. 

Prijímateľ, s ktorým uzavrie poskytovateľ zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb je 

povinný platiť úhradu za poskytnuté služby v dohodnutom rozsahu a cene. Za sociálne služby 

poskytované nezaopatrenému dieťaťu  platí úhradu rodič alebo zákonný zástupca. 

Sadzba dennej úhrady v domove sociálnych služieb sa vypočíta podľa stupňa odkázanosti 

klienta ako súčet úhrad za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti. 

Denná sadzba klienta – stupeň odkázanosti V. a VI. Celodenná sadzba 

(8 hodín denne) 

Poldenná sadzba 

(4 hodiny denne) 

Odborné činnosti 0,20 0,10 

Obslužné činnosti   0,20 0,10 

Ďalšie činnosti 0,10 0,05 

Spolu za deň:             0,50 EUR             0,25 EUR 

   Výška mesačnej úhrady v domove sociálnych služieb sa vypočíta podľa stupňa odkázanosti 

klienta a podľa skutočného počtu dní  poskytovania sociálnej služby v mesiaci:  

Mesačná sadzba 

klienta – stupeň 

odkázanosti V. a 

VI. 

 Počet dní  Celodenná sadzba v EUR 

(8 hodín denne) 

Poldenná sadzba v 

EUR(4 hodiny denne) 

19   9,50 4,75 

20 10,00 5,00 

21 10,50 5,25 

22 11,00 5,50 

23 11,50 5,75 

Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v súlade s § 73 

ods. 6 zákona  č. 448/2008 Z.z., ak sa jeho príjem rovná, alebo je  nižší ako suma ustanovená 

v § 73 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z.         

 

                                                                   

Sobrance, 1. 6. 2014     Bc. Dobiašová Eva, riaditeľka n.o. 



CENNÍK SOCIÁLNEJ SLUŽBY                                                                                                                                 

V REHABILITAČNOM STREDISKU 

DOSOS, n. o. určuje ceny za poskytované úkony v domove  sociálnych služieb (ambulantnou 

formou). Pri poskytovaní služieb a starostlivosti sa osobitne určuje cena za: 

a) odborné činnosti, základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na    

pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

a sociálnu rehabilitáciu,                                                                                                              

b) obslužné činnosti,                                                                                                                   

c) ďalšie činnosti, ktorými sú  záujmová činnosť, vzdelávanie. 

Prijímateľ, s ktorým uzavrie poskytovateľ zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb je 

povinný platiť úhradu za poskytnuté služby v dohodnutom rozsahu a cene. Za sociálne služby 

poskytované nezaopatrenému dieťaťu  platí úhradu rodič alebo zákonný zástupca. 

Sadzba dennej úhrady v domove sociálnych služieb sa vypočíta podľa stupňa odkázanosti 

klienta ako súčet úhrad za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti.  

Denná sadzba klienta – stupeň odkázanosti I. a II. Celodenná sadzba 

(8 hodín denne) 

Poldenná sadzba 

(4 hodiny denne) 

Odborné činnosti 0,14 0,07 

Obslužné činnosti   0,14 0,07 

Ďalšie činnosti 0,04 0,02 

Spolu za deň:              0,32 EUR             0,16 EUR 

Výška mesačnej úhrady v rehabilitačnom stredisku sa vypočíta podľa stupňa odkázanosti 

klienta a podľa skutočného počtu dní  poskytovania sociálnej služby v mesiaci:  

Mesačná sadzba 

klienta – stupeň 

odkázanosti  I. a II. 

 Počet dní  Celodenná sadzba v EUR 

(8 hodín denne) 

Poldenná sadzba v EUR 

(4 hodiny denne) 

19   6,08 3,04 

20   6,40 3,20 

21   6,72 3,36 

22   7,04 3,52 

23   7,36 3,68 

Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v súlade s § 73 

ods. 6 zákona  č. 448/2008 Z.z., ak sa jeho príjem rovná, alebo je  nižší ako suma ustanovená 

v § 73 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. 

 

Sobrance, 1. 6. 2014     Bc. Dobiašová Eva, riaditeľka n.o. 



CENNÍK SOCIÁLNEJ SLUŽBY                                                                                                                                 

V REHABILITAČNOM STREDISKU 

DOSOS, n. o. určuje ceny za poskytované úkony v domove  sociálnych služieb (ambulantnou 

formou). Pri poskytovaní služieb a starostlivosti sa osobitne určuje cena za: 

a) odborné činnosti, základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na    

pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

a sociálnu rehabilitáciu,                                                                                                              

b) obslužné činnosti,                                                                                                                   

c) ďalšie činnosti, ktorými sú  záujmová činnosť, vzdelávanie. 

Prijímateľ, s ktorým uzavrie poskytovateľ zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb je 

povinný platiť úhradu za poskytnuté služby v dohodnutom rozsahu a cene. Za sociálne služby 

poskytované nezaopatrenému dieťaťu  platí úhradu rodič alebo zákonný zástupca. 

Sadzba dennej úhrady v domove sociálnych služieb sa vypočíta podľa stupňa odkázanosti 

klienta ako súčet úhrad za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti.  

  

Denná sadzba klienta – stupeň odkázanosti III. a IV. Celodenná sadzba 

(8 hodín denne) 

Poldenná sadzba 

(4 hodiny denne) 

Odborné činnosti 0,16 0,08 

Obslužné činnosti   0,16 0,08 

Ďalšie činnosti 0,06 0,03 

Spolu za deň:              0,38 EUR             0,19 EUR 

 Výška mesačnej úhrady v rehabilitačnom stredisku sa vypočíta podľa stupňa odkázanosti 

klienta a podľa skutočného počtu dní  poskytovania sociálnej služby v mesiaci:  

Mesačná sadzba 

klienta – stupeň 

odkázanosti  III. a 

IV. 

Počet dní Celodenná sadzba v EUR 

(8 hodín denne) 

Poldenná sadzba v EUR 

(4 hodiny denne) 

19 7,22 3,61 

20 7,60 3,80 

21 7,98 3,99 

22 8,36 4,18 

23 8,74 4,37 

Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v súlade s § 73 

ods. 6 zákona  č. 448/2008 Z.z., ak sa jeho príjem rovná, alebo je  nižší ako suma ustanovená 

v § 73 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. 

 

Sobrance, 1. 6. 2014     Bc. Dobiašová Eva, riaditeľka n.o. 



CENNÍK SOCIÁLNEJ SLUŽBY                                                                                                                                 

V REHABILITAČNOM STREDISKU 

DOSOS, n. o. určuje ceny za poskytované úkony v domove  sociálnych služieb (ambulantnou 

formou). Pri poskytovaní služieb a starostlivosti sa osobitne určuje cena za: 

a) odborné činnosti, základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na    

pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

a sociálnu rehabilitáciu,                                                                                                              

b) obslužné činnosti,                                                                                                                   

c) ďalšie činnosti, ktorými sú  záujmová činnosť, vzdelávanie. 

Prijímateľ, s ktorým uzavrie poskytovateľ zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb je 

povinný platiť úhradu za poskytnuté služby v dohodnutom rozsahu a cene. Za sociálne služby 

poskytované nezaopatrenému dieťaťu  platí úhradu rodič alebo zákonný zástupca. 

Sadzba dennej úhrady v domove sociálnych služieb sa vypočíta podľa stupňa odkázanosti 

klienta ako súčet úhrad za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti.   

Denná sadzba klienta – stupeň odkázanosti V. a VI. Celodenná sadzba 

(8 hodín denne) 

Poldenná sadzba 

(4 hodiny denne) 

Odborné činnosti 0,18 0,09 

Obslužné činnosti  0,18 0,09 

Ďalšie činnosti 0,08 0,04 

Spolu za deň:             0,44 EUR             0,22 EUR 

Výška mesačnej úhrady v rehabilitačnom stredisku sa vypočíta podľa stupňa odkázanosti 

klienta a podľa skutočného počtu dní  poskytovania sociálnej služby v mesiaci:  

Mesačná sadzba 

klienta – stupeň 

odkázanosti  V. a 

VI. 

 Počet dní  Celodenná sadzba v EUR 

(8 hodín denne) 

Poldenná sadzba v EUR 

(4 hodiny denne) 

19   8,36 4,18 

20   8,80 4,40 

21   9,24 4,62 

22   9,68 4,84 

23 10,12 5,06 

Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v súlade s § 73 

ods. 6 zákona  č. 448/2008 Z.z., ak sa jeho príjem rovná, alebo je  nižší ako suma ustanovená 

v § 73 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. 

 

Sobrance, 1. 6. 2014     Bc. Dobiašová Eva, riaditeľka n.o. 



 

 

 

 

 


