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Cenník opatrovateľskej služby platný od 01. 01. 2023 
 

A/ Cenník opatrovateľskej služby - úkony / časový rozsah 

Úkon Čas Cena 
( NR, TT kraj) 

Cena  
(BA Kraj) 

1. Sebaobslužné úkony 

Hygiena 

A.1 osobná hygiena - hygienická starostlivosť o 

jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty 

(holenie, česanie, umývanie, make-up, 

odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na 

nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne 

medikamentov), 

 

 

60 minút/denne 

 

 

8,25€ 

 

 

10,92€ 

A.2 celkový kúpeľ - hygienická starostlivosť o 

celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím 

vlasov 

120 min/týždenne 

(20 min/denne) 

16,50€ 

(2,75€) 

21,84€ 

(3,64€) 

B. Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu 

B.1 Porciovanie stravy 10 min/denne 1,38€ 1,82€ 

B.2 Obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah 

klienta) 

5 min/denne 0,70€ 0,91€ 

B.3 Kŕmenie a pomoc pri pití 20 min/denne 2,75€ 3,64€ 

C. Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva 

C.1 Sprievod na toaletu 10 min/denne 1,38€ 1,82€ 

C.2 Pomoci pri vyzliekaní, obliekaní 15 min/denne 2,06€ 2,73€ 

C.3 Účelná očista po toalety 15 min/denne 2,06€ 2,73€ 

C.4 Sprievod z toalety 10 min/denne  1,38€ 1,82€ 

C.5 Podanie podloženej misy, močovej fľaše s 

následným očistením podloženej misy (fľaše) 

30 min/denne 4,13€ 5,46€ 

C.6 Ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred 

znečistením (nasadenia a výmena plienky) 

30 min/denne 4,13€ 5,46€ 

D. Obliekanie, vyzliekanie 

D.1 Výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho 

vrstvenia a farieb) 

10 min/denne 1,38€ 1,82€ 

D.2 Obliekanie, obúvanie 30 min/denne 4,13€ 5,46€ 

D.3 Vyzliekanie, vyzúvanie 30 min/denne 4,13€ 5,46€ 

E. Mobilita, motorika 

E.1 Sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po 

schodoch) 

Individuálne/denne  

8,07€ 

 

10,92€ 

E.2 Pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní 

na lôžko 

20 min/denne 2,75€ 3,64€ 

E.3 Polohovanie 60 min/denne 8,25€ 10,92€ 

E.4 Pomoc (napríklad pri gombíkov) pri 

manipulácii s predmetmi uchopení lyžičky, 

zapínaní 

 

15 min/denne 

 

2,06€ 

 

2,73€ 

E.5 Obsluha dennej potreby a premiestňovanie 

predmetov 

10 min/denne 1,38€ 1,82€ 

2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť 

A. Nákup potravín a iného drobného spotrebného 

tovaru 

60 min 8,25€ 10,92€ 

B. Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla 15 min/denne 2,06€ 2,73€ 
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C. Donáška jedla do domu (obed) denne 0,57€/km 0,67€/km 

D. Umytie riadu 15 min/denne 2,06€ 2,73€ 

E. Bežné upratovanie v domácnosti 

zodpovedajúce 1-izbovému bytu: vysávanie, 

umývanie podlahy, utieranie prachu, umývanie 

vane a WC 

 

60 min/týždenne 

 

8,25€ 

 

10,92€ 

F. Obsluha bežných domácich spotrebičov 10 min/denne 1,38€ 1,82€ 

G. Starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie) 15 min/denne 2,06€ 2,73€ 

H. Starostlivosť o lôžko 15 min/denne 2,06€ 2,73€ 

I. Vynášanie drobného smetnej nádoby odpadu do 

zbernej 

5 min 0,70€ 0,91€ 

J. Donáška uhlia, donáška dreva, vynesie popola, 

donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesa a 

ich čistenie 

 

15 min/denne 

 

2,06€ 

 

2,73€ 

K. Ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou 

a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony 

spojené s vedením domácnosti, napríklad 

zabezpečenie úhrady platieb) 

 

120 min/mesačne 

(6 min/denne) 

 

16,50€ 

(0,83€) 

 

21,84€ 

(1,10€) 

3. Základné sociálne aktivity 

A. Sprievod  

A.1 Na lekárske vyšetrenie Individuálne 0,57€/km 0,67€/km 

A.2 Na vybavenie úradných záležitostí Individuálne 0,57€/km 0,67€/km 

A.3 Do školy, zo školy, do zamestnania a zo 

zamestnania 

Individuálne 0,57€/km 0,67€/km 

A.4 Pri záujmových činnostiach Individuálne 0,57€/km 0,67€/km 

B. Predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je 

nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri 

vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní 

úradnej a osobnej korešpondencie a pri 

nakupovaní, tlmočenie 

 

 

___________ 

 

 

___________ 

 

 

___________ 

C. Pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo 

fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú 

nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných 

záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových 

činnostiach 

 

 

60 min 

 

 

8,25€ 

 

 

10,92€ 

D. Pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä 

pri vybavovaní úradných záležitostí, pri 

vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a 

pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri 

záujmových činnostiach 

 

 

90 min 

 

 

12,38€ 

 

 

16,38€ 

4. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri 

vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“) 

 

A. Potreba dohľadu v určenom čase Individuálne 8,25€ 10,92€ 

B. Potreba nepretržitého dohľadu Individuálne 8,25€ 10,92€ 
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B/ Výška úhrady za poskytovanie bezodkladnej opatrovateľskej služby pre prijímateľa 

sociálnej služby v zmysle §8 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov.  

Sociálna služba  

Bezodkladné poskytovanie sociálnej 

služby v zmysle §8 zákona 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov (Banskobystrický, Nitriansky, 

Trenčiansky, Trnavský, Žilinský kraj) 

Bezodkladné poskytovanie sociálnej 

služby v zmysle §8 zákona 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov (Bratislavský kraj) 

opatrovateľská služba  8,25 €/ hodina 10,92€/hodina 

C/ Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby pre prijímateľa sociálnej 

služby bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu vo výške ekonomicky oprávnených 

nákladov.  

Sociálna služba  
výška ekonomicky oprávnených nákladov 

na poskytovanie Nitriansky, Trnavský,) 

výška ekonomicky oprávnených nákladov 

na poskytovanie (Bratislavský kraj) 

opatrovateľská služba  8,25 €/ hodina 10,92€/ hodina 

D/ Výška úhrady s príspevkom MPSVaR SR v rámci projektu POS II. za poskytovanie 

opatrovateľskej služby pre prijímateľa sociálnej služby s vydaným rozhodnutím o 

odkázanosti na sociálnu službu  

Sociálna služba  
výška úhrady s príspevkom IA MPSVaR 

SR (Nitriansky) 

Výška úhrady s príspevkom IA MPSVaR 

SR (Bratislavský kraj) 

opatrovateľská služba  4 €/ hodina neposkytujeme 

 

 

V Hurbanove, dňa 30. 12. 2022 

 

 

 

 

 

Mgr. Štefan Labaš 

riaditeľ 


