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PATRIA  n.o., Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec 
 

PODMIENKY  POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
v Zariadení pre seniorov na rok 2022 

 
1, V Zariadení pre seniorov ( ďalej len v zariadení ) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe,  ktorá 
dovŕšila dôchodkový vek je  odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 
najmenej IV. Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.  
 
2, Záujemca o umiestnenie musí mať vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 
službu so stupňom odkázanosti minimálne IV. vydaný obcou alebo mestom, kde má trvalý pobyt. 
  
3, Prijatie a pobyt v zariadení  je vylúčený, ak zdravotný stav občana je taký, že si vyžaduje liečenie 
alebo hospitalizáciu v niektorom zdravotníckom zariadení.  
 
4, Fyzická osoba  sa stáva prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“)  zariadenia  na 
základe zmluvy s PATRIA n.o.. 
 
5, 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. Osoba podľa prvej 
vety môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.  
 
6, V zariadení pre seniorov  sa poskytuje pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby celoročne. Zariadenie 
poskytuje pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 
sociálne rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, 
žehlenie a údržba bielizne a šatstva a osobné vybavenie.  
 
7, Podporuje sa účasť na spoločenskom živote, zabezpečuje sa záujmová činnosť a zabezpečuje sa 
úschova cenných vecí. 
 
8, Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu za pobyt v zariadení. Prijímateľ si 
platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu má riešiť vlastným príjmom a majetkom  a v prípade 
potreby doplatkom rodinného príslušníka alebo inej blízkej osoby podľa zmluvy o platení úhrady za 
sociálnu službu.   
 
9, Úhrada za poskytovanú sociálnu službu je stanovená na základe platnej aktuálnej Riadiacej 
smernice o úhradách za sociálne služby.  Úhrada je stanovená denným poplatkom v EUR: 
a) úhrada za stravovanie: 

1) pri racionálnej strave                                       6,84   EUR / denne 
2) pri diabetickej strave                                       7,79   EUR / denne 
3) pri šetriacej diéte                                             7,17   EUR / denne 

Pri príprave mletej alebo mixovanej stravy sa príplatok za prípravu stanovuje na 0,30 EUR na 
deň.    
b) úhrada za ubytovanie:       
                               - v štvorposteľovej izbe      -             4,28     EUR/denne     
                               - v trojposteľovej izbe        -              4,73     EUR/denne 
                               - v dvojposteľovej izbe       -             5,58     EUR/denne   
                               - v jednoposteľovej izbe     -           10,11     EUR/denne   
 
c) úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na 3,65 
EUR/ denne pri IV. stupni odkázanosti, na 3,98 EUR/denne pri V. stupni odkázanosti  a na 
4,28 EUR/denne pri VI. stupni odkázanosti.  
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10, Vo výpočtovom liste, ktorý je súčasťou zmluvy bude mať prijímateľ vyčíslenú úhradu za 28, 29, 
30, 31- dňové  mesiace. 
  
11, PATRIA n.o. si vyhradzuje právo umiestňovania prijímateľov na jednotlivých izbách. 
 
12, Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať: 

A)  podľa stupňa závislosti prijímateľa sociálnej služby. Stupeň závislosti prijímateľa sa určuje na 
základe Bartelovej testu – aktivity každodenného života a to nasledovne: 

- nezávislý                       o 0,00 EUR / deň 
- ľahká závislosť            o 1,22  EUR / deň 
- stredná závislosť         o 1,57  EUR / deň 
- ťažká závislosť            o 1,87  EUR / deň 
B) o príplatok za nosenie stravy na izbu o 0,55 EUR / deň. 
C) o príplatok za presun obyvateľa na stravovanie o 0,35 EUR / deň. 

 
13, Organizácia môže prijímateľovi poskytnúť prepravu osobným automobilom, ak o to prijímateľ 
požiada. Poplatok za túto službu sa stanovuje na 0,38 EUR na 1 km. 
 
14, Organizácia v súvislosti s nákladmi pri prijímaní záujemcu o poskytovanie sociálnej služby účtuje 
jednorazový poplatok. Ten sa skladá z poplatku za šetriace a administratívne náklady vo výške 100,00 
EUR a z poplatku za cestu osobným motorovým vozidlo vo výške 0,38 RUR/km.  
 
15, Úhradu za sociálnu službu poskytovanú v zariadení  platí prijímateľ do posledného dňa 
predchádzajúceho mesiaca alebo po obdŕžaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne najneskoršie do 14-
tého dňa príslušného mesiaca, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, podľa rozhodnutia prijímateľa 
sociálnej služby. 
 
16, Za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby v zariadení   platí prijímateľ len  za ubytovanie 
v plnej výške. Prerušenie poskytovania starostlivosti  je prijímateľ  povinní nahlásiť aspoň dva 
pracovné dni vopred. 
 
17, Ak prijímateľ, ktorému sa poskytuje služba v zariadení z nedbanlivosti, úmyselne alebo pod 
vplyvom alkoholu spôsobí zariadeniu škodu na majetku je povinný škodu uhradiť v plnej výške a jeho 
zmluvný pobyt v zariadení môže byť ukončený.     
 
18, Prijímateľ sociálnej služby má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnej 
služby pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou.  
 
19, Ekonomicky oprávnené náklady v Zariadení pre seniorov  za rok 2020  boli vyčíslené v sume 
1 123,47   EUR mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby. Priemerný mesačný poplatok 
v Zariadení pre seniorov za rok 2020 na jedného prijímateľa sociálnej služby bol vyčíslený v sume 
491,52  EUR.  
 
20, Tieto podmienky ubytovania v ZpS nadobúdajú  platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom   
 1.1.2022. 
 
V Drienovci, dňa  30.  11.  2021  
 
 
         _____________________                                           ______________________     

           Mgr. Judita Juhásová                                                    Ing. Juraj Gašpar       
               Výkonný riaditeľ                                                      Predseda správnej rady 


