
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia 
úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti  

Prešovského samosprávneho kraja v roku 2021 

v zmysle 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. 

Druh sociálnej 
služby 

Forma sociálnej 
služby 

Kapacita Priemerná výška 
bežných 
výdavkov na 1 
prijímateľa 
sociálnej služby 
mesačne v €  

Priemerné 
skutočne 

dosiahnuté 
príjmy z platenia 

úhrady 
(1 prijímateľ 

sociálnej služby/ 
mesiac v €  

Domov sociálnych 
služieb 

ambulantná do 40 miest 746,17 130,88 

Domov sociálnych 
služieb 

pobytová 
týždenná 

do 40 miest 1 102,71 239,26 

Domov sociálnych 
služieb 

pobytová 
celoročná 

do 40 miest 1 148,98 277,64 

Domov sociálnych 
služieb 

Pobytová 
celoročná 

do 40 miest 
v zariadení do 100 
miest 

1 177,28 307,72 

Domov sociálnych 
služieb 

pobytová 
celoročná 

od 41 do 100 
miest 

1 180,95 297,19 

Špecializované* 
zariadenie 

ambulantná forma do 40 miest 810,80 69,01 

Špecializované* 
zariadenie 

Pobytová 
týždenná 

do 40 miest 1 131,52 108,10 

Špecializované 
zariadenie 

pobytová 
celoročná 

do 40 miest 1 271,68 309,13 

Špecializované 
zariadenie 

pobytová 
celoročná 

do 40 miest 
v zariadení do 100 
miest 

1 283,22 323,38 

Špecializované 
zariadenie 

pobytová 
celoročná 

od 41 do 100 
miest 

1 182,08 306,51 

Rehabilitačné 
stredisko 

ambulantná do 40 miest 677,49 97,36 

Zariadenie 
podporovaného 
bývania 

pobytová 
celoročná 

 
746,46 182,05 



Druh sociálnej 
služby 

Forma sociálnej 
služby 

Kapacita Priemerná výška 
bežných 
výdavkov na 1 
prijímateľa 
sociálnej služby 
mesačne v €  

Priemerné 
skutočne 

dosiahnuté 
príjmy z platenia 

úhrady 
(1 prijímateľ 

sociálnej služby/ 
mesiac v €  

Domov na 
polceste 

pobytová 
celoročná 

do 40 miest 320,37 62,36 

Útulok pobytová 
celoročná 

do 40 miest 319,31 69,07 

 

Druh sociálnej služby Priemerná výška bežných výdavkov  
na 1 hodinu sociálnej služby  v € 

Tlmočnícka služba * 11,73 

Sociálna rehabilitácia * 13,99 

Špecializované sociálne poradenstvo 9,59 

Služba včasnej intervencie 13,03 
*na základe údajov poskytovateľa sociálnej služby  

 

 

V Prešove, dňa 11.2.2022 Ing. Pavel Slaninka, v. r. 
vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny 

Úradu Prešovského samosprávneho kraja 
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