
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

    

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE    
PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA  

 
č.  43/2014  

ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE    

PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA  č.  28/2012  
 o  podmienkach  poskytovania  sociálnych  služieb,  určení  sumy  úhrady,  

spôsobe  jej  určenia  a  platenia  v  zariadeniach  sociálnych  služieb  
a  v  krízových  strediskách  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti   

Prešovského  samosprávneho  kraja  v  znení  VZN  č.  30/2012  
 

Schválené:      28.10.2014 uz nesením  Z  PSK  č. 103/ 2014  
 
Zverejnené:       03.11.2014  
 
Platnosť:       dňom  jeho v yvesenia  na  úradnej  tabuli  
 
Účinnosť:       18.11.2014  



 
             

                
                 

                
          

                      
              

               
           

          
              

           
 

 
 

 
 

                  
 

            
 
             

            
             

            
              

         
    

 
                  

     
 

                  
                 

          
 

 
       
 
    
    
    
    
    
    
 
    
    

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 a 
§11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, podľa § 81 a § 72 ods. 2 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 (ďalej len 
„zákon o sociálnych službách“) a podľa § 47 ods. 13 a § 48 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o 
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“), vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského 
samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení 
sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových 
strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 
30/2012: 

I.  ČAS   

1. Prvá časť v  lánku 2 v ods. 1 bod b) sa mení nasledovne: „domov na polceste“ 

2. Prvá časť v  lánku 2 v ods. 3 sa mení nasledovne: 

„V zariadení sociálnych služieb sa sociálne služby poskytujú ambulantnou formou, 
týždennou pobytovou formou alebo celoročnou pobytovou formou na neurčitý čas alebo na 
určitý čas. Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje v pracovných dňoch a v 
pracovnom čase. Pri ambulantnej forme sa neposkytuje bývanie, pranie, žehlenie a údržba 
bielizne a šatstva. Pri týždennej pobytovej forme sa sociálne služby neposkytujú počas sobôt a 
nedieľ, štátnych sviatkov a sviatkov bezprostredne predchádzajúcich sobote alebo 
bezprostredne nasledujúcich po nedeli. 

3. Druhá časť v  lánku 3 v ods. 1 bode c) sa v zmysle Opatrenia Predsedu PSK účinného 
od 01.07.2014 mení nasledovne: 

„Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy 
č. 3 v rozsahu podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách v závislosti od stupňa 
odkázanosti určeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu 
nasledovne: 

v zariadení pre seniorov: 

- pre  celoročnú  pobytovú  formu  
 II.  stupeň  odkázanosti       1,62 €   
 III.  stupeň  odkázanosti       1,72 €   
 IV.  stupeň  odkázanosti      1,93 €   
 V.   stupeň  odkázanosti      2,13 €   
 VI.  stupeň  odkázanosti      2,33 €    

- pre  týždennú  pobytovú  formu  
 II.   stupeň  odkázanosti       1,32 €   



     III.  stupeň  odkázanosti       1,47 €    
    IV. s tupeň  odkázanosti      1,62 €   
    V.   stupeň  odkázanosti       1,83 €   
    VI. s tupeň  odkázanosti      2,03 €    

   - pre  ambulantnú  formu  nad  štyri  hodiny d enne  
    II.   stupeň  odkázanosti       0,91 €   
    III.  stupeň  odkázanosti       1,01 €    
    IV. s tupeň  odkázanosti      1,27 €   
    V.   stupeň  odkázanosti      1,42 €   
    VI. s tupeň  odkázanosti      1,62 €    

- pre  ambulantnú  formu  do š tyroch  hodín  denne  
II.  stupeň  odkázanosti       0,71 €   
III.  stupeň  odkázanosti       0,81 €   
IV. s tupeň  odkázanosti       1,01 €   
V. s tupeň  odkázanosti       1,12 €   

    VI. s tupeň  odkázanosti       1,32 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   v d omove  sociálnych  služieb  a v r  ehabilitačnom  stredisku:  

   - pre  celoročnú  pobytovú  formu  
    II.  stupeň  odkázanosti       1,72 €   
    III.  stupeň  odkázanosti       1,83 €   
    IV. s tupeň  odkázanosti      2,03 €   
    V.   stupeň  odkázanosti      2,23 €   
    VI. s tupeň  odkázanosti      2,43 €    

   - pre  týždennú  pobytovú  formu  
    II.   stupeň  odkázanosti       1,52 €   
    III.  stupeň  odkázanosti       1,62 €    
    IV. s tupeň  odkázanosti      1,72 €   
    V.   stupeň  odkázanosti       1,83 €   
    VI. s tupeň  odkázanosti      2,03 €    

   - pre  ambulantnú  formu  nad  štyri  hodiny d enne  
    II.   stupeň  odkázanosti       0,91 €   
    III.  stupeň  odkázanosti       1,01 €    
    IV. s tupeň  odkázanosti      1,32 €   
    V.   stupeň  odkázanosti      1,42 €   
    VI. s tupeň  odkázanosti      1,72 €    

- pre  ambulantnú  formu  do š tyroch  hodín  denne  
II.  stupeň  odkázanosti       0,71 €   
III.  stupeň  odkázanosti       0,81 €   
IV. s tupeň  odkázanosti       0,91 €   
V. s tupeň  odkázanosti       1,01 €   

    VI. s tupeň  odkázanosti       1,32 €   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
       
 
         
               
               
 
         
                
               
 
            
               
               
 

        
          

               
 
 

           
 

           
           

          
 
 

             
 

             
             

     
                 

          
          

            
         

         
 

 
             

 
             

          
             

           
             

            
         

v špecializovanom zariadení: 

- pre celoročnú pobytovú formu 
V. stupeň odkázanosti 2,33 € 
VI. stupeň odkázanosti 2,54 € 

- pre týždennú pobytovú formu 
V. stupeň odkázanosti 2,03 € 
VI. stupeň odkázanosti 2,18 € 

- pre ambulantnú formu nad štyri hodiny denne 
V. stupeň odkázanosti 1,47 € 
VI. stupeň odkázanosti 1,72 € 

- pre ambulantnú formu do štyroch hodín denne 
V. stupeň odkázanosti 1,22 € 
VI. stupeň odkázanosti 1,42 € 

4. Druhá časť v článku 4 ods. 1 sa mení nasledovne: 

„Obslužné činnosti sú v zmysle zákona o sociálnych službách ubytovanie, stravovanie, 
upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení 
spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.“ 

5. Druhá časť v článku 4 bode 4.1 ods. 7 sa mení nasledovne: 

„Výška úhrady za ubytovanie v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby krízovej 
intervencie na prijímateľa sociálnej služby na deň (za prijímateľa sa považuje dospelá fyzická 
osoba) sa určí ako súčet 

a) súčinu dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a 
príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a 
veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva a 

b) dennej sadzby úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov, 
prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a 
spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.“ 

6. Druhá časť v článku 4 bode 4.2 ods. 9 sa mení nasledovne: 

„V zariadení s týždennou alebo celoročnou formou pobytu s poskytovaním 
stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za 
ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, 
bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnych diétach tri vedľajšie jedlá. 

Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s týždennou alebo celoročnou pobytovou 
formou služby s poskytovaním stravovania je povinný odobrať aspoň dve jedlá denne, 
z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. 



              
           

 
 

                     
          

 
            

             
              

                 
            

      
             

   
            

          
 
 

                   
 

              
            

          
 
 

            
 
  
            

 
            

         
     

              
         
           
         
           
         
          
 
                
         
           
         
           
         
           
            

Prijímateľ v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je 
povinný odobrať v rámci tejto služby aspoň jedno jedlo denne.“ 

7. Druhá časť v článku 4 bode 4.2 sa ods. 10 označuje ako ods. 11 a za ods. 9 sa vkladá 
nový odsek, ktorý sa označuje ako ods. 10 a znie: 

„Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s poskytovaním stravovania nie je povinný 
odobrať v rámci tejto služby jedlo ustanovené v odseku 9, ak: 

- nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy 
č. 3 bod 1. a pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť podľa prílohy č. 4 časti II 
písm. a) až d) a f) k zákonu o sociálnych službách, 

- nie je nezaopatreným dieťaťom, 
- nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony a jeho spôsobilosť na právne úkony 

nebola obmedzená, 
ak má toto zariadenie vytvorené priestorové, materiálne a hygienické podmienky na prípravu 
stravy týmto prijímateľom alebo prijímateľ si stravovanie zabezpečí inak.“ 

8. Druhá časť v článku 4 bode 4.2 ods. 11 sa označuje ako ods. 12 a mení sa nasledovne: 

„Stravná jednotka ustanovená v odseku 11 sa zvyšuje o 25% na deň na prijímateľa, 
ktorému sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo špeciálna diéta. 
Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.“ 

9. Druhá časť v článku 4 bode 4.2 ods. 12 sa vypúšťa 

10. Druhá časť v článku 4 bode 4.2 ods. 14 mení nasledovne: 

„Na účely určenia stravnej jednotky na deň na prijímateľa v zariadení sociálnych 
služieb s poskytovaním stravovania, s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim 
celodennému stravovaniu, sa počíta: 

a) pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na: 
raňajky 12 % 
desiatu 9 % 
obed 40 % 
olovrant 9 % 
večeru 30 % 
výšky stravnej jednotky určenej podľa odseku 11, 

b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte na: 
raňajky 11 % 
desiatu 8 % 
obed 40 % 
olovrant 8 % 
večeru 27 % 
druhú večeru 6 % 
výšky stravnej jednotky určenej podľa odseku 11 a 12. 



 
             

 
            

            
           
 
 

             
 

            
             

 
 
             
 

           
             

   
 
 
             
 

           
          

                
        

  
 

             
 

           
         

                 
            

       
  
 

             
 
               

           
           
              

 
 
 
 
 
 

11. Druhá časť v článku 4 bode 4.2 ods. 15 sa mení nasledovne: 

„Stravná jednotka na deň na prijímateľa v zariadení sociálnych služieb s poskytovaním 
stravovania sa určí v percentuálnom podiele na základe počtu odoberaných jedál. 

Stravná jednotka sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.“ 

12. Druhá časť v článku 4 bode 4.2 ods. 16 sa mení nasledovne: 

„Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravné 
jednotky spolu s maximálnou odchýlkou do 50 € boli dodržané“ . 

13. Druhá časť v článku 4 bode 4.2 ods. 17 sa mení nasledovne: 

„Režijné náklady na prípravu stravy v zariadení sociálnych služieb s poskytovaním 
stravovania sa určia vo výške 20% schválenej stravnej jednotky na deň na prijímateľa 
sociálnych služieb. 

14. Druhá časť v článku 4 bode 4.2 ods. 18 sa mení nasledovne: 

„Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb s poskytovaním 
stravovania, s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, sa určí 
vo výške súčtu stravnej jednotky na deň na prijímateľa podľa odseku 11 až 12 a výšky 
režijných nákladov na prípravu stravy podľa odseku 17.“ 

15. Druhá časť v článku 4 bode 4.2 ods. 19 sa mení nasledovne: 

„Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb s poskytovaním 
stravovania, s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu, sa 
určí vo výške súčtu stravnej jednotky na deň na prijímateľa podľa odseku 11 až 12 a výšky 
režijných nákladov na prípravu stravy podľa odseku 17 v percentuálnom podiele podľa 
odseku 14 na základe počtu odoberaných jedál.“ 

16. Druhá časť v článku 4 bode 4.2 ods. 20 sa mení nasledovne: 

„Pri odbere stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb a pri 
zabezpečovaní stravovania u iných právnických osôb alebo fyzických osôb v zariadení 
sociálnych služieb s poskytovaním stravovania nesmie úhrada na deň na prijímateľa 
presiahnuť výšku určenú podľa odsekov 18 až 19, s výnimkou výšky režijných nákladov na 
stravovanie.“ 



 
 

            
 

         
      

 
          

         
     

 
           

           
          

            
           

  
 

           
                

 
 

           
 
              

     
 

   

   

   
 

 
          

 
             

                   
                     
              

            
             

      
 
 

          
           

             

17. Druhá časť v článku 4 sa dopĺňa bodom 4.4, ktorý znie: 

4.4 Poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním 
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch 

1) Spoločné priestory pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby sú najmä: 
spoločenská miestnosť, terapeutická miestnosť, jedáleň, kuchynka, chodba, schodište, výťah, 
toaleta, kúpeľňa, pivnica, práčovňa, kotolňa 

2) Vecné plnenia spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných 
priestoroch sú najmä: vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, 
užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie 
odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov a 
čistenie žúmp a vybavenie zariadenia sociálnych služieb spoločnou televíznou anténou a 
rozhlasovou anténou. 

3) Výška úhrady za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej 
sociálnej služby v spoločných priestoroch sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,25 €. 

18. Druhá časť v článku 7 ods. 5 sa mení nasledovne: 

„Výška úhrady za dohľad v zariadení podporovaného bývania sa stanovuje v rozsahu 
denného dohľadu v hodinách takto: 

a)  od   2 do    6 hodí n doh ľadu pod ľa  rozsahu úkonov    
 (II. –   III.  stupeň  odkázanosti)     vo v ýške  0,30 € n  a  deň   
b)  nad 6 do 12 hodí    n doh ľadu pod ľa  rozsahu úkonov    
 (IV. – V  . s tupeň  odkázanosti)     vo v ýške  0,51 € n  a  deň   
c)  nad 12 hodí  n   
 (VI. s tupeň  odkázanosti)      vo v ýške  0,71 € n  a  deň  „  

19. Štvrtá časť článok 11 ods. 1 sa mení nasledovne: 

„Suma úhrady za poskytované sociálne služby stanovená týmto všeobecne záväzným 
nariadením v Druhej časti článku 3 ods. 1 písm. c), v Druhej časti článku 4 bod 4.1 ods. 4, 
v Druhej časti článku 4 bod 4.3 ods. 5 a ods. 6, v Druhej časti článku 4 bod 4.4 ods 3 
a v Druhej časti článku 7 ods. 5, bude upravená Opatrením predsedu PSK po 
predchádzajúcom schválení v Komisii sociálnej pri Zastupiteľstve PSK vždy s účinnosťou od 
1. júla kalendárneho roka o zmenu cenovej hladiny, ktorú udáva miera inflácie vyhlásená 
Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok.“ 

20. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho 
kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, 
spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách 



           
  

 
 

 
           

                 
           

          
 

         
             

           
 
 
 
 

 
                                    

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 
ostávajú nezmenené. 

II.  ČAS   
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 43/2014 bolo 
v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2011 Z.z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené Uznesením 
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 103/2014 zo dňa 28.10.2014. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda 
platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť dňom 18.11.2014, okrem Štvrtej 
časti, článku 11 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01.07.2015. 

V Prešove dňa 03.11.2014 

v.  r.   

   ............................................................  
MUDr. P eter  Chudík  

  predseda  Prešovského s amosprávneho kr aja  
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