
 

Príloha č.6  
 

Príklady určenia štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa 

odkázanosti fyzickej osoby  na pomoc inej fyzickej osoby, ak ide o ambulantnú 

sociálnu službu v zariadení: 

 

Príklad. č. 1 - nižší počet prijímateľov ako je kapacita zariadenia podľa registra: 
● Počet miest v zariadení (ambulantná sociálna služba) podľa registra poskytovateľov 

sociálnych služieb - 10 miest. 

 

● Počet prijímateľov sociálnej služby na týchto 10 miestach ku dňu podania písomnej 

žiadosti je 7 prijímateľov, každý z nich s dohodnutým časom poskytovania sociálnej služby 8 

hodín denne  
 

 ● Z počtu prijímateľov sociálnej služby na týchto 10 miestach sú: 

-  2 prijímatelia sociálnej služby v IV. stupni odkázanosti 

-  3 prijímatelia sociálnej služby v V. stupni odkázanosti 

-  2 prijímatelia sociálnej služby v VI. stupni odkázanosti, 

Z celkového počtu 10 miest sa do žiadosti uvedú: 

IV. stupeň - 2 miesta, 

V. stupeň - 3 miesta, 

VI. stupeň -  2 miesta, 

Počet neobsadených miest : 3 miesta ( na neobsadené miesta - v žiadosti uvedené 

v časti C - sa poskytuje finančný príspevok vo výške zodpovedajúcej najnižšiemu stupňu 

odkázanosti pre daný druh sociálnej služby, napríklad pre denný stacionár je to stupeň III)  

 

Príklad č. 2 – rovnaký počet prijímateľov ako je kapacita zariadenia podľa 

registra: 
● Počet miest v zariadení (ambulantná sociálna služba) podľa registra poskytovateľov 

sociálnych služieb - 10 miest. 

 

● Počet prijímateľov sociálnej služby na týchto 10 miestach ku dňu podania písomnej 

žiadosti je 10 prijímateľov, každý z nich  s dohodnutým časom poskytovania sociálnej služby 

8 hodín denne  
 

 ● Z počtu prijímateľov sociálnej služby na týchto 10 miestach sú: 

-  5 prijímatelia sociálnej služby v IV. stupni odkázanosti 

-  2 prijímatelia sociálnej služby v V. stupni odkázanosti, 

-  3 prijímatelia sociálnej služby v VI. stupni odkázanosti. 

 

 Z celkového počtu 10 miest sa do žiadosti uvedú: 

IV. stupeň - 5 miesta, 

V. stupeň -  2 miesta, 

VI. stupeň - 3 miesta 
 

 

 



 

 

 

Príklad č.  3 –prijímatelia v zariadení s kratším dohodnutým časom ako 8 hodín 

denne vyšší počet klientov ako je kapacita zariadenia podľa registra:     

 
● Počet miest v zariadení (ambulantná sociálna služba) podľa registra poskytovateľov 

sociálnych služieb - 10 miest. 

● Počet prijímateľov sociálnej služby na týchto 10 miestach ku dňu podania písomnej 

žiadosti je 14 (plná obsadenosť miest) s tým, že počas ôsmich hodín ambulantnej prevádzky 

počas pracovného dňa, konkrétny časový rozsah poskytovania sociálnej služby dohodnutý v 

jednotlivých  uzatvorených zmluvách o poskytovaní sociálnej služby umožňuje „zdieľať“ 10 

miest 14 prijímateľmi tak, že v každom čase počas ôsmich hodín ambulantnej prevádzky 

bude, v súlade s obsahom uzatvorených zmlúv z hľadiska času poskytovania (konkrétnych 

hodín poskytovania sociálnej služby počas dňa), v zariadení maximálne 10 prijímateľov 

sociálnej služby (regulácia počtu miest bude v každom čase dodržaná). 

● 8 hodín ambulantnej prevádzky v tomto zariadení počas dňa - teda celkový počet 

hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10 miestam predstavuje denný časový 

objem výkonov 8 hodín x 10 miest = 80 hod./deň/10 miest. 

● Z počtu prijímateľov sociálnej služby na týchto 10 miestach - ktorých je 14 sú: 

- 4 prijímatelia sociálnej služby v III. stupni odkázanosti s celkovým 

dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 8 hod./deň (predstavuje 10 % z 

celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10 miestam, teda z 80 

hod./ deň/ 10 miest), 

- 5 prijímateľov sociálnej služby v IV. stupni odkázanosti s celkovým 

dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 36 hod./deň, (predstavuje 45 % z 

celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10 miestam, teda z 80 

hod./ deň/ 10 miest), 

- 2 prijímatelia sociálnej služby v V.  stupni odkázanosti s celkovým 

dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 12 hod./deň, (predstavuje 15 % z 

celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10 miestam, teda z 80 

hod./ deň/ 10 miest), 

- 3 prijímatelia sociálnej služby v VI. stupni odkázanosti s celkovým 

dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 24 hod./deň, (predstavuje 30 % z 

celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10 miestam, teda z 80 

hod./ deň/ 10 miest. , 

 

A: Spôsob výpočtu vyššie uvedeného (podčiarknutý údaj) percentuálneho podielu 

dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa 

priznaného stupňa odkázanosti z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky 

zodpovedajúci týmto 10 miestam, napr. pre priznaný III. stupeň odkázanosti (vyššie uvedená 

prvá odrážka): 

80 hodín/deň/10 miest................100 % 

8 hod./deň.....................................x % 

x = 10 % 

Primerane sa určí percentuálny podiel pre hodinový rozsah celkove dohodnutého času 

pre prijímateľov sociálnej služby v IV. až VI. stupni. 

B: Ďalej pri konkretizácií štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa 

odkázanosti na miestach sa vychádza z vyššie uvedených podielov určených podľa 



dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa 

priznaného stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 3 z celkového počtu hodín ambulantnej 

prevádzky. 

To znamená, že počet miest zodpovedajúci napr. III. stupňu odkázanosti sa určí takto: 

10 miest...................100 %,  

x miest.......................10 % 

x= 1 (III. stupeň odkázanosti )zodpovedá  z tohto počtu 10 miest 1 miesto. 

Primerane sa určí počet miest zodpovedajúci IV. až VI. stupňu odkázanosti- 

 to znamená, že : 

- 10 % (III. stupeň odkázanosti ) zodpovedá z tohto počtu 10 miest 1 miesto, 

- 45 % ( IV. stupeň odkázanosti) zodpovedá z tohto počtu 10 miest 4,5 miesta,  

- 15 % (V. stupeň odkázanosti) zodpovedá z tohto počtu 10 miest 1,5 miesta a  

- 30 % (VI. stupeň odkázanosti) zodpovedajú z tohto počtu 10 miest 3 miesta. 

Záver: Po zaokrúhlení počtu miest na celé miesta podľa matematických pravidiel 

zaokrúhľovania (pri rešpektovaní v prípade stretu- 4,5 a 1,5 prednosti vyššieho stupňa s 

vyšším finančným príspevkom  podľa pravidla v pochybnostiach v  prospech prijímateľa) a 

celkového počtu miest 10 ide o takúto štruktúru prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa 

odkázanosti: 

Z celkového počtu 10 miest: 

III. stupeň - 1 miesto, 

IV. stupeň - 4 miesta, 

V. stupeň - 2 miesta, 

VI. stupeň - 3 miesta. 

 

 

Príklad č. 4 –prijímatelia v zariadení s kratším dohodnutým časom ako 8 hodín 

denne nižší alebo rovnaký počet klientov ako je kapacita zariadenia podľa 

registra:     
 

● Počet miest v zariadení (ambulantná sociálna služba) podľa registra poskytovateľov 

sociálnych služieb - 10 miest. 

● Počet prijímateľov sociálnej služby na týchto 10 miestach ku dňu podania písomnej 

žiadosti je 10 s tým, že počas ôsmich hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa, 

konkrétny časový rozsah poskytovania sociálnej služby dohodnutý v jednotlivých  

uzatvorených zmluvách o poskytovaní sociálnej služby je 48 hod./deň a teda  nenapĺňa 8 

hodín prevádzky zodpovedajúcich  týmto 10 miestam, ktorý predstavuje denný časový objem 

výkonov 8 hodín/deň  x 10 miest = 80 hod./deň/10 miest.  Konkrétny časový rozsah 

poskytovania sociálnej služby dohodnutý v jednotlivých  uzatvorených zmluvách o 

poskytovaní sociálnej služby 48 hod./deň  teda zodpovedá 6 obsadeným miestam počas 

ôsmich hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa (8 hodín/deň x 6 miest =48 hod 

/deň/6 miest. 

● Z počtu prijímateľov sociálnej služby na týchto 6 miestach - ktorých je 10 sú: 

- 2 prijímatelia sociálnej služby v III. stupni odkázanosti s celkovým 

dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 4 hod./deň (predstavuje 8,3 % (8  %) z 

celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 6 miestam, teda z 48 

hod./ deň/ 6 miest), 

- 4 prijímateľov sociálnej služby v IV. stupni odkázanosti s celkovým 

dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 16 hod./deň, (predstavuje 33,3 (33 %) 

% z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 6 miestam, teda z 48 

hod./ deň/ 6 miest), 



- 2 prijímatelia sociálnej služby v V.  stupni odkázanosti s celkovým 

dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 12 hod./deň, (predstavuje 25 % z 

celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 6 miestam, teda z 

48hod./ deň/ 6 miest), 

- 2 prijímatelia sociálnej služby v VI. stupni odkázanosti s celkovým 

dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 16 hod./deň, (predstavuje 33,3 % (34 

%) z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 6 miestam, teda z 

48 hod./ deň/ 6 miest. , 

 

A: Spôsob výpočtu vyššie uvedeného (podčiarknutý údaj) percentuálneho podielu 

dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa 

priznaného stupňa odkázanosti z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky 

zodpovedajúci týmto 6 miestam, napr. pre priznaný III. stupeň odkázanosti (vyššie uvedená 

prvá odrážka): 

48 hodín/deň/6 miest................100 % 

4 hod./deň.....................................x % 

x = 8,3 % 

Primerane sa určí percentuálny podiel pre hodinový rozsah celkove dohodnutého času 

pre prijímateľov sociálnej služby v IV. až VI. stupni (pri rešpektovaní  pri zaokrúhľovaní v 

prípade stretu percentuálneho podielu - 33,3 v IV. stupni  a 33,3 v VI. stupni  prednosti 

vyššieho stupňa s vyšším finančným príspevkom  podľa pravidla v pochybnostiach v  

prospech prijímateľa). 

B: Ďalej pri konkretizácií štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa 

odkázanosti na miestach sa vychádza z vyššie uvedených podielov určených podľa 

dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa 

priznaného stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 3 z celkového počtu hodín ambulantnej 

prevádzky zodpovedajúcich 6 miestam. 

To znamená, že počet miest zodpovedajúci napr. III. stupňu odkázanosti sa určí takto: 

6 miest...................100 %,  

x miest.......................8 % 

x= 0,48 (III. stupeň odkázanosti )zodpovedá  z tohto počtu 6 miest 0,48 miesto. 

Primerane sa určí počet miest zodpovedajúci IV. až VI. stupňu odkázanosti- 

 to znamená, že : 

- 8 % (III. stupeň odkázanosti ) zodpovedá z tohto počtu 6 miest 0,48 miesta, 

- 33 % ( IV. stupeň odkázanosti) zodpovedá z tohto počtu 6 miest  1,98  miesta,  

- 25 % (V. stupeň odkázanosti) zodpovedá z tohto počtu 6 miest 1,5 miesta a  

- 34 % (VI. stupeň odkázanosti) zodpovedajú z tohto počtu 6 miest 2, 04 miesta. 

Záver: Po zaokrúhlení počtu miest na celé miesta a celkového počtu obsadených miest 

6 ide o takúto štruktúru prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti: 

Z celkového počtu 6 obsadených  miest je: 

III. stupeň -  0 miest, 

IV. stupeň - 2 miesta, 

V. stupeň -  2 miesta, 

VI. stupeň - 2 miesta 

Počet neobsadených miest z celkového počtu 10 miest sú 4 miesta ( na neobsadené miesta sa 

poskytne príspevok vo výške pre najnižší stupeň odkázanosti pre daný druh SS).   

 


