
druh sociálnej služby forma

PBP                         

kapacita                   

do 40 miest v 

eur

PBP                                      

kapacita                            

od 41 - 100 

miest                       

v eur

PBP                                                   

kapacita                                     

nad 101 miest                                 

v  eur

domov sociálnych služieb ambulantná 122,36 110,21

pobytová týždenná 185,77 121,87 260,79

pobytová celoročná 297,35 262,99 280,71

špecializované zariadenie ambulantná 147,60

pobytová týždenná 184,09 193,50

pobytová celoročná 330,12 357,19 331,64

zariadenie podporovaného bývania pobytová celoročná 102,08 294,47 248,92

útulok pobytová celoročná 16,48

druh sociálnej služby forma

služba včasnej intervencie ambulantná / terénna

podpora samostatného bývania ambulantná / terénna

druh sociálnej služby forma

PBP                         

kapacita                   

do 40 miest v 

eur

PBP                                     

kapacita                            

od 41 - 100 

miest                       

v eur

PBP                                                   

kapacita                                     

nad 101 miest                                 

v  eur

špecializované zariadenie ambulantná 163,38

zariadenie núdzového bývania pobytová celoročná 63,46 50,79

druh sociálnej služby forma

tlmočnícka služba terénna
sociálna rehabilitácia pre nevidiacich   a 

slabozrakých ambulantná/terénna
špecializované sociálne poradenstvo pre 

nevidiacich a slabozrakých ambulantná/terénna
špecializované sociálne poradenstvo pre 

rodiny s dieťaťom do 18 rokov so 

zdravotným znevýhodnením,  tiež aj 

fyzické osoby a ich rodiny, z dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia, choroby 

alebo dôchodkového veku ambulantná/terénna
špecializované sociálne poradenstvo pre 

osoby s onkologickým alebo iným 

závažným ochorením v terminálnom 

štádiu a ich rodinám ambulantná/terénna
špecializované sociálne poradenstvo pre 

osoby s onkologickým ochorením v 

terminálnom štádiu a ich rodinám ambulantná/terénna

PRIEMERNÉ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ PRÍJMY (ďalej len "PBP") ZA ROK 2021                                                                                                                                                         
na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac v eur                                                                                                                                                                                         

určené  z údajov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na účely výpočtu finančných príspevkov neverejným 

poskytovateľom sociálnych služieb  vypočítané v súlade s § 77 ods 8 písm. e) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Trenčiansky samosprávny kraj                                                                                                                                                                                                                              

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

PRIEMERNÉ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ PRÍJMY (ďalej len "PBP") ZA ROK 2021                                                                                                                                                         
na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac v eur                                                                                                                                                                                         

určené z údajov ZSS v ZP TSK na účely výpočtu finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb   

vypočítané v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o 

živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

výška BV na 1 hod. poskytovania soc. služby

0,00

0,00

0,00

PBP na 1 hodinu poskytovanej sociálnej služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


