
Príloha č. 1 Výkaz o vykonanej opatrovateľskej službe

Opatrovateľ/ka: ........................................................ Podpis: .........................................

Za mesiac/rok:   .......................................
               

Podľa zazmluvnených úkonov: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A.a) hygiena - osobná hygiena, celkový kúpeľ

b) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

c) vyprázdňovanie močov. mechúra a hrubého čreva

d) obliekanie, vyzliekanie

e) mobilita, motorika

f) dodržiavanie liečebného režimu

B.a) nákup potravín a iného drobného spotreb.tovaru

b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla

c) donáška jedla do domu

d) umytie riadu

e) bežné upratovanie v domácnosti

f) obsluha bežných domácich spotrebičov

g) starostlivosť o bielizeň /pranie, žehlenie/

h) starostlivosť o lôžko

i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby

j) donáška uhlia, dreva, donáška vody

k)
ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a 

udržiavaním domácnosti/úhrada platieb a pod.

C.a) sprievod

b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca 

c) tlmočenie

Počet poskytnutých hodín OS v dni (príp. dovolenka 

opatrovateľky, "P", "PN")

Svojím podpisom potvrdzujem, že počet hodín na výkaze 

súhlasí s počtom skutočne poskytnutých hodín 

opatrovateľskej služby (podpis klienta)

výška úhrady za 1 hod. OS

Opatrovateľská služba vykonaná u: .................................................................  Bytom: ................................................. Počet odpracovaných dní spolu:

Počet hodín opatr. služby za mesiac:

           PRAC.DEŇ: ...........    SO: ............  NE: ...........  SV: ............

Celková úhrada za mesiac:



Príloha č. 2

Príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby mesiac:

P.č. 
Meno a priezvisko            

prijímateľa sociálnej služby 

stupeň             

odkáz.

Príspevok 

na mesiac 

podľa 

stupňa 

odkáz. (€)

Príspevok 

na deň (€)

Počet hodín 

OS

Počet dní 

OS

Finančný 

príspevok 

na mesiac 

(€)

1 2 3 4 5 6 7 8

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

SPOLU: 0 0 0

stĺpec 8: výška finančného príspevku (stĺ.5 x stĺ.7)

stĺpec 3: stupeň odkázanosti FO podľa posúdenia o odkázanosti

stĺpec 6: počet hodín opatrovateľskej služby podľa skutočnosti (podľa prílohy č. 1)

stĺpec 5: príspevok na deň (stĺ.4 : 30 dní)

stĺpec 4: príspevok na mesiac (v €) podľa zákona 448/2008 Z.z. príloha č. 5

stĺpec 7: počet dní opatrovateľskej služby podľa skutočnosti (podľa prílohy č. 1)



Príloha č. 3

Poskytovateľ finančného príspevku:

Poskytovateľ sociálnej služby:

Druh poskytovanej služby:

Číslo zmluvy:

*

p.č. text .../20.. .../20.. .../20.. spolu-štvrťrok

1. Počet klientov 0

2. Počet hodín 0,0

3.
Priemerné bežné výdavky                           
(počet hodín x PBV na 1 h.)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.
príspevok pri odkázanosti FO (výpočet 

podľa prílohy č.2)
0,00 €

5.
Priemerné príjmy                                     
(počet hodín x PDP na 1 h.)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.
Finančný príspevok na prevádzku      (r.3 - 

r.4 - r.5)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Finančný príspevok spolu:                            
(r. 4+ r. 6)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

*v zmysle aktuálneho cenníka sociálnej služby (§ 72 odst.3 zákona oa sociálnych službách)

Štvrťročná správa o čerpaní finančných príspevkov

Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra

Priemerné dosiahnuté príjmy (PDP) z úhrad za 1 hod. opatrovateľskej služby                   za r. 
20..*:

Priemerné bežné výdavky (PBV) na 1 hod.opatrovateľskej služby za r. 20..*:


