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 od 1.1.2000

 nonstop (podľa potreby) v domácom prostredí

 starým občanom

 chorým občanom

 imobilným občanom

 občanom so zdravotným postihnutím

OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU (OSL) 
poskytujeme



V roku 2017 sme na zabezpečenie OSL vrátane 
hosp. činnosti vynaložili 258 034,62 EUR                          

a dosiahli výnosy 262 159,41 EUR:

zdroj príjmu suma

dotácia MT 125 615,10

úhrady za OSL 42 289,61

dary 6 490,00

2% dane z príjmov 4 638,55

hosp. činnosť 80 283,87

iné výnosy 2 842,28

spolu 262 159,41

Výnosy 2017

dotácia MT
47,9 %

dary
2,5 %

úhrady za OS
16,1 %

2% dane
z príjmov

1,8 %

hospodárska 
činnosť
30,6 %

iné výnosy
1,1 %

Vlastnou HČ sme získali 30,6 % celkových príjmov.



Čisto na OSL sme vynaložili 196 553,29 EUR*: 

mzdy 128 033,59

odvody 43 431,73

mzdy + odvody 171 465,32 87,24

len opatrovateľky 141 596,04 72,04

stravné 11 083,38 5,64

ost. réžia 14 004,59 7,13

spolu

Náklady na OS v roku 2017
% podiel z 

celkových 

nákladov

196 553,29

*Uvedené náklady zahŕňajú 

1) mzdy 22 zamestnancov (vrátane                  
19 opatrovateliek) s výnimkou vodičov 
autobusov 

2) režijné náklady s výnimkou nákladov 
vynaložených na hospodársku činnosť

mzdy 
65,14 %

odvody 
22,10 %

stravné 
5,64 %

ost. réžia 
7,13 %



Hodinová mzda opatrovateľky bola 3 EUR / 1h 
(brutto), na úrovni 2. stupňa náročnosti práce.

Reálne by však opatrovateľky mali 
byť zaradené v 3. stupni náročnosti.

V roku 2018 je minimálna hodinová mzda: 
3,31 EUR v 2. stupni náročnosti
3,86 EUR v 3. stupni náročnosti

Mzdy opatrovateliek sa navýšia cca o 10% v 2. stupni 
náročnosti a až o 28,7% v 3. stupni: 

Mzdy 

opatrovateliek
2017

2. stupeň 

(2018)
rozdiel   

(2018-2017)

3. stupeň 

(2018)
rozdiel   

(2018-2017)

mzdy 105 909,13 116 817,77 10 908,64 136 305,05 30 395,92

odvody 35 686,91 39 367,59 3 680,68 45 934,80 10 247,89

spolu 141 596,04 156 185,36 14 589,32 182 239,85 40 643,81



Mesto Martin nám v roku 2017 poskytlo dotáciu 
na poskytovanie OSL vo výške 125 615,10 EUR: 

dotácia mesta Martin 125 615,10

úhrady klientov za OSL 42 289,61

2 % dane z príjmov 4 638,55

dary 6 490,00

vklad z hospod. činnosti 17 520,03

náklady na OSL 196 553,29

Pokrytie nákladov na OSL v roku 2017 

dotácia 
mesta 
Martin 
63,9 %

úhrady 
klientov 

za OS 
21,5 %

iné zdroje 
14,6 %

Vďaka hospodárskej činnosti, darom a 2 % dane z príjmov 
(čo sú príjmy neisté a môžu, ale nemusia prísť) sme v r. 2017           
získali na zabezpečenie OSL celkom 28 648,58 EUR.                   

Ak by sme opatrovateľkám dali mzdu na úrovni 3. stupňa 
náročnosti práce, tento rok (okrem dotácie) musíme zohnať 

už minimálne 69 292,39 EUR.



Výška dotácie mesta Martin pre OSL je určená 
podľa VZN č. 104 v znení platných dodatkov, 
pričom jej výška je od roku 2009 nezmenená. 

Dotácia klesá s časovými nárokmi na opatrovateľky 
a najmenej sú dotované víkendové služby.  

časové 

pásmo
čas poskytovania OSL

úhrada občana 

za hodinu OSL

príspevok mesta 

za hodinu OSL

I. 07.01 - 15.00 0,80 5,00

II. 15.01 - 22.00 1,50 4,30

III. 22.01 - 07.00 2,80 3,00

IV.
viac ako 9 h denne, za každú ďalšiu 

začatú hodinu
3,50 2,30

V.
počas dní prac. pokoja, max. na dobu 

3 h na 1 deň
4,50 1,30



V r. 2017 sme poskytli 26 226,50 hodín 
OSL 42 klientom, pričom viac než 11%
z nich pripadlo na večer                            
a víkendy a sviatky:

Od mája 2018 sa zvýšil práve 
príplatok za prácu počas 
sviatkov a pribudli príplatky       
za prácu cez víkend, takže sme 
boli nútení zvýšiť ceny úhrad
za poskytovanie OSL.                  

poobedné 
a večerné služby

8,6 %

víkendy a sviatky
2,6 %

pracovné dni 
od 7:00 do 15:00

88,8 %

Toto rozhodnutie však         
z dlhodobého hľadiska 

vzniknutú situáciu nerieši.



- náš vozový park starne, autobusy vyžadujú neustále opravy

- v snahe ušetriť na vysokých mzdových nákladoch koordinuje 
prepravu riaditeľ organizácie, pričom takmer 80 % svojho 
pracovného času strávi za volantom ako vodič autobusu 

Všetkými uvedenými okolnosťami sme 
tlačení do úvah o nutnosti redukovať  
a časom možno aj úplne zastaviť našu 
OSL, resp. odovzdať ju mestu Martin. 

Aby sme OSL udržali, poskytujeme prepravu 
autobusmi, no tento spôsob hospodárskej činnosti 
je neúnosne nákladový a dlhodobo neudržateľný:



Na prvý pohľad je 80 283,87 EUR z hosp. činnosti krásny 
výnos, ale ostatné náklady z nich pohltili 76,6 %:  

mzdy, odvody            

a stravné vodičov
12 740,79

spotreba PHM 16 820,57

opravy 7 009,17

daň z vozidiel 3 278,80

cestovné 2 715,11

odpisy 8 233,31

ostatné 10 683,58

spolu 61 481,33

Náklady nezahrnuté pod OSL

Takže reálne nám z hosp. činnosti ostalo 18 802,54 EUR, pričom 
17 520,03 EUR (93,2%) sme vložili do zabezpečenia OSL.  

náklady
76,6 %

čistý výnos
23,4 %



Robíme maximum, čo vieme, a predsa nedokážeme 
opatrovateľkám zabezpečiť mzdu na úrovni              

3. stupňa náročnosti práce. 

A tak sa na spôsob Hamleta pýtame:       

Dokážeme v tejto situácii ďalej existovať?                                                                    



Lebo aj keď im dávame mzdu len            
v 2. stupni, za prvých päť mesiacov 
roku 2018 naša OSL vykazuje stratu                         

11 357,05 EUR                       

(mesačne cca 2 270,- EUR).

Veď ak sa nám aj v tomto roku podarí zabezpečiť 30,6 % 
príjmov organizácie, stále nám chýba cca 40 000,- EUR,               

aby sme opatrovateľky odmenili tak, ako si zaslúžia                    
a SAMARITÁN pritom udržali pri živote. 



Hospodárime šetrne, s výhľadom do budúcnosti;                  
v lepších časoch šetríme na horšie, preto  
momentálne vieme uvedenú stratu vykryť. 

Od mája 2019 sa znova zvýšia príplatky za prácu cez víkend a v hre 
je aj ďalšie zvyšovanie min. mzdy. Preto „bijeme na bubon“ už 

dnes a informujeme o reálnych číslach a reálnom stave našej OSL. 



ČO NAVRHUJEME?  

- od základov zmeniť sociálny systém v SR***

- neprenášať zabezpečenie sociálnych služieb na 

samosprávy (mestá a obce)  všetci sme občanmi 

SR a platíme odvody do Sociálnej poisťovne

- minimálne zjednotiť systém podpory verejných a 
neverejných poskytovateľov

- ak miestna samospráva neposkytuje OSL večer a cez 
víkendy, podporiť neverejných poskytovateľov 
štátnou dotáciou

- inšpirovať sa a učiť sa od krajín, ktoré podporujú 

podnikanie mimovládnych organizácií 

poskytujúcich sociálne služby - napr. nižšími 

daňami a odvodmi (ČR a daň z motorových vozidiel, 

Holandsko a polovičné odvody...)



- jednoznačne z ústredia MPSVR definovať priority 

OSL a spôsob jej financovania  čo samospráva, 

to iný pohľad, iné EON, iná dotácia (napr. BB 

rovnaká podpora každej hodiny OSL; MT podľa 

časových pásem)

- eliminovať verejne známu, ale nedokázateľnú 

korupciu samospráv kontrolou nezávislého 

štátneho orgánu

* napr. odvádzať odvody občanov na ich vlastné účty  

v Sociálnej poisťovni, z ktorých si občania samotní 

budú platiť sociálne služby, na ktoré sú odkázaní 

nevyčerpané zdroje presunúť do balíka na podporu 

občanov s nízkymi príjmami (odvodmi)

* zamedziť uprednostňovanie politickej príslušnosti 

pred odbornosťou vedúcich pracovníkov na všetkých 

úrovniach



ĎAKUJEME VÁM ZA POZORNOSŤ
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