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Servisné poukážky sú určené všetkým, ktorí
•  nemajú čas si tieto práce vykonávať vlastnými  
 silami, ale majú prostriedky na to, aby si ich  
 objednali
•  odkázaným osobám, ktoré by si tieto práce  
 radi urobili, ale nevládzu alebo nemôžu  
 (odkázanou osobou je fyzická osoba, ktorá  
 má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti  
 na sociálnu službu - zákon č. 448/2008 Z. z.  
 o sociálnych službách...)

Čo je to
•  cenina vydávaná Ministerstvom práce,  
 sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
 v dvoch farebných vyhotoveniach  – modrá  
 je určená pre bežnú fyzickú osobu a ružová  
 pre odkázanú osobu
•  nominálna hodnota poukážky je 10€, pre  
 odkázané osoby so zľavou 50% 
 
Kde sa dajú zakúpiť
Servisné poukážky je možné zakúpiť na 
obecných úradoch, úradoch práce alebo 
úradoch vyšších územných celkov

Na čo sa dajú použiť
na platbu za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu,  
ktorú poskytuje registrovaný sociálny podnik: 
-  v domácnosti - pranie, žehlenie, umývanie okien, bežné  
 upratovacie služby (utieranie prachu, vysávanie,  
 umývanie podlahy), prevliekanie bielizne, príprava stravy  
 v rámci domácnosti, dovoz a odvoz stravy, dovoz a odvoz  
 bežnej bielizne, nákupy potravín, čistenie a vývoz žumpy
-  v záhrade - kosenie a hrabanie trávy, lístia, strihanie  
 kríkov, živých plotov, prekopávanie záhrady, odvoz odpadu,  
 štiepenie dreva, odhrabávanie snehu

Výsledkom je

• čistá domácnosť a obrobená záhrada

• zmysluplná práca pre zdravotne  

 alebo inak znevýhodnené osoby

• podpora registrovaných sociálnych  

 podnikov, ktoré tieto služby poskytujú

Viac na webe: socialnaekonomika.sk/poukazky
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