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1) SUMA ÚHRADY ZA POMOC PRI ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY 

NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY na deň na prijímateľa sociálnej 

služby 

Celoročná a týždenná pobytová forma sociálnej služby 

VI. stupeň 2,25 € 

V. stupeň 

 
1,78 € 

IV. stupeň 1,31 € 

2) SUMA ÚHRADY ZA UBYTOVANIE 

Sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy  na deň na prijímateľa sociálnej 

služby   
0,25 € 

Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby 

Ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ sociálnej 

služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m2 

podlahovej plochy  

0,49 € 

Ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia sociálnej 

služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m2 

podlahovej plochy  

0,36 € 

Ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja a viac prijímateľov 

sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 

m2 podlahovej plochy  

0,30 € 

3) SUMA ÚHRADY ZA STRAVOVANIE 

Suma úhrady za stravovanie s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu 

(Racionálna strava; Šetriaca diéta; Neslaná diéta; Diéta so zníženým obsahom tuku;  

Nízkobielkovinová diéta; Redukčná diéta)  

 

ZÁKLADNÁ  

STRAVNÁ JEDNOTKA 

Náklady na suroviny 

na deň na prijímateľa 

sociálnej služby 

Režijné náklady 

na prípravu stravy 

na deň na prijímateľa 

sociálnej služby 

Suma úhrady za 

stravovanie 

na deň na prijímateľa 

sociálnej služby 

€ € € 

Raňajky 0,44 0,63 1,07 

Desiata 0,33 0,24 0,57 

Obed 1,46 1,68 3,14 

Olovrant 0,33 0,24 0,57 

Večera 1,09 1,36 2,45 

SPOLU 3,65 4,15 7,80 
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Suma úhrady za stravovanie s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu 

(Diabetická diéta, Výživná diéta, Bielkovinová diéta)  

ZVÝŠENÁ  

STRAVNÁ JEDNOTKA 

Náklady na suroviny 

na deň na prijímateľa 

sociálnej služby 

Režijné náklady 

na prípravu stravy 

na deň na prijímateľa 

sociálnej služby 

Suma úhrady za 

stravovanie 

na deň na prijímateľa 

sociálnej služby 

€ € € 

Raňajky 0,49 0,67 1,16 

Desiata 0,35 0,27 0,62 

Obed 1,75 1,81 3,56 

Olovrant 0,35 0,27 0,62 

Večera 1,18 1,39 2,57 

II. večera 0,26 0,09 0,35 

SPOLU 4,38 4,50 8,88 

4) SUMA ÚHRADY ZA UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE A ÚDRŽBU 

BIELIZNE A ŠATSTVA na deň na prijímateľa sociálnej služby 

Sociálna služba poskytovaná pobytovou formou 1,00 € 

5) SUMA ÚHRADY ZA SPOTREBU ELEKTRICKEJ ENERGIE ZA 

UŽÍVANIE ELEKTROSPOTREBIČA na mesiac na prijímateľa sociálnej 

služby 

 

 

a) 1,43 € mesačne za užívanie vlastného televízneho prijímača, 

b) 2,38 € mesačne za užívanie vlastnej práčky, 

c) 5,71 € mesačne za užívanie vlastnej chladničky, 

d) 1,43 € mesačne za užívanie vlastnej žehličky, 

e) 9,48 € mesačne za užívanie elektrického sporáka, 

f) 7,14 € mesačne za užívanie elektrického variča, 

g) 1,43 € mesačne za užívanie mikrovlnnej rúry, 

h) 1,43 € mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice, 

i) 1,50 € mesačne za užívanie mobilného telefónu, notebooku, tabletu a pod.  

j) 0,72 € mesačne za užívanie každého ďalšieho vlastného elektrospotrebiča  
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6) SUMA ÚHRADY ZA UTVÁRANIE PODMIENOK NA ÚSCHOVU 

CENNÝCH VECÍ  

na deň na prijímateľa sociálnej služby  0,05 € 

7) SUMA JEDNORAZOVEJ ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU 

V PRIAMEJ SÚVISLOSTI S napr. nadmerným požitím alkoholického nápoja, 

omamnej látky, drogy a pod.  

Ak prijímateľ sociálnej služby znečistí podlahu a zariadenie obytnej 

miestnosti ktorú obýva, prípadne príslušenstvo obytnej miestnosti 
5,00 € 

Ak prijímateľ sociálnej služby znečistí podlahu a zariadenie obytnej 

miestnosti ktorú obýva, prípadne príslušenstvo obytnej miestnosti a znečistí 

lôžko 

10,00 € 

Ak prijímateľ sociálnej služby znečistí podlahu a zariadenie obytnej 

miestnosti ktorú obýva, prípadne príslušenstvo obytnej miestnosti, znečistí 

lôžko a znečistí podlahu a zariadenie v spoločných priestoroch 

15,00 € 

Ak prijímateľ sociálnej služby zničí, alebo poškodí majetok v zariadení 

a znečistí zariadenie vo väčšom rozsahu  
20,00 € 

 

 

Táto Príloha č. 1 k ID02 IS07 Cenník za sociálne služby - pobytová forma je účinná od 

01.02.2023.  

 

 

 

                  Mgr. Katarína Kuchťáková 

                  riaditeľka 


