
Humanitné združenie „Ľudské srdce“, Lipová 4, 943 01 Štúrovo 
                                     Zariadenie pre seniorov 
 
 
 
 

Cenník  poskytovaných sociálnych služieb od 01.01. 2022 
 
 
Cenník poskytovaných sociálnych služieb je pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb rovnaký. 
Jeho súčasťou sú položky, ktoré si klient objedná na základe vlastného rozhodnutia. 

- stravná jednotka a druh stravy (racionálna, diabetická, šetriaca ) 
- ostatné obslužné činností (pranie a údržba šatstva a bielizne, upratovanie a energie 

 
 

Stravovanie 
 
Stravu poskytujeme s prihliadnutím na individuálne potreby a zdravotný stav klienta. Poskytuje sa 
v súlade so zásadami správnej výživy. Poskytujeme stravu  racionálnu, diabetická, šetriacu a p. p. 
poskytujeme aj špeciálnu stravu. Zariadenie disponuje vlastnou kuchynskou prevádzkou a klienti sa 
stravujú v spoločnej jedálni alebo na izbách. 
Za celodennú stravu sa považujú raňajky, desiata., obed, olovrant, večera a II. večera. Jedálny lístok 
sa pripravuje týždeň vopred. Je pestrá v závislosti na sezóne a na požiadavkách klientov. Stravovacia 
komisia sa stretáva jedenkrát do mesiaca, kde sú prítomní aj  zástupcovia obyvateľov, lekár, vedúca 
kuchyne a kuchárky, hlavná sestra, sociálna pracovníčka a riaditeľka. 
 
Stravná jednotka pre jedného klienta nášho zariadenia s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcich 
celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň na jednu osobu pri racionálnej strave  
4,00 €. 
 
 
Stravná jednotka pre jedného klienta nášho zariadenia s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcich 
celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň na jednu osobu pri diabetickej, resp. inej 
špeciálnej strave 4,20 €.   
 
 
Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta : 
 
 
U klientov na racionálnej strave     
 
1. Stravovanie:       
   raňajky  0,70 €      
  desiata             0,50 
  obed   1,40 
  olovrant  0,50 
  večera  0,90 
  Spolu:  4,00   € 
 



 
 
U klientov na diabetickej strave 
 
1. Stravovanie: 
raňajky  0,70 € 
desiata   0,50 
obed   1,40 
olovrant  0,50 
večera   0,90 
II.večera  0,20 
Spolu:   4,20  € 
 
 
 

Odborné a obslužné činnosti 
 
Na základe právoplatného rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje 
výška úhrady za vybrané odborné činnosti ( pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
osoby podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách) a obslužné činnosti (upratovanie, pranie, 
žehlenie, údržba bielizne a šatstva ) nasledovne: 
 
2. Ubytovanie: 
 
dodávka TV, ÚK 3,40 € 
upratovanie izieb 0,80 
vybavenie  1,50 
posteľné prádlo 0,54 
ostatné energie 2,16 
Spolu:   8,40 € 
 
 
3. Obslužné činnosti: 
 
pranie   1,10 € 
žehlenie  0,90 
údržba šatstva  0,20 
upratovanie 
ostatných priestorov 0,40 
Spolu   2,60 € 
 
 
Úhrada pre klientov na racionálnej strave :  
 

stravovanie        4,00 € 

ubytovanie        8,40 € 

upratovanie, pranie, žehlenie a 
údržba bielizne 

       2,60 € 

Spolu á/deň       15,00 € 

Spolu á/mesiac ( 30 dní )     450,00 € 



      
 
 
Úhrada pre klientov na diabetickej a inej strave :  
 

stravovanie        4,20 € 

ubytovanie        8,40 € 

upratovanie, pranie, žehlenie a 
údržba bielizne 

       2,60 € 

Spolu á/deň       15,20 € 

Spolu á/mesiac ( 30 dní )      456,00  € 

 
 
 
Samoplatca ( klient bez rozhodnutia o odkázanosti na sociálne služby) : 1 010 € 
 (EON – ekonomicky oprávnené náklady mesačne) 
 
Poskytovateľ poskytuje aj služby nad rámec, ktoré sú objektívne nutné, napr. služby spojené 
s upratovaním a osobnou hygienou klienta po nadmernom požití alkoholických  nápojov a pod. vo 
výške jednorazového poplatku v sume 10,00 €. 
 
 
Zariadenie zabezpečuje služby priamo v zariadení, ktoré si klient hradí sám ( mimo mesačnej úhrady 
za poskytované sociálne služby) 
 
kadernícke služby 2,50 € – 8,00 € ( podľa druhu požadovanej služby ) 
pedikúrske služby 3,00 € -  7,00 € 
 
preprava vozidlom : cena bude určená podľa skutočných nákladov na prepravu. 
( napr. na nákupy, do mesta alebo blízkeho okolia, na výlet, na kultúrne podujatia a pod. ) 
 
 

Podmienky platenia 
 
V zmysle zákona o sociálnych službách §72 ods. 8 je prijímateľ povinný platiť úhradu za 
poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. Úhrada sa určuje na základe cenníka 
o poskytovaní sociálnych služieb mesačne na 30 dní. Po nástupe do zariadenia platí klient alikvótnu 
čiastku z danej mesačnej úhrady v závislosti od dňa nástupu do zariadenia. 
Za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby sa v zmysle zákona č.448 /2008 Z. z. o sociálnych 
službách, občan platí len za ubytovanie. 
 Celková výška úhrad za nevyhnutné služby v kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu výšok 
úhrad za jednotlivé nevyhnutné služby vypočítaných za kalendárny mesiac ( ak nie je stanovené inak)  
Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v poskytovateľom stanovenej výške 
a v termíne splatnosti. Postup výpočtu sumy úhrady za sociálnu službu je súčasťou zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby. 
 
Úhradu za poskytovanú sociálnu službu platí klient poskytovateľovi bankovým prevodom na číslo 
účtu : SK28 0200 0000 0000 5283 1172 
alebo priamo do pokladne u sociálnej pracovníčky zariadenia  v deň preberania dôchodku do  
15 - ho dňa kalendárneho mesiaca. Preplatok a nedoplatok bude zúčtovaný v nasledujúcom mesiaci. 



 
 
 
Cenník nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022 a následne sa ruší cenník zo dňa 01.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Štúrove, dňa 20.12.2022     Mgr. Silvia Bučeková 
        Štatutárna zástupkyňa 
 


