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Cenník sociálnych služieb, pracovisko Horelica 18 - 

POBYTOVÁ SOCIÁLNA SLUŽBA 

 

Úhradu za sociálnu službu v kalendárnom 
mesiaci na prijímateľa sociálnej služby určí 
poskytovateľ sociálnej služby pri poskytovaní 
sociálnej služby celoročnou pobytovou formou 
alebo týždennou pobytovou formou ako 
násobok počtu dní príslušného mesiaca, v 
ktorom bude sociálna služba poskytnutá a 
dennej sadzby za:  
 
- pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu,  
- ubytovanie, 
- stravovanie, 
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,  
- utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.  
 
Krátkodobé poskytovanie sociálnych služieb - občan, ktorý je do 
zariadenia prijatý v rámci krátkodobého pobytu, platí úhradu za poskytované 
sociálne služby podľa cenníka celoročnej pobytovej sociálnej služby. 

 
Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti na deň na prijímateľa sociálnej 
služby: 

 

 
Suma úhrady za ubytovanie 
 
1) Denná sadzba za užívanie 1 m² podlahovej    

 plochy na prijímateľa sociálnej služby: 
 

 
 

Celoročná pobytová forma sociálnej služby 

VI. stupeň odkázanosti  1,92 € 

V. stupeň odkázanosti  1,62 € 

IV. stupeň odkázanosti  1,42 € 

III. stupeň odkázanosti  1,32 € 

 0,25 € za 1 m² podlahovej plochy 
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2) Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie elektrospotrebiča 
na mesiac na prijímateľa sociálnej služby:    

                       
 

 
         
 

 
 
 
 
 

 
3)  Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby: 

a)  0,79 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ 
sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 
m² podlahovej plochy, 

b) 0,50 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac 
prijímateľov sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá 
viac ako 8 m² podlahovej plochy 

 
Suma úhrady za stravovanie 
Suma úhrady za stravovanie je výška stravnej  
jednotky a výška režijných nákladov na prípravu  
stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby: 
 
 
 
Racionálna strava - vek klienta nad 15 rokov 

 Výška stravnej jednotky Režijné náklady Spolu 

Raňajky 
 

0,32 € 0,48 € 0,80 € 

Desiata 
 

0,24 € 0,36 € 0,60 € 

Obed 
 

1,08 € 1,61 € 2,69 € 

Olovrant  
 

0,24 € 0,36 € 0,60 € 

Večera 0,81 € 1,21 € 2,02 € 

Spolu 2,69 € 4,02 € 6,71 € 

a)   1,19 €  mesačne za užívanie televízneho prijímača, 

b)   1,98 €  mesačne za užívanie práčky, 

c)   4,76 €  mesačne za užívanie chladničky, 

d)   1,19 €  mesačne za užívanie žehličky, 

e)   7,90 €  mesačne za užívanie elektrického sporáka, 

f)    5,95 €  mesačne za užívanie elektrického variča, 

g)   1,19 €  mesačne za užívanie mikrovlnnej rúry, 

h)   1,19 €  mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice, 

i)    0,60 €  mesačne za užívanie iných elektrospotrebičov. 
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Racionálna strava - vek klienta od 10 do 15 rokov 

 Výška stravnej jednotky Režijné náklady Spolu 

Raňajky 
 

0,30 € 0,45 € 0,75 € 

Desiata 
 

0,23 € 0,34 € 0,57 € 

Obed 
 

1,01 € 1,50 € 2,51 € 

Olovrant  
 

0,23 € 0,34 € 0,57 € 

Večera 0,76 € 1,13 € 1,89 € 

Spolu 2,53 € 3,76 € 6,29 € 

 
 
Racionálna strava - vek klienta od 6 do 10 rokov 

 Výška stravnej jednotky Režijné náklady Spolu 

Raňajky 
 

0,29 € 0,43 € 0,72 € 

Desiata 
 

0,21 € 0,31 € 0,52 € 

Obed 
 

0,95 € 1,42 € 2,37 € 

Olovrant  
 

0,21 € 0,31 € 0,52 € 

Večera 0,72 € 1,07 € 1,79 € 

Spolu 2,38 € 3,54 € 5,92 € 

 
Diabetická strava - vek klienta nad 15 rokov 

 Výška stravnej jednotky Režijné náklady Spolu 

Raňajky 
 

0,35 €  0,52 € 0,87 € 

Desiata 
 

0,26 € 0,39 € 0,65 € 

Obed 
 

1,28 € 1,91 € 3,19 € 

Olovrant  
 

0,26 € 0,39 € 0,65 €  

Večera 0,86 € 1,28 € 2,14 € 

Večera 2 0,19 € 0,28 € 0,47 € 

Spolu 3,20 € 4,77 € 7,97 € 
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Suma úhrady za upratovanie, pranie,  
žehlenie a údržbu bielizne a šatstva: 
 
Suma úhrady za upratovanie, pranie,  
žehlenie a údržbu bielizne a šatstva  
na deň na prijímateľa sociálnej služby. 
  

1,10 €   

                                  
 
Suma úhrady za utváranie podmienok 
na úschovu cenných vecí: 

 
Suma úhrady za utváranie podmienok  
na úschovu cenných vecí na deň  
na prijímateľa sociálnej služby. 

                                       
 
 
 

 
 
 
 
 
V CSS  Horelica, dňa 1. januára 2021 
 
Vypracovala:  Mgr. Jaroslava Durčáková, v. r.          
  vedúca sociálneho úseku  
                              
Schválila:  Mgr. Mária Grigová, v. r. 

                            riaditeľka CSS Horelica 
 

 

  0,08 €                                                                                                  


