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Interný dokument –Cenník poskytovaných služieb 

 
  

Tento dokument popisuje denné sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Centre sociálnych 

služieb Kamence a to na jedného prijímateľa sociálnej služby (PSS) platný od 01.02.2021. 
 

1. Odborné činnosti 

 
1.1 Pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu 

 

2. Obslužné činnosti 

 
2.1. Ubytovanie 

 

sadzba za 1 m2 podlahovej plochy 
0,12 € 

Zníženie sadzby za 1 m2, ak je obytná miestnosť 

vybavená meracím zariadením na odber el. energie 
0,2323 € 

Zvýšenie sadzby, ak miestnosť užíva 1 PSS a má min. 
8 m2 

0,39 € 

Zvýšenie sadzby, ak miestnosť užívajú 2 a viac PSS 

a každý má min. 8 m2 
0,24 € 

 
            2.2.  Stravovanie 

 

Druh 

poskytovanej 

stravy 

Raňajky 

€ 

Desiata 

€ 

Obed 

€ 

Olovrant 

€ 

Večera1 

€ 

Večera2 

€ 

 

Spolu 

€ 

Racionálna 0,83 0,62 2,78 0,62 2,08 - 6,93 

Výživná 0,87 0,65 2,92 0,65 2,18 - 7,27 

Diabetická 0,80 0,58 2,92 0,58 1,96 0,43 7,27 

 

Racionálna strava celodenná 

 

 % podiel  Zo sumy 2,90 € 

suroviny 

režijne 

náklady 

Cena celkom 

suroviny+ réžia 

raňajky 12 % 0,35 0,48 0,83 

Desiata  9% 0,26 0,36 0,62 

Obed 40% 1,16 1,62 2,78 

olovrant  9 % 0,26 0,36 0,62 

Večera 30% 0,87 1,21 2,08 

Spolu   100 % 2,90 4,03 6,93 € 

Celoročná pobytová forma Na 1 deň a 1 PSS 

VI. stupeň odkázanosti na soc. službu 2,36 € 

V. stupeň odkázanosti na soc. službu 1,97 € 

IV. stupeň odkázanosti na soc. službu 1,25 € 

III. stupeň odkázanosti na soc. službu 0,60 € 

II. stupeň odkázanosti na soc. službu 0,42 € 



Diabetickú strava celodenná 

 

 % podiel Zo sumy 3,24 

suroviny 

režijne 

náklady 

Cena celkom 

suroviny+ réžia 

raňajky 11 % 0,36 0,44 0,80 

Desiata  8% 0,26 0,32 0,58 

Obed 40% 1,30 1,62 2,92 

olovrant  8% 0,26 0,32 0,58 

Večera 27% 0,87 1,09 1,96 

2.večera  6 % 0,19 0,24 0,43 

    100 % 3,24 4,03 7,27 € 

 

Výživná strava  celodenná  

 

 % podiel Zo sumy 3,24 
suroviny 

režijne 
náklady 

Cena celkom 
suroviny+ réžia 

raňajky 12 % 0,39 0,48 0,87 

Desiata  9% 0,29 0,36 0,65 

Obed 40% 1,30 1,62 2,92 

olovrant  9% 0,29 0,36 0,65 

Večera 30% 0,97 1,21 2,18 

    100 % 3,24 4,03 7,27 € 

 

            2.3. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

 

Denná sadzba 0,70 € 

 

 

3. Ďalšie činnosti 

 

Poskytovanie osobného vybavenia Jednorazovo vo výške reálnych nákladov 

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 0,04 € 

 

 

4. Jednorazová úhrada za poskytované sociálne služby 
 
  

Druh zvýšenej starostlivosti Suma za výkon  

Zdvíhanie PSS v dôsledku opitosti 30 € 

Sprievod PSS na ošetrenie do zdrav. zariadenia 

v dôsledku opitosti 

30 € 

Výmena posteľnej bielizne v dôsledku opitosti 30 € 

Vykonávanie osobnej hygieny v dôsledku opitosti 30 € 

Prezliekanie PSS v dôsledku opitosti 30 € 

Rušenie pokoja v dôsledku opitosti 30 € 

Pomoc pri presune na lôžko v dôsledku opitosti 30 € 

Upratovanie v dôsledku opitosti 30 € 

Ošetrovanie drobného poranenia spôsobeného pod 

vplyvom alkoholu, omamných látok a pod. 

30 € 

Privolanie RZP v dôsledku opitosti 30 € 

 

5. Suma úhrady za podpornú službu – jedáleň.  



Obed  racionálna strava 

 

Surovinové náklady Režijné náklady Cena celkom za obed 

1,16 € 1,62 € 2,78 € 

 

Obed  diabetická strava  
 

Surovinové náklady Režijné náklady Cena celkom za obed 

1,30 € 1,62 € 2,92 € 

 
Obed  výživná  strava 

 

Surovinové náklady Režijné náklady Cena celkom za obed 

1,30 € 1,62 € 2,92 € 

 

6. Označovanie osobnej bielizne strojovou technológiou  

Úhrada za označenie osobnej bielizne klientom zariadenia pre 

účel prania, žehlenia a údržby za účelom nezamieňania osobnej 

bielizne 

1 ks  0,50 € 

 

 

7. Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie elektrospotrebiča na 

mesiac na prijímateľa sociálnej služby 

1,19 € mesačne za užívanie televízneho prijímača 

1,98 € mesačne za užívanie práčky 

4,76 € mesačne za užívanie chladničky, 

1,19 € mesačne za užívanie žehličky 

7,90 € mesačne za užívanie elektrického sporáka, 

5,95 € mesačne za užívanie elektrického variča, 

1,19 € mesačne za užívanie mikrovlnnej rúry, 

1,19 € mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice 

0,60 € mesačne za užívanie iných elektrospotrebičov; 

 

8. Nadštandardné služby, ktoré sú zabezpečované na základe individuálneho želania 



a na náklady klienta. 

Manikúra, pedikúra, kadernícke služby 1 € / 1 výkon 

 

 
 

 

                                                                                                         PhDr. Lenka Taranová 
                                                                                                        riaditeľka CSS Kamence 


