
Cenník úhrad za poskytovanie sociálnej služby v Kontakt, n. o, o spôsobe 

určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby  

pre zariadenie pre seniorov (ďalej „cenník“) 

 
 V súlade s § 72 ods.  2 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 

určuje Kontakt  n. o. úhradu za  sociálne služby   poskytované v zariadení pre seniorov:  

- Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017/osoba/rok:          8 961,48 €  

- Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017/osoba/mesiac:             746,79 € 

- Výška príspevku z MPSVaR/osoba/rok:             3 840,00 € 

- Výška príspevku z MPSVaR/osoba/mesiac:                320,00 € 

 Tento cenník upravuje výšku úhrady prijímateľa sociálnej služby za poskytovanie sociálnej služby 

v zariadení pre seniorov  Kontakt nezisková organizácia, na jeden deň. 

 Celková výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa vypočíta ako súčet úhrady za odborné, 

obslužné a ďalšie činnosti . Výška úhrady za mesiac je závislá od skutočného počtu dní v kalendárnom 

mesiaci, v ktorom bola prijímateľovi sociálnej služby poskytovaná sociálna služba. 

 Suma úhrady za poskytované sociálne služby je určená pre každého prijímateľa sociálnej služby 

individuálne podľa rozsahu poskytovaných činnosti v osobitnom výpočtovom liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú 

súčasť zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

 Pri nástupe do zariadenia alebo pri ukončení poskytovania sociálnej služby platí prijímateľ sociálnej 

služby pomernú časť úhrady podľa počtu dní poskytovania sociálnej služby v príslušnom mesiaci. 

Odborné činnosti 

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (podľa stupňa odkázanosti) 

 stupeň IV                    4,01 €/deň                         

 stupeň  V                                              3,81 €/deň 

 stupeň VI                                                         2,46 €/deň 

Obslužné činnosti 

 ubytovanie – jednolôžková izba                                                        2,06 €/deň 

 ubytovanie – dvojlôžková izba      1,86 €/deň 

 ubytovanie – trojlôžková izba      1,66 €/deň 

 

 stravovanie – racionálna strava                                                          5,34 €/deň 

                      diabetická strava                                                          5,56 €/deň 

 

 upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva                     3,34 €/deň 

 

Za ďalšie činnosti (napr. úschova cenných vecí) sa úhrada stanovuje samostatne. 

 

Platba za poskytnuté sociálne služby je možná v hotovosti, šekom alebo na účet poskytovateľa sociálnej 

služby. Konkrétny spôsob platby prijímateľa sociálnej služby bude uvedený v zmluve o poskytovaní 

sociálnej služby. 

Cenník je  platný od 1.1.2018                   


