
SUBSIDIUM – ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE A ZARIADENIE PRE SENIOROV,  

BETLIARSKA 18, 048 01 ROŽŇAVA 
ZRIAĎOVATEĽ KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

Tel.: 058/732 14 35, 058/732 29 46 

IČO: 0000695327, DIČ: 2020941208 
www.subsidium.webnode.sk 

subsidium@vucke.sk 
 

 

 

 

 

 

    

          CENNÍK 

 

                 za sociálne služby   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Účinnosť od 01.07.2022                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.subsidium.webnode.sk/


SUBSIDIUM – ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE A ZARIADENIE PRE SENIOROV,  

BETLIARSKA 18, 048 01 ROŽŇAVA 
ZRIAĎOVATEĽ KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

Tel.: 058/732 14 35, 058/732 29 46 

IČO: 0000695327, DIČ: 2020941208 
www.subsidium.webnode.sk 

subsidium@vucke.sk 
 

Cenník za sociálne služby je vypracovaný v súlade  so Všeobecne záväzným nariadením Košického   

samosprávneho  kraja č. 11/2020 zo 14.decembra 2020 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe 

jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja a v súlade s Prílohou č. 2 a č.3 k  VZN 11/2020, účinné od 01.07.2022. 

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Pobytová 

forma sociálnej služby v zariadení sa poskytuje ako celoročná sociálna služba. 

V zariadeniach je určená úhrada  za obslužné a odborné činnosti. Za obslužné činnosti, pri ktorých je 

určená úhrada, sa považujú ubytovanie a stravovanie. Za odborné činnosti, pri  ktorých je určená 

úhrada, sa považuje pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy 

č. 3 v rozsahu podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Prijímatelia sociálnej služby, pri celoročnej pobytovej forme sociálnej služby a ambulantnej forme 

sociálnej služby,  v zariadení SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS Rožňava platia  úhradu  za:  

Úhrada za odborné činnosti 

DRUH SLUŽBY: Zariadenie pre seniorov – celoročná pobytová forma sociálnej služby 

Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti je stanovená na deň na prijímateľa sociálnej služby podľa 

stupňa odkázanosti: 

Stupeň odkázanosti Suma/1deň 

Stupeň   I. 1,66 € 

Stupeň   II. 1,82 € 

Stupeň   III. 2,16 € 

Stupeň   IV. 2,50 € 

Stupeň   V. 2,98 € 

Stupeň   VI. 3,32 € 

 

DRUH SLUŽBY: Špecializované zariadenie   - celoročná pobytová forma sociálnej služby      

Stupeň 
odkázanosti 

Suma/1deň 

Stupeň V. 3,87 € 

Stupeň VI. 4,31 € 

 

 DRUH SLUŽBY: Špecializované zariadenie   - ambulantná forma sociálnej služby      

 

Stupeň 
odkázanosti 

Suma/1deň 

Stupeň V. 2,03 € 

Stupeň VI. 2,26 € 
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DRUH SLUŽBY: Zariadenie podporovaného bývania – celoročná pobytová forma sociálnej služby 

 

Stupeň odkázanosti Suma/1deň 

Stupeň II. 1,45 € 

Stupeň III. 1,72 € 

Stupeň IV. 1,99 € 

Stupeň V. 2,38 € 

Stupeň VI. 2,65 € 

 

 

Úhrada za obslužné činnosti 

 

 Úhrada za ubytovanie 

Denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva na FO 

v zariadeniach, v ktorý sa posudzuje odkázanosť FO 

 

Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov 

 

1- posteľová izba                      úhrada podľa m2:   3,01€/deň      

2- posteľová izba                      úhrada podľa m2:    2,4768€/deň 

2-posteľová izba na prízemí   úhrada podľa m2:    2,496€/deň 

 

Zariadenie podporovaného bývania 

3- posteľová izba                    úhrada podľa m2:    1,72/deň 

 

Výška úhrady za užívanie veľkého elektrospotrebiča 

Užívanie elektrospotrebiča – televízor, chladnička v obytnej miestnosti je 0,10€/deň za každý veľký 

elektrospotrebič. 
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Úhrada za stravovanie 

Celková hodnota stravy sa skladá zo stravnej jednotky a režijných nákladov na prípravu stravy.             

Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny.  Za režijné náklady na prípravu stravy                      

sa považujú najmä mzdy a odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, náklady spojené s vývozom 

odpadu, praním obrusov , utierok. 

Výška úhrady za stravovanie na deň a na fyzickú osobu v zariadení, v ktorom sa platí úhrada za 

stravovanie, sa určí ako súčet výšky stravnej jednotky a výšky a režijných nákladov na prípravu stravy.  

Prijímateľ  sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou je povinný odobrať 

v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.           

Pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby 

aspoň jedno jedlo denne. V zariadení podporovaného bývania sa utvárajú podmienky a prípravu 

stravy, prípadne sa strava môže zabezpečiť.  

Racionálna strava                                  Diabetická strava                   Mixovaná strava 

Raňajky              0,74€                                0,75 €                                     0,82 € 

Desiata               0,53€                                0,54 €                                     0,60 € 

Obed                   2,40€                                2,70 €                                     2,70 € 

Olovrant            0,53€                                 0,54 €                                     0,60 €    

Večera               1,80€                                 1,82 €                                      2,03 € 

II. večera                                                      0,40 €  

SPOLU:               6,00 €/deň                       6,75 €/deň                            6,75 €/deň 

 

Jednorázová úhrada  

V súlade s Všeobecne záväzným  nariadením  KSK č.11/2020, druhá časť Úhrada za sociálnu službu 

poskytovanú zariadením §10 Iné činnosti odsek 5: 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi sociálnej služby jednorazovú úhradu za 

výmenu posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny a upratovanie v prípadoch, ku ktorým došlo  

v priamej súvislosti s nadmerným požitím alkoholických nápojov, omamných látok a pod. Nadmerné 

požitie alkoholických nápojov alebo omamných látok je potrebné písomne zdokumentovať. 

Jednorazovú úhradu vo výške 20,- Eur je prijímateľ sociálnej služby povinný uhradiť do pokladne 

zariadenia sociálnych služieb v najbližšom termíne úhrady za poskytovanú sociálnu službu odo dňa 

kedy došlo k výmene posteľnej bielizne, poskytnutiu osobnej hygieny a upratovania, a to v priamej 

súvislosti s nadmerným požitím alkoholických nápojov, omamných látok a pod. 

V Rožňave, dňa 30.06.2022  
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