
Nezisková organizácia, FAMILIA n. o.
Maloidanská 295/9, 040 15 Košice – Šaca, zapísaná do registra 

neziskových organizácií pod číslom OVVS/14/2013 dňa 13.05.2013, IČO: 
45740976, DIČ: 2023765337

Cenník sociálnych služieb
v Zariadení pre seniorov Maloidanská 295/9, Košice – Šaca s celoročnou formou pobytu

I.

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri 
úkonoch sebaobsluhy na deň na fyzickú osobu bez ohľadu na stupeň odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:     5,04 EUR/deň

II.

Výška úhrady za ubytovanie na deň na fyzickú osobu

Jednolôžková izba  9,80 EUR

Dvojlôžková izba  7,18 EUR

Trojlôžková izba  7,18 EUR

III.

Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
na deň na fyzickú osobu:    1,22 EUR/deň

IV.

Výška úhrady za stravovanie na deň na fyzickú osobu

Výška stravnej 
jednotky

Režijné 
náklady na 

prípravu stravy

Druh 
jedla

Racionálna 
strava v %

Diabetická, 
bielkovinová 

a špeciálna diéta v %
4,75 EUR racionálna 

strava 1,19 EUR Raňajky 12% 11%

5,42 EUR diabetická, 
bielkovinová 

a špeciálna diéta
1,35 EUR Desiata   9%   8%

Obed 40% 40%

Olovrant   9%   8%

Večera 30% 27%

2. večera 0%   6%
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Úhrada za sociálne služby spolu: 

1. Výška  úhrady  za  sociálnu  službu  pri  ubytovaní  v dvoj  a trojlôžkovej  izbe, 
s racionálnou stravou na deň na fyzickú osobu spolu:  19,38 EUR/deň.

Mesačná výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu:
- za mesiac, ktorý má 31 dní        600,78 EUR/mesačne,
- za mesiac, ktorý má 30 dní        581,40 EUR/mesačne,
- za mesiac, ktorý má 29 dní        562,02 EUR/mesačne,
- za mesiac, ktorý má 28 dní        542,64 EUR/mesačne.

2. Výška úhrady za  sociálnu službu pri  ubytovaní  v jednolôžkovej  izbe,  s racionálnou 
stravou na deň na fyzickú osobu spolu:  22,00 EUR/deň.

Mesačná výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu:
- za mesiac, ktorý má 31 dní        682,00 EUR/mesačne,
- za mesiac, ktorý má 30 dní        660,00 EUR/mesačne,
- za mesiac, ktorý má 29 dní        638,00 EUR/mesačne,
- za mesiac, ktorý má 28 dní        616,00 EUR/mesačne.

3. Výška  úhrady  za  sociálnu  službu  pri  ubytovaní  v dvoj  a trojlôžkovej  izbe, 
s diabetickou,  bielkovinovou,  alebo  špeciálnou  stravou  na  deň  na  fyzickú  osobu 
spolu:  20,21 EUR/deň.

Mesačná výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu:
- za mesiac, ktorý má 31 dní        626,51 EUR/mesačne,
- za mesiac, ktorý má 30 dní        606,30 EUR/mesačne,
- za mesiac, ktorý má 29 dní        586,09 EUR/mesačne,
- za mesiac, ktorý má 28 dní        565,88 EUR/mesačne.

4. Výška úhrady za sociálnu službu pri ubytovaní v jednolôžkovej izbe,
            s diabetickou, bielkovinovou, alebo špeciálnou stravou na deň na fyzickú osobu 
            spolu:  22,83 EUR/deň

Mesačná výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu:
- za mesiac, ktorý má 31 dní        707,73 EUR/mesačne
- za mesiac, ktorý má 30 dní        684,49 EUR/mesačne
- za mesiac, ktorý má 29 dní        662,07 EUR/mesačne
- za mesiac, ktorý má 28 dní        639,24 EUR/mesačne

Platnosť cenníka: od 01. 11. 2021
                                                                                         

Milan Ondrejčo
riaditeľ FAMILIA n. o.
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