
Cenník sociálnej služby

SENIOR n.o., Vojka nad Dunajom 220, Vojka nad Dunajom 930 31

Cenník poskytovaných sociálnych služieb odkázanosť  -  ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

Cenník je vydaný podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 72 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI                      
P.Č. činnosť úhrada za mesiac /€ úhrada za deň/€

1. UBYTOVANIE 640,99 21,07
2. STRAVOVANIE
a) RACIONÁLNA STRAVA za mesiac/€ za deň/€

raňajky 21,29 0,7
desiata 12,16 0,4
obed 48,67 1,6
olovrant 12,16 0,4
večera 36,5 1,2
Spolu: 130,8 4,3

b) DIABETICKÁ STRAVA, BEZLEPKOVÁ, BEZLAKTÓZOVÁ
raňajky 18,25 0,6
desiata 9,13 0,3
obed 45,63 1,5
olovrant 6,08 0,2
večera 36,5 1,2
2 večera 15,21 0,5
Spolu: 130,8 4,3

3. UPRATOVANIE,PRANIE, ŽEHLENIE a ÚDRŽBA BIELIZNE a ŠATSTVA za mesiac/€ za deň/€
a) upratovanie 6,08 0,2
b) pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 9,13 0,3

ODBORNÉ ČINNOSTI                      

1.
Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pracovná 
terapia, záujmová činnosť, tlmočenie

podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách, prijímateľ za odborné 
činnosU neplaV

ĎAĽŠIE DOPLNKOVÉ ČINNOSTI                      
P.Č. činnosť za mesiac/€ za deň/€

1. Úschova cenných vecí ext. dodávateľ

2.
Pedikúra, manikúra, kaderník, kozmeUka, holenie, 
fyzioterapeut ext. dodávateľ

3.
preprava prijímateľa sanitkou resp. iným dopravným 
prostriedkom

ext. dodávateľ

4. Jednoposteľová izba s kúpelkou a toaletou 100 3,29

5.
Doplatky za nákup liekov, plienok, podložiek a iného 
materiálu podľa požiadaviek prijímateľa

podľa reálnej spotreby

Kalendárny mesiac je vyčíslený v prepočte na 30,42 dní poskytovania sociálnej služby
Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu: prevodom na účet alebo platba v hotovosU
EON podľa ktorých sa vypracovával cenník    1291  EUR

Cenník nadobudol účinnosť od 1.2.2020.    

Mgr. Zuzana Riabi
riaditeľ 



SENIOR n.o., Vojka nad Dunajom 220, Vojka nad Dunajom 930 31

Cenník poskytovaných sociálnych služieb - Jedáleň 

Cenník je vydaný podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 72 ods. 3 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Úhrada v EUR od stravníkov mimo zariadenia
P.Č. činnosť úhrada za mesiac úhrada za deň

1. STRAVOVANIE
a) racionálna strava

za mesiac za deň
obed 97,34 3,2

b) diabegcká strava 
za mesiac za deň

obed 106,47 3,5

Kalendárny mesiac je vyčíslený v prepočte na 30,42 dní poskytovania sociálnej služby
Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu: platba cez pokladňu v hotovosU

Cenník nadobudol účinnosť od 1.2.2019

Mgr. Zuzana Riabi
riaditeľ



Cenník sociálnej služby

SENIOR n.o., Vojka nad Dunajom 220, Vojka nad Dunajom 930 31

Cenník poskytovaných sociálnych služieb odkázanosť  -  ZARIADENIE PRE SENIOROV

Cenník je vydaný podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 72 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI                      
P.Č. činnosť úhrada za mesiac /€ úhrada za deň/€

1. UBYTOVANIE 596,11 19,6
2. STRAVOVANIE
a) RACIONÁLNA STRAVA za mesiac/€ za deň/€

raňajky 21,29 0,7
desiata 12,16 0,4
obed 48,67 1,6
olovrant 12,16 0,4
večera 36,5 1,2
Spolu: 130,8 4,3

b) DIABETICKÁ STRAVA, BEZLEPKOVÁ, BEZLAKTÓZOVÁ
raňajky 18,25 0,6
desiata 9,13 0,3
obed 45,63 1,5
olovrant 6,08 0,2
večera 36,5 1,2
2 večera 15,21 0,5
Spolu: 130,8 4,3

3. UPRATOVANIE,PRANIE, ŽEHLENIE a ÚDRŽBA BIELIZNE a ŠATSTVA za mesiac/€ za deň/€
a) upratovanie 6,08 0,2
b) pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 9,13 0,3

ODBORNÉ ČINNOSTI                      

1. Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pracovná 
terapia, záujmová činnosť, tlmočenie

podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách, prijímateľ za odborné 
činnosU neplaVĎAĽŠIE DOPLNKOVÉ ČINNOSTI                      

P.Č. činnosť za mesiac/€ za deň/€
1. Úschova cenných vecí ext. dodávateľ

2.
Pedikúra, manikúra, kaderník, kozmeUka, holenie, 
fyzioterapeut ext. dodávateľ

3.
preprava prijímateľa sanitkou resp. iným dopravným 
prostriedkom

ext. dodávateľ

4. Jednoposteľová izba s kúpelkou a toaletou 100 3,28

5. Doplatky za nákup liekov, plienok, podložiek a iného 
materiálu podľa požiadaviek prijímateľa

podľa reálnej spotreby

Kalendárny mesiac je vyčíslený v prepočte na 30,42 dní poskytovania sociálnej služby
Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu: prevodom na účet alebo platba v hotovosU
EON podľa ktorých sa vypracovával cenník    1198,87  EUR

Cenník nadobudol účinnosť od 1.2.2019.    



Cenník sociálnej služby

SENIOR n.o., Vojka nad Dunajom 220, Vojka nad Dunajom 930 31

Cenník poskytovaných sociálnych služieb odkázanosť  - SAMOPLATCA

Cenník je vydaný podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 72 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI                      
P.Č. činnosť úhrada za mesiac /€ úhrada za deň/€

1. UBYTOVANIE 1144,99 37,64
2. STRAVOVANIE
a) RACIONÁLNA STRAVA za mesiac/€ za deň/€

raňajky 21,29 0,7
desiata 12,16 0,4
obed 48,67 1,6
olovrant 12,16 0,4
večera 36,5 1,2
Spolu: 130,8 4,3

b) DIABETICKÁ STRAVA, BEZLEPKOVÁ, BEZLAKTÓZOVÁ
raňajky 18,25 0,6
desiata 9,13 0,3
obed 45,63 1,5
olovrant 6,08 0,2
večera 36,5 1,2
2 večera 15,21 0,5
Spolu: 130,8 4,3

3. UPRATOVANIE,PRANIE, ŽEHLENIE a ÚDRŽBA BIELIZNE a ŠATSTVA za mesiac/€ za deň/€
a) upratovanie 6,08 0,2
b) pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 9,13 0,3

ODBORNÉ ČINNOSTI                      

1.
Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pracovná 
terapia, záujmová činnosť, tlmočenie

podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách, prijímateľ za odborné 
činnosU neplaV

ĎAĽŠIE DOPLNKOVÉ ČINNOSTI                      
P.Č. činnosť za mesiac/€ za deň/€

1. Úschova cenných vecí ext. dodávateľ

2.
Pedikúra, manikúra, kaderník, kozmeUka, holenie, 
fyzioterapeut ext. dodávateľ

3.
preprava prijímateľa sanitkou resp. iným dopravným 
prostriedkom

ext. dodávateľ

4. Jednoposteľová izba s kúpelkou a toaletou 100 3,28

5. Doplatky za nákup liekov, plienok, podložiek a iného 
materiálu podľa požiadaviek prijímateľa

podľa reálnej spotreby

Kalendárny mesiac je vyčíslený v prepočte na 30,42 dní poskytovania sociálnej služby
Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu: prevodom na účet alebo platba v hotovosU
EON podľa ktorých sa vypracovával cenník    1291  EUR

Cenník nadobudol účinnosť od 1.2.2020.    

Mgr. Zuzana Riabi
riaditeľ 



Cenník sociálnej služby

SENIOR n.o., Vojka nad Dunajom 220, Vojka nad Dunajom 930 31

Cenník poskytovaných sociálnych služieb odkázanosť  - SAMOPLATCA

Cenník je vydaný podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 72 ods. 3 zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov. V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosU je najmenej V podľa prílohy č.3 a má zdravotné posUhnuUe, 

ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza mulUplex, schizofrénia, 
demencia rôzneho typu eUológie alebo organický psychosyndróm.

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI    - POSKYTUJEME                
P.Č. činnosť úhrada za mesiac /€ úhrada za deň/€

1.
POMOC PRI ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ 
FYZICKEJ OSOBY 0 0

2. SOCIÁLNE PORADENSTVO 0 0

3. SOCIÁLNA REHABILITÁCIA 0 0
4. UBYTOVANIE 1144,99 37,64
5. STRAVOVANIE
a) RACIONÁLNA STRAVA za mesiac/€ za deň/€

raňajky 21,29 0,7
desiata 12,16 0,4
obed 48,67 1,6
olovrant 12,16 0,4
večera 36,5 1,2
Spolu: 130,8 4,3

b) DIABETICKÁ STRAVA, BEZLEPKOVÁ, BEZLAKTÓZOVÁ
raňajky 18,25 0,6
desiata 9,13 0,3
obed 45,63 1,5
olovrant 6,08 0,2
večera 36,5 1,2
2 večera 15,21 0,5
Spolu: 130,8 4,3

6. UPRATOVANIE,PRANIE, ŽEHLENIE a ÚDRŽBA BIELIZNE a ŠATSTVA za mesiac/€ za deň/€
a) upratovanie 6,08 0,2

b) pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 9,13 0,3
7. OSOBNÉ VYBAVENIE 0 0

ODBORNÉ ČINNOSTI - ZABEZPEČUJEME                     

1. ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ 0 0
2. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 0 0

ĎAĽŠIE DOPLNKOVÉ ČINNOSTI  - UTVÁRAME PODMIENKY                    
činnosť za mesiac/€ za deň/€

1. Úschova cenných vecí ext. dodávateľ 0 0

2.
Pedikúra, manikúra, kaderník, kozmeUka, 
holenie, fyzioterapeut ext. dodávateľ

x x

3.
preprava prijímateľa sanitkou resp. iným 
dopravným prostriedkom

ext. dodávateľ x x

4. Jednoposteľová izba s kúpelkou a toaletou 100 3,29

5. Doplatky za nákup liekov, plienok, podložiek a 
iného materiálu podľa požiadaviek prijímateľa

podľa reálnej spotreby x x

Kalendárny mesiac je vyčíslený v prepočte na 30,42 dní poskytovania sociálnej služby
Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu: prevodom na účet alebo platba v hotovosU
EON podľa ktorých sa vypracovával cenník    1291  EUR

Cenník nadobudol účinnosť od 1.2.2020.    

Mgr. Zuzana Riabi
riaditeľ 



Cenník sociálnej služby

SENIOR n.o., Vojka nad Dunajom 220, Vojka nad Dunajom 930 31

Cenník poskytovaných sociálnych služieb odkázanosť  -  ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

Cenník je vydaný podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 72 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov. V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň 
odkázanosU je najmenej V podľa prílohy č.3 a má zdravotné posUhnuUe, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna 

vývinová porucha, skleróza mulUplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu eUológie alebo organický psychosyndróm.

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI  - POSKYTUJEME                     

P.Č. činnosť úhrada za mesiac /€ úhrada za deň/€

1.
POMOC PRI ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ FYZICKEJ 
OSOBY 0 0

2. SOCIÁLNE PORADENSTVO 0 0

3. SOCIÁLNA REHABILITÁCIA 0 0

4. UBYTOVANIE 640,99 21,07
5. STRAVOVANIE
a) RACIONÁLNA STRAVA za mesiac/€ za deň/€

raňajky 21,29 0,7
desiata 12,16 0,4
obed 48,67 1,6
olovrant 12,16 0,4
večera 36,5 1,2
Spolu: 130,8 4,3

b) DIABETICKÁ STRAVA, BEZLEPKOVÁ, BEZLAKTÓZOVÁ
raňajky 18,25 0,6
desiata 9,13 0,3
obed 45,63 1,5
olovrant 6,08 0,2
večera 36,5 1,2
2 večera 15,21 0,5
Spolu: 130,8 4,3

6. UPRATOVANIE,PRANIE, ŽEHLENIE a ÚDRŽBA BIELIZNE a ŠATSTVA za mesiac/€ za deň/€
a) upratovanie 6,08 0,2

b) pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 9,13 0,3
7. OSOBNÉ VYBAVENIE 0 0

ODBORNÉ ČINNOSTI - ZABEZPEČUJEME                     

1. ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ 0 0

2. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 0 0
ĎAĽŠIE DOPLNKOVÉ ČINNOSTI  - UTVÁRAME PODMIENKY                    

činnosť za mesiac/€ za deň/€
1. Úschova cenných vecí ext. dodávateľ 0 0

2.
Pedikúra, manikúra, kaderník, kozmeUka, holenie, 
fyzioterapeut ext. dodávateľ

x x

3.
Preprava prijímateľa sanitkou resp. iným dopravným 
prostriedkom

ext. dodávateľ x x

4. Jednoposteľová izba s kúpelkou a toaletou 100 3,29
5. Doplatky za nákup liekov, plienok, podložiek a iného 

materiálu podľa požiadaviek prijímateľa
podľa reálnej spotreby x x

Kalendárny mesiac je vyčíslený v prepočte na 30,42 dní poskytovania sociálnej služby
Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu: prevodom na účet alebo platba v hotovosU
EON podľa ktorých sa vypracovával cenník    1291  EUR

Cenník nadobudol účinnosť od 1.2.2020.    

Mgr. Zuzana Riabi
riaditeľ 


