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CENNÍK
poskytovaných sociálnych služieb
Nádej - Reménység, n.o. ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na základe Zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho
samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia
sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja,
s účinnosťou od 1. 6. 2022 určuje Cenník svojich služieb nasledovne:

Domov na polceste
(§27 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
I.

Úhrada za ubytovanie

Budova domova na polceste s obytnou plochou 73 m2 prešla kompletnou obnovou v roku
2021. Prízemná budova má kapacitu 6 osôb. Dve dvojlôžkové izby sú vybavené dvomi
skriňami, dvomi posteľami, dvomi nočnými stolíkmi, dvomi stoličkami, stolom, kobercom,
záclonou a smetnou nádobou. Vybavenie dvoch jednolôžkových izieb vyzerá takisto pre
jednu osobu.
Všetky izby majú spoločnú predsieň a spoločné hygienické zariadenie. V predsieni sa
nachádzajú botník a vešiak, v hygienickom zariadení je záchod, dva sprchovacie kúty, dve
umývadlá a polička so zrkadlom. Malá kuchynka pre prijímateľov sociálnej služby je
vybavená kuchynskou linkou s drezom, sporákom, chladničkou a smetnou nádobou. Ďalej sa
tu nachádza sklad čistiacich prostriedkov s výlevkou a práčka pre potreby klientov.
Lekárnička s potrebným vybavením je umiestnená v kuchynke. Budova je vykurovaná
vlastnou plynovou kotolňou.
Výška úhrady za ubytovanie sa vypočítava podľa veľkosti priestoru na jednu osobu.
Izba

m2 /
osoba

Sadzba
na m2

1 posteľová

18,3

0,16 €

2 posteľová

9,15

0,16 €

Príplatok
1 osoba na izbe +
0,50 €
2 osoby na izbe +
0,26 €

1

Kalkulácia

Sadzba na 30 dní

2,93 + 0,50 = 3,43

3,43 x 30 = 102,90 €

1,46 + 0,26 = 1,72

1,72 x 30 = 51,60 €

II. Úhrada za stravovanie
Stravovanie prijímateľov sociálnej služby je zabezpečené v objekte centra s resocializačným
programom, ktoré sa nachádza cca 100 metrov od budovy domova na polceste.
Strava je jednotná (racionálna), nie je možné výberu z viacerých jedál. Pre obyvateľov je však
možné zabezpečiť diétnu stravu, ak to vyžaduje ich zdravotný stav.
Celodennú stravnú jednotku tvoria hlavné jedlá (raňajky, obed, večera) a vedľajšie jedlá
(desiata, olovrant).
Druh
stravovania

Stravná jednotka
na deň na osobu

Kalkulácia

Výška úhrady za stravu
na mesiac na osobu

Racionálna

3,90

3,90 x 30

117,00 €

Stravná jednotka sa zvyšuje o 10% na prijímateľa sociálnej služby pri šetriacej alebo neslanej
diéte a o 25% na deň na osobu, ktorému sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta,
výživná diéta alebo ďalšie špeciálne diéty.
III. Úhrada za iné činnosti
V súlade s Domácim poriadkom sa zabezpečujú a utvárajú podmienky na iné činnosti, ktoré
zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby. Úhrady za tieto odborné činnosti sú
obsahom osobitnej zmluvy uzatvorenej s prijímateľom sociálnej služby.
Druh elektrospotrebiča
Práčka (v práčovni)
Chladnička (v kuchynke)
Elektrický sporák (v kuchynke)
Elektrická rúra (v kuchynke)
SPOLU

Výška úhrady za mesiac
2,00 €
3,00 €
7,00 €
3,00 €
15,00 €

IV. Úhrada za odborné činnosti
V súlade s §27 ods. 2 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa pre prijímateľov
sociálnych služieb poskytujú odborné činnosti ako sociálne poradenstvo, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností,
pomoc pri pracovnom uplatnení a utvárajú sa podmienky na záujmovú činnosť.
Odborné činnosti sa poskytujú mentálnym hygienikom, sociálnym pracovníkom, asistentom
sociálnej práce a psychiatrom. Prijímatelia sociálnych služieb neplatia za nich úhradu, ich
financovanie je zabezpečené z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Vo Veľkých Kosihách, dňa 1. 6. 2022

Mgr. Kálmán Szőcs
riaditeľ
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