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Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre 
seniorov SENION, n. o. k 01.06.2023 

zahŕňa vykonávanie 
1./ odborných činností -základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby , sociálne 
poradenstvo. 

2./obslužných činností     - ubytovanie , stravovanie, upratovanie, žehlenie, pranie, 
údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. 

3./ďalších činnosti -utváranie podmienok na úschovu cenných vecí. 

                                                                      -zabezpečovanie záujmových činností,-/ kultúrna činnosť, 
spoločenská činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností 
a zručností prijímateľa sociálnej služby.  

 -Duchovná starostlivosť pre veriacich. 

Cenník, ktorý vychádza zo spolufinancovania poskytovanej 
sociálnej služby z verejných zdrojov za sociálnu službu v Zariadení 

pre seniorov SENION n. o. 

 

 

Ubytovanie na jednolôžkovej izbe s príslušenstvom /sprcha , WC 
a umývadlo/užívanie spoločných priestorov 

1./obslužné činností-  ceny podľa aktuálneho cenníka ku dňu uzatvorenia zmluvy 

     Cena/deň   cena mesačne 

A./Ubytovanie:   14,66€    440,00 € /mes. 

B./Upratovanie:   1,33€    40,00 € /mes. 

C./Pranie, žehlenie,:   3,50€    105,00 €/mes. 

     údržba šatstva 

2./ odborné činnosti 

 Ošetrovateľská starostlivosť  7,00€    210,00€/mes. 

3./ Strava 

B./Stravná jednotka:  5,50€    165,00 €/mes. 

Celodenná strava ( raňajky, desiata, obed, olovrant,  večera,+ 2 večera pre dia. stravníkov)  
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3./ďalších činnosti     utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,-zabezpečovanie záujmových 
činností,-/ kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností 
prijímateľa sociálnej služby.  1,00€    30,00€/mes. 

SPOLU klient uhradí:       990,00€/mes. 

Príplatok za špeciálne pripravovanú stravu ( napr. bezlepkovú) .........................50,00€ /mes. 

 

 

 

Ubytovanie na dvojlôžkovej izbe s príslušenstvom /sprcha , WC 
a umývadlo/užívanie spoločných priestorov 

1./obslužné činností-  ceny podľa aktuálneho cenníka ku dňu uzatvorenia zmluvy 

     Cena/deň   cena mesačne 

A./Ubytovanie:   12,33€    370,00 € /mes. 

B./Upratovanie:   1,33€    40,00 € /mes. 

C./Pranie, žehlenie,:  

     údržba šatstva,:   3,50€    105,00 €/mes. 

 

2./ odborné činnosti 

 Ošetrovateľská starostlivosť  7,00€    210,00€/mes. 

3./ Strava 

B./Stravná jednotka:  5,50€    165,00 €/mes. 

Celodenná strava ( raňajky, desiata, obed, olovrant,  večera,+ 2 večera pre dia. stravníkov)  

4./ďalších činnosti     utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,-zabezpečovanie záujmových 
činností,-/ kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností 
prijímateľa sociálnej služby.  1,00€    30,00€/mes. 

 

SPOLU klient uhradí:       920,00€/mes. 

Príplatok za špeciálne pripravovanú stravu ( napr. bezlepkovú) .........................50,00 
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Ubytovanie na trojlôžkovej izbe s príslušenstvom /sprcha , WC 
a umývadlo/užívanie spoločných priestorov 

1./obslužné činností-  ceny podľa aktuálneho cenníka ku dňu uzatvorenia zmluvy 

     Cena/deň   cena mesačne 

A./Ubytovanie:   10,33€    310,00 € /mes. 

B./Upratovanie:   1,33€    40,00 € /mes. 

C./Pranie, žehlenie,:  

     údržba šatstva,:   3,50€    105,00 €/mes. 

 

2./ odborné činnosti 

 Ošetrovateľská starostlivosť  7,00€    210,00€/mes. 

3./ Strava 

B./Stravná jednotka:  5,50€    165,00 €/mes. 

Celodenná strava ( raňajky, desiata, obed, olovrant,  večera,+ 2 večera pre dia. stravníkov)  

4./ďalších činnosti     utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,-zabezpečovanie záujmových 
činností,-/ kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností 
prijímateľa sociálnej služby.  1,00€    30,00€/mes. 

 

SPOLU klient uhradí:       860,00€/mes. 

Príplatok za špeciálne pripravovanú stravu ( napr. bezlepkovú) .........................50,00 

 

 

 

 

 

Cenník nadobúda účinnosť od 01.06.2023 

 

V Martine 01.06.2023 

 

 


