
Senior dom Terézia n.o., Zámocká ul. 390, 908 51  Holíč

CENNÍK

Úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Senior dome Terézia n.o.,
Zámocká ul. 390, 908 51  Holíč  pre ZPS , DSS

Na základe skutočne dosiahnutých EON k 31.12.2021 sa cenník za poskytovanie sociálnych
služieb pre klientov ZPS a DSS  s platnosťou od 01.04.2022  upravuje takto:

Výpočtový list k     cenníku úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v     zariadení pre seniorov  
v     zmysle § 35 zákona č. 448/2008  Z.z.  

Bod 1
Výpočet mesačnej úhrady (30 dní) za ubytovanie
Veľkosť podlahovej plochy:
BLOK A
2 lôžková izba                                 22,5  m²
podlahová plocha /prijímateľ          11,25 m²
denná sadzba za užívanie l m²           0,599 EUR
mesačná úhrada                           202,16  EUR

3 lôžková izba                                 30,5   m²
podlahová plocha/prijímateľ           10,16 m²
denná sadzba za užívanie 1 m²          0,564 EUR
mesačná úhrada                           171,90 EUR

BLOK B
2 lôžková izba                                 22,5  m²
podlahová plocha /prijímateľ          11,25 m²
denná sadzba za užívanie l m²           0,599 EUR
mesačná úhrada                           202,16 EUR

3 lôžková izba                                 30,5   m²
podlahová plocha/prijímateľ           10,16 m²
denná sadzba za užívanie 1 m²          0,564 EUR
mesačná úhrada                           171,90  EUR



BLOK D
2 lôžková izba                                  21,4  m²
podlahová plocha/prijímateľ            10,7  m²
denná sadzba za užívanie 1 m²           0,598 EUR
mesačná úhrada                            191,96 EUR

BLOK E                                    
2 lôžkový – bungalov                       31,3  m²
podlahová plocha/prijímateľ            15,65 m²
denná sadzba za užívanie 1 m ²         0,388 EUR
mesačná úhrada                           182,17 EUR

Bod 2
Výpočet mesačnej úhrady (30 dní) za stravovanie 
Stravná jednotka v EUR pri celodennej strave (suroviny + réžia) vrátane pitného režimu

a) racionálna strava
                EUR        %   

raňajky                                                                0,76       18,58
obed                                                                    1,43       34,96
olovrant                                                               0,58      14,18
večera                                                                 1,32       32,28
réžia                                                                    1,68      -
Spolu celodenná strava                                       5,77    100 %
mesačná úhrada                                             173,10   EUR

b) diabetická strava, diétna strava ( celyakia, hystamín)
               EUR        %

raňajky                                                               0,76     16,82
obed                                                                   1,43     31,64
olovrant                                                             0,58     12,83
I.večera                                                             1,32      29,20
II.večera /prípl. za diétnu stravu                      0,43       9,51
Réžia                                                                 1,68      -
Spolu celodenná strava                                     6,20     100 %
mesačná úhrada                                          186,- EUR



c) diabetická strava bez II. večere
                EUR        %   

raňajky                                                                0,76       18,58
obed                                                                    1,43       34,96
olovrant                                                              0,58       14,18
večera                                                                 1,32      32,28
réžia                                                                    1,68      -
Spolu celodenná strava                                       5,77   100 %
mesačná úhrada                                             173,10  EUR

Bod 3
Výpočet mesačnej úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu 
bielizne a šatstva 
Výška úhrady za 1 deň v EUR

a) upratovanie                                          0,60 EUR
b) pranie                                                   0,75 EUR
c) žehlenie                                                0,20EUR
d) údržba bielizne a šatstva                      0,20 EUR

Spolu                                                    1,75 EUR
mesačná úhrada                                           52,50 EUR

Bod 4
Výpočet mesačnej úhrady za ďalšie činnosti – úschova cenných vecí 
a záujmová činnosť
Výška úhrady za 1 deň v EUR                         0,09 EUR
mesačná úhrada                                              2,70 EUR

Bod 5
Výpočet celkovej mesačnej úhrady
sa rovná súčtu mesačných úhrad uvedených vo všetkých bodoch

BLOK A

výpočet celkovej mesačnej úhrady pri racionálnej strave, pri diabetickej 
strave bez II. večere 
2 lôžková izba  202,16 + 173,10 + 52,50 + 2,70    = 430,46  EUR/lôžko
 
3 lôžková izba 171,90 + 173,10 +52,50 + 2,70     = 400,20   EUR /lôžko             



výpočet celkovej mesačnej úhrady pri diabetickej strave, diétnej strave 
(celyakia, hystamín)
2 lôžková izba  202,16  + 186,- + 52,50 + 2,70   = 443,36  EUR/lôžko

3 lôžková izba 171,90 + 186,- + 52,50 + 2,70     = 413,10  EUR /lôžko      

BLOK B

výpočet celkovej mesačnej úhrady pri racionálnej strave, pri diabetickej 
strave bez II. večere 
2 lôžková izba  202,16 + 173,10 + 52,50 + 2,70   = 430,46  EUR/lôžko

3 lôžková izba 171,90 + 173,10 + 52,50 + 2,70     = 400,20  EUR /lôžko             

výpočet celkovej mesačnej úhrady pri diabetickej strave, diétnej strave, 
(celyakia, hystamín)

2 lôžková izba  202,16 + 186,- + 52,50 + 2,70   = 443,36  EUR/lôžko

3 lôžková izba 171,90 + 186,- + 52,50 + 2,70     = 413,10  EUR /lôžko      

BLOK D

výpočet celkovej mesačnej úhrady pri racionálnej strave, pri diabetickej 
strave bez II. večere 
2 lôžková izba  191,96 + 173,10 + 52,50  + 2,70 = 420,26  EUR/lôžko
 
výpočet celkovej mesačnej úhrady pri diabetickej strave, (celyakia, hystamín)

2 lôžková izba  191,96 + 186,- +52,50 + 2,70   = 433,16  EUR/lôžko



BLOK E

výpočet celkovej mesačnej úhrady pri racionálnej strave, pri diabetickej 
strave bez II. večere 
2 lôžkový bungalov  182,17 + 173,10 + 52,50 + 2,70 =  410,47 EUR/lôžko
  
výpočet celkovej mesačnej úhrady pri diabetickej strave, (celyakia, hystamín)

2 lôžkový bungalov  182,17 + 186 +52,50 + 2,70 = 423,37  EUR/lôžko

Cena elektrickej energie pre spotrebiče:
Chladnička malá         2,- EUR/mesiac
Mikrovlnka                 5,- EUR /mesiac
Varič                 1,- EUR/mesiac
Varná konvica             1,-EUR/mesiac 

V Holíči dňa  01.04.2022

Ing. Marta Tomčíková
riaditeľka 


