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Košice, 040 01 

E-mail: 

sekretariat.riaditelky@sspmk.sk 

socialny.usek@sspmk.sk 

zdravotny.usek@sspmk.sk 

Tel: +421557966513 

INFORMAČNÝ SPRIEVODCA PRE ŽIADATEĽOV              

O SOCIÁLNU SLUŽBU,  

RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV  

A VEREJNOSŤ 

 

Vážení žiadatelia o sociálnu službu, rodinní príslušníci, občania, 

 

z dôvodu potreby zabezpečiť smerom k vám lepšiu informovanosť, 

sme zostavili prehľadného informačného sprievodcu, ktorý vám 

odpovie na vaše základné otázky. Veríme, že aj týmto spôsobom 

prispejeme k dobrej spoločnej komunikácii. 

 

K NÁSTUPU 

• Nástup do Zariadenia pre seniorov je realizovaný prostredníctvom výzvy, 

ktorú zasielajú zamestnanci sociálneho úseku SSPmK a na základe 

Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, 

vydaného Magistrátom mesta Košice.  

Evidencia žiadateľov je aktualizovaná a zverejnená na webovej stránke 

SSPmK tu https://www.sspmk.sk/zariadenie-pre-seniorov/evidencia-

ziadatelov/ 

• V prípade prvého odmietnutia nástupu do zariadenia je žiadosť preradená na 

posledné miesto v Evidencii žiadateľov, v prípade druhého odmietnutia je 

žiadosť z Evidencie žiadateľov vyradená. 

• Pri nástupe do Zariadenia pre seniorov je potrebné predložiť platný 

občiansky preukaz, aktuálne Rozhodnutie o výške dôchodku, preukaz 

poistenca, aktuálnu prepúšťaciu správu, potvrdenie o bezinfekčnosti. 

 

ČO JE POTREBNÉ SI DONIESŤ SO SEBOU PRI NÁSTUPE 

• Do zariadenia si nastupujúci občan prinesie osobné veci dennej potreby, 

šatstvo, ktoré je potrebné označiť menom, lieky, potreby na osobnú hygienu, 

zdravotné potreby (napr. chodítko, invalidný vozík). 
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K PODPÍSANIU ZMLUVY 

 

• Zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa uzatvára na dobu určitú 3 mesiace, 

nakoľko v priebehu týchto 3 mesiacov prebieha adaptačný proces. Predĺženie zmluvy 

je vždy posudzované individuálne, konzultované s vedením zariadenia. 

 

UBYTOVANIE 

 

• V zariadení poskytujeme ubytovanie v dvojposteľových a jednoposteľových  

izbách, v závislosti od uvoľnenej izby.  

• Je možnosť podať si po nástupe do zariadenia žiadosť o jednoposteľovú izbu, ktorá 

bude zaevidovaná do aktualizovaného Zoznamu žiadateľov o jednoposteľovú izbu, 

ktorý vedie SSPmK. 

 

K POSKYTOVANEJ STRAVE 

• Poskytujeme 4 druhy stravy,  a to: racionálnu, šetriacu, diabetickú a bezlaktózovú 

stravu. Je možnosť poberania celodennej stravy v rozsahu: raňajky, desiata, obed, 

olovrant, večera, pri diabetickej strave sa podáva aj druhá večera. Je možné poberať 

aj kombináciu rozsahu stravy so zachovaním obeda. 

• Strava je podávaná vo veľkej  jedálni, ktorá sa nachádza vo vestibule zariadenia, v 

malej jedálničke na 1.poschodí v bloku D, v prípade imobilných prijímateľoch 

sociálnej služby na izbách. 

• Harmonogram podávania stravy:  

→ vo veľkej jedálni sa raňajky podávajú od 8.00 hod. do 8.30 hod. ( pri raňajkách je 

prijímateľovi sociálnej služby odovzdaná aj desiata ), obed od 11.45 hod. do 12.30 

hod. ( pri obede je prijímateľovi sociálnej služby odovzdaný olovrant ) a večera od 

17.30 hod. do 18.00 hod. (druhá večera je prijímateľovi sociálnej služby odovzdaná 

v rámci večere ) 

     → v malej jedálni a na izbách imobilných prijímateľov sociálnej služby sa raňajky 

podávajú od 7.30 hod. do 8.30 hod. ( pri raňajkách je prijímateľovi sociálnej služby 

odovzdaná aj desiata, na izbe od 9.30 hod. do 10.00 hod. ), obed od 11.30 hod. do 

12.30 hod. ( pri obede je prijímateľovi sociálnej služby odovzdaný olovrant, na izbe 

od 14.30 hod. do 15.00 hod. ) a večera od 17.30 hod. do 18.00 hod., druhá večera od 

20.30 hod. do 21.00 hod. 

• Odhlasovanie zo stravy je možné počas pracovných dní, a to minimálne deň vopred 

do 8.30 hod., v prípade odhlásenia zo stravy na piatok, sobotu, nedeľu a pondelok je 

možné odhlásiť sa vždy do štvrtku do  8.30 hod. na sociálnom úseku. 

• Nie je povolené z jedálne vynášať inventár ( taniere, poháre, príbory). 

 



 

    
 

 

K ÚHRADE 

• Výška úhrady za sociálnu službu je v prípade:  

→ dvojposteľovej izby, celodennej stravy a V. stupňa odkázanosti 291,00 eur 

→ jednoposteľovej izby, celodennej stravy a V. stupňa odkázanosti 321,00 eur až 

331,00 eur 

• V prípade, ak je výška dôchodku za rok 2021 do 450,00 eur, prijímateľ sociálnej 

služby nasledujúci mesiac dostáva finančný príspevok na stravovanie vo výške 0,50 

eur za každý odobratý obed. 

 

TRVALÝ POBYT    

• O trvalý pobyt v zariadení môže prijímateľ sociálnej služby požiadať písomne, až 

v prípade predĺženia času poskytovania sociálnej služby na dobu neurčitú. 

 

VLASTNÉ ELEKTROSPOTREBIČE, NÁBYTOK 

• Do zariadenia je možné si priniesť elektrospotrebič, a to buď zakúpený do 1 roka, 

o čom je potrebné doložiť doklad, alebo starší elektrospotrebič, avšak s platnou  

revíznou správou o bezpečnom používaní. V zariadení sa raz ročne vykonáva revízia 

elektrospotrebičov, prijímateľ sociálnej služby za každý elektrospotrebič platí 1,24 

eur. 

• Nábytok poskytuje SSPmK, v osobitných prípadoch je povolené priniesť si napr. 

obľúbené kreslo, stolík (nie však veľký nábytok – nábytkové zostavy, skrine apd.). 

 

ZABEZPEČENIE LIEKOV 

• Lieky si je možné zabezpečovať individuálne, alebo prostredníctvom zdravotného 

úseku na základe plnomocenstva. V prípade zabezpečovania zdravotným úsekom sú 

lieky vyplácané nasledujúci mesiac po obdržaní liekov. 

• Hygienické potreby si zakupuje prijímateľ sociálnej služby, resp. jeho rodinný 

príslušník, čo platí aj pre inkontinenčné pomôcky nad rámec spotreby predpísaných 

inkontinenčných pomôcok. 

 

ZABEZPEČENIE SPRIEDVODU NA LEKÁRSKE VYŠETRENIA 

• Sprievod zabezpečujú predovšetkým rodinní príslušníci, prípadne zdravotný 

personál, ak to kapacita personálu zariadenia dovoľuje, resp. ak prijímateľ sociálnej 

služby nemá rodinného príslušníka. 

PONUKA TELEVÍZNYCH PROGRAMOV 

• Príjem televíznych kanálov je zabezpečovaný prostredníctvom spoločnosti Antik alebo Alfasat v závislosti od pavilónu, 

v ktorom sa izba nachádza. Televízny prijímač by mal mať nasledujúce parametre, a to Full HD, CI-SLOT šachtu na 

kartu, MPEG-4 (typ vysielania).   


