
Sociálna podpora mesta Košice pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zameraná na 

ochranu seniorov pred nakazením z  COVID-19 

Osoby pre ktoré je pomoc určená: 

• Skupiny seniorov nad 65 rokov (odporúčanie ústredného krízového štábu),  

• Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a chronicky choré osoby 

• Osoby a rodiny v karanténe 

Doba uplatňovania pomoci 

Od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 – môže byť predĺžená v prípade trvania epidémie 

Skupiny seniorov a osôb s ŤZP podľa spôsobu zabezpečovania pomoci 

1. Seniori, ktorým poskytuje opatrovateľskú službu mestská časť (Košice Sever, Juh, Západ a DH) 

Donáška obedov sa poskytuje v riadnom režime s tým, že  

• mestská časť si nebude uplatňovať úhradu za donášku 

• nákupy potravín, hygienických potrieb a liekov zabezpečované  v rámci opatrovateľskej služby  

budú mestské časti posudzovať ako donášku obedov a nebudú si uplatňovať úhrady 

Následne, po uplynutí určeného obdobia Mesto Košice vykryje príslušnej mestskej časti  stratu na 

úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu. 

2. Seniori a iní dôchodcovia, ktorým Mesto Košice, prostredníctvom mestských častí  prispieva na 

stravu sumou 1,00 za obed  (všetky mestské časti) 

• v stanovenom období mesto zvyšuje hranicu výšky dôchodku z aktuálnych 415,00 € na 450,00 

€, to znamená, že poberateľom dôchodku nižšieho ako 450,00 € poskytne Mesto Košice 

prostredníctvom MČ, v ktorej má trvalý pobyt príspevok na obed vo výške 1,00 € 

s podmienkou, že mu obed zabezpečí mestská časť, alebo si obed zabezpečí formou 

donáškovej služby 

• v prípade, že si dôchodca zabezpečí obed sám formou zvolenej donáškovej služby a riadne 

preukáže mestskej časti vlastné náklady na zabezpečenie donášky, po uplynutí určeného 

obdobia, Mesto Košice zašle na účet mestskej časti prostriedky na vykrytie úhrad dôchodcu. 

Mestská časť následne tieto prostriedky prizná poberateľovi dôchodku, ktorý si zabezpečil 

donášku sám. To znamená, že mesto poskytne ďalší príspevok na donášku v preukázanej 

výške, maximálne vo výške 1,00 € 

 

3. Ostatní dôchodcovia a osoby v karanténe 

Mesto Košice uhradí po uplynutí určeného obdobia  prostredníctvom mestskej časti  objektívne 

preukázanú sumu  za donášku (nie cenu obedu), maximálne vo výške 1,00 €  každému seniorovi, 

alebo osobe v karanténe ktorá  si obed zabezpečila formou zvolenej donáškovej služby 

 

Odporúčanie 

Odporúčame všetkým skupinám osôb  odkázaným  na pomoc, ktoré si zabezpečia obed formou 

donášky, aby si odkladali všetky pokladničné doklady dokumentujúce donášku obedu.  

 

 


