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Cenník, ktorý vychádza zo spolufinancovania poskytovanej
sociálnej služby z verejných zdrojov za sociálnu službu v:
Zariadení pre seniorov, Špecializovanom zariadení
a Zariadení opatrovateľskej starostlivosti
Dvojlôžková izba		

Cena / deň

Obslužné činnosti (ku dňu uzavretia zmluvy):
Ubytovanie		

12,00 eur

Pranie, žehlenie, drobné úpravy bielizne		

5,50 eur

Odborné činnosti (ku dňu uzavretia zmluvy):
Úkony sebaobsluhy pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v stupni IV. až VI.

0,00 eur

Ošetrovateľská starostlivosť		

1,50 eur

Spolu		

19,00 eur *

Jednolôžková izba		

Cena / deň

Obslužné činnosti (ku dňu uzavretia zmluvy):
Ubytovanie		

16,00 eur

Pranie, žehlenie, drobné úpravy bielizne		

5,50 eur

Odborné činnosti (ku dňu uzavretia zmluvy):
Úkony sebaobsluhy pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v stupni IV. až VI.

0,00 eur

Ošetrovateľská starostlivosť		

1,50 eur

Spolu		

23,00 eur *

* Stravná jednotka (pripočítať k cene za deň)

Cena / deň

Cena / deň

		

(pondelok-sobota)

(nedeľa)

Celodenná strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera 1. a 2.)

8,00 eur

9,50 eur

Spolu

8,00 eur

9,50 eur

Obslužné činnosti (ku dňu uzavretia zmluvy):
Stravovanie (racionálna strava, diabetická strava)

Cenník s finančným príspevkom podľa stupňa odkázanosti / celková rekapitulácia
Stupeň odkázanosti

II.

III.

IV.

V.

VI.

Jednolôžková izba

31,00 eur

31,00 eur

31,00 eur

31,00 eur

31,00 eur

Dvojlôžková izba

27,00 eur

27,00 eur

27,00 eur

27,00 eur

27,00 eur

Prijímateľ sociálnych služieb, ktorému bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti, neplatí za odborné
činnosti. Finančný príspevok uvedený v tabuľke podľa stupňa odkázanosti/ mesiac je hradený finančným príspevkom
MPSVR SR na mzdy odborného personálu vykonávajúceho odborné činnosti.

Finančný príspevok
Stupeň odkázanosti

II.

III.

IV.

V.

VI.

Výška finančného príspevku / mesiac

116,00 eur

261,00 eur

348,00 eur

493,00 eur

609,00 eur

Cenník je platný od 1.1.2021.

Bezpečie
a starostlivosť

Harmónia
a kvalita života

Individuálny
prístup
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Cenník, ktorý vychádza zo spolufinancovania poskytovanej
sociálnej služby z verejných zdrojov za sociálnu službu v:
Zariadení pre seniorov, Špecializovanom zariadení
a Zariadení opatrovateľskej starostlivosti
Rozpis stravy po jednotlivých položkách

Cena / deň

Rozpis stravy „pondelok – sobota“:
racionálna strava, diabetická strava
Raňajky

1,20 eur

Desiata

0,30 eur

Obed

3,50 eur

Olovrant

0,50 eur

Večera 1. a 2.

2,50 eur

Spolu:

8 eur

Rozpis stravy „nedeľa“:
racionálna strava, diabetická strava
Raňajky

1,20 eur

Desiata

0,30 eur

Obed

4,50 eur

Olovrant

0,50 eur

Večera 1. a 2.

3,00 eur

Spolu:

9,50 eur

Cenník je platný od 1.1.2021.

Bezpečie
a starostlivosť

Harmónia
a kvalita života

Individuálny
prístup

