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Cenník doplnkových služieb

Cenník rehabilitačných výkonov

Doplnková služba Cena (v eurách)
Úprava vlasov páni (vrátane strihania)  od  6,00

Úprava vlasov dámy (vrátane strihania)  od  6,00

Farbenie vlasov (v závislosti od dĺžky vlasov a použitej značky vlasových prípravkov) od 10,00

Trvalá (v závislosti od dĺžky vlasov a použitej značky vlasových prípravkov) od 10,00

Manikúra (obe končatiny) 4,00

Pedikúra (obe končatiny) 13,00

Zabezpečenie prepravy prijímateľa sociálnej služby podľa jeho individuálnych požiadaviek a potrieb 0,50 / 1 km

Poplatok za elektrickú energiu, pri používaní vlastného el. spotrebiča  5,00 / mesiac

Poplatok za spotrebič 1,50 / spotrebič

Poplatok za nadštandard – obsadenie samostatného 1-izbového apartmánu 1 klientom 21,00 / deň

Poplatok za nadštandard – obsadenie samostatného 2-izbového apartmánu 1 klientom 25,00 / deň

Zabezpečenie nadštandardnej lekárskej starostlivosti – doliečovací pobyt, krátkodobý pobyt 6,00 / mesiac

Zabezpečenie nadštandardnej lekárskej starostlivosti  
(všeobecný lekár, chirurg, internista, neurológ, psychiater, rehabilitačný lekár) 16,00 / mesiac

Rehabilitačný výkon Trvanie Cena (v eurách)
Elektroliečba Ultrazvuk 7 min 5,00

  IF-prúdy 20 min 5,00

  TENS 20 min 5,00

  Diadynamic 10 min 5,00

Svetloliečba BIOPTRON 10 min 4,00

  Solux 10 min 4,00

Termoterapia Teplý  obklad 20 min 3,00 

  Studený obklad 20 min 3,00

Inhalácie  15 min 5,00

Vodoliečba Vírivý kúpeľ čiastočný HKK 20 min 8,00 

  Vírivý kúpeľ čiastočný DKK 20 min 8,00

LTV Motomed 25 min 5,00

  Cvičenie na lôžku- pasívne 25 min 20,00

  Cvičenie na lôžku- asistované 25 min 20,00

  Nácvik postoja a chôdze 25 min 23,00

  Individuálna LTV 25 min 20,00

Mobilizácia Udržanie mobilizácie klienta (chôdza) 30 min 5,00

Týždenný balík Týždenný balík rehabilitácií - ľahká rehabilitácia 1h/deň 60,00

  Týždenný balík rehabilitácií - náročná rehabilitácia 1h/deň 80,00

Masáže Klasická masáž 20 min 18,00

Cenník je platný od 1.1.2023.
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Cenník ošetrovateľskej starostlivosti 
Kategória Cena/deň Stručný popis kategórie Poznámka

1. kategória 6,00 eur

základná ošetrovateľská starostlivosť: 
sledovanie zdravotného stavu klienta, vedenie 
ošetrovateľskej dokumentácie, manažment 
liekov, meranie VF, manažment lekárskych 
vyšetrení, sprievod klienta na vyšetrenie, 
odber biologického materiálu

platí každý klient, táto kategória je 
súčasťou cenníka úhrady za sociálne 
služby

2. kategória 9,00 eur

rozšírená ošetrovateľská starostlivosť: klient 
s diagnózou DM na inzulíne, klient s PMK, 
klient so zahojenou, funkčnou stómiou, klient 
s inzulínovou alebo parkinsonickou pumpou 
+ všetko uvedené v 1.kategórii 

kategória bude súčasťou cenníka 
doplnkových služieb, úhrada bude 
účtovaná iba klientovi, ktorého sa týka 
rozšírená ošetrovateľská starostlivosť

3. kategória 12,00 eur

intenzívna ošetrovateľská starostlivosť : klient 
s PEG, NGS, klient s ranami a dekubitmi, 
klient so stómiou (okrem zhojenej funkčnej 
stómie), klient v stave bdelej kómy + všetko 
uvedené v kategórii  1.-3.

kategória bude súčasťou cenníka 
doplnkových služieb, úhrada bude 
účtovaná iba klientovi, ktorého sa týka 
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť

Vysvetlivky:	
	 	
VF => vitálne funkcie (krvný tlak, pulz, telesná teplota, dýchanie, saturácia kyslíka)
DM => diagnóza Diabetes mellitus (ochorenie cukrovka) 
PEG => zavedená sonda na podávanie stravy priamo do žalúdka 
NGS => zavedená sonda cez nos na podávanie stravy do žalúdka 
PMK => permanentný močový katéter (zavedený do močového mechúra) 
dekubit => preležanina  
stómia => umelý vývod z čreva, močového traktu, z priedušnice von (kolostómia, ileostómia, urostómia, nefrostómia, tracheostómia)

Cenník je platný od 1.1.2023.


