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Cenník služieb 
 

Platný od 1.2.2022 

Výška úhrady v zariadení pre seniorov 

Pomoc pri odkázanosti na 

pomoc inej fyzickej  osoby 

• stupeň IV.             2,50  €/deň 

• stupeň V.              2,70  €/deň 

• stupeň VI.             3,00  €/deň 

Bývanie 

• určuje sa podľa veľkosti podlahovej plochy - obytná 

miestnosť                0,20  €/m2 za deň 

• za spoločné priestory príplatok  

                                0,80  €/deň 

Stravovanie 

• určuje sa podľa počtu skutočne odobratých jedál a zodpovedá 

celodennému stravovaniu 

• racionálna strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)      

    4,50   €/deň  

• šetriaca strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)   

 4,50   €/deň 

• diabetická strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 

druhá večera)            5,20   €/deň 

• bezlaktózová strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, 

večera)                      5,20   €/deň 

• antihistamínová strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, 

večera)                      5,20   €/deň 

Obslužné činnosti 
• upratovanie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie  

1,00   €/deň 

Za lieky a zdravotnícke pomôcky prijímateľ platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti. V prípade inkontinencie obyvateľ hradí nad rámec lekárom predpísaných 

pomôcok podľa ceny dodávateľa a skutočne odobratého množstva. Úhrada za služby, ktoré 

zabezpečujeme podľa želania obyvateľa /pedikúra, manikúra, kaderníčka, kozmetička/ si 

hradí prijímateľ podľa cenníka dodávateľa. 

 

V Prešove dňa 24.01.2022 

Vypracovala: Emília Hešková                             Schválila:  Mgr. Ing. Miroslava Jurčová 

mailto:domsvjozefa@gmail.com
http://www.congregatiojesu.com/
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Cenník služieb 
 

Platný od 1.2.2022 

Výška úhrady v domove sociálnych služieb 

Pomoc pri odkázanosti na 

pomoc inej fyzickej osoby 

 • stupeň V.              3,00   €/deň  

• stupeň VI.              3,20   €/deň 

Bývanie 

• určuje sa podľa veľkosti podlahovej plochy - obytná 

miestnosť  

                                 0,20  €/m2 za deň 

• za spoločné priestory príplatok  

                                  0,80  €/deň 

Stravovanie 

• určuje sa podľa počtu skutočne odobratých jedál 

a zodpovedá celodennému stravovaniu 

• racionálna strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)      

    4,50   €/deň  

• šetriaca strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)   

  4,50   €/deň 

• diabetická strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 

druhá večera)            5,20   €/deň 

• bezlaktózová strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, 

večera)                      5,20   €/deň 

• antihistamínová strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, 

večera)                      5,20   €/deň 

Obslužné činnosti 
• upratovanie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie  

1,10   €/deň 

Za lieky a zdravotnícke pomôcky obyvateľ platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti. V prípade inkontinencie obyvateľ hradí nad rámec lekárom predpísaných 

pomôcok podľa ceny dodávateľa a skutočne odobratého množstva. Úhrada za služby, ktoré 

zabezpečujeme podľa želania obyvateľa /pedikúra, manikúra, kaderníčka, kozmetička/ si 

hradí obyvateľ podľa cenníka dodávateľa. 

 

V Prešove dňa 24.01.2022 

Vypracovala: Emília Hešková                             Schválila:  Mgr. Ing. Miroslava Jurčová 

mailto:domsvjozefa@gmail.com
http://www.congregatiojesu.com/
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Cenník služieb 
 

Platný od 1.2.2022 

Výška úhrady v špecializovanom zariadení 

Pomoc pri odkázanosti na 

pomoc inej fyzickej osoby 

• stupeň V.              3,50   €/deň  

• stupeň VI.             4,00   €/deň 

Bývanie 

• určuje sa podľa veľkosti podlahovej plochy - obytná miestnosť  

                                 0,20  €/m2 za deň 

• za spoločné priestory príplatok  

                                  0,80  €/deň 

Stravovanie 

• určuje sa podľa počtu skutočne odobratých jedál a zodpovedá 

celodennému stravovaniu 

• racionálna strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)      

    4,50   €/deň  

• šetriaca strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)   

 4,50   €/deň 

• diabetická strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 

druhá večera)           5,20   €/deň 

• bezlaktózová strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, 

večera)                      5,20   €/deň 

• antihistamínová strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, 

večera)                      5,20   €/deň 

Obslužné činnosti 
• upratovanie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie  

1,20   €/deň 

Za lieky a zdravotnícke pomôcky obyvateľ platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti. V prípade inkontinencie obyvateľ hradí nad rámec lekárom predpísaných 

pomôcok podľa ceny dodávateľa a skutočne odobratého množstva. Úhrada za služby, ktoré 

zabezpečujeme podľa želania obyvateľa /pedikúra, manikúra, kaderníčka, kozmetička/ si 

hradí obyvateľ podľa cenníka dodávateľa. 

V Prešove dňa 24.01.2022 

Vypracovala: Emília Hešková                             Schválila:  Mgr. Ing. Miroslava Jurčová 
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