
Centrum sociálnych sluţieb – DOMOV JAVORINA 

Bzince pod Javorinou 344, 916 11 
IČO: 31118682 

DIČ: 2021353950 

 

CENNÍK 
Poskytovania služieb 

 
Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych sluţieb 

v zariadeniach sociálnych sluţieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení 

sumy úhrady za sociálne sluţby, spôsob ich určenia a platenia v znení Všeobecného záväzného 

nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 30/2020 

 

SLUŢBA          CENA v EUR 

           

1. Druh sociálnej sluţby: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB 

Forma sociálnej sluţby: pobytová celoročná 

Rozsah sociálnej sluţby: a) poskytované služby 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo (základné a špecializované), 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ubytovanie, 

5. stravovanie, 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a 

šatstva, 

7. osobné vybavenie, 

      b) zabezpečované služby 

1. rozvoj pracovných zručností, 

2. záujmová činnosť, 

      c) utvárané podmienky na 

1. vzdelávanie, 

2. úschovu cenných vecí. 

 

Výška úhrady za poskytované služby vo výške 36% priemerných ekonomických 

oprávnených nákladov  

a) s racionálnou stravou                                                                             10,80 Eur/deň 

- mesačná úhrada na 28 dní                    302,40 Eur 

- mesačná úhrada na 29 dní ( ak je priestupný rok)      313,20 Eur  

- mesačná úhrada na 30 dní                    324,00 Eur 

- mesačná úhrada na 31 dní                                                                          334,80  Eur 

 

       b) s diabetickou stravou                                                                               11,42 Eur/deň 

            - mesačná úhrada na 28 dní                               319,76  Eur 

            - mesačná úhrada na 29 dní ( ak je priestupný rok)                                       331,18 Eur 

- mesačná úhrada na 30 dní                    342,60  Eur 

- mesačná úhrada na 31 dní                                                                            354,02  Eur 

 

       c) s bezlepkovou stravou                                                          11,73 Eur/deň 

           - mesačná úhrada na 28 dní                               328,44  Eur 

           - mesačná úhrada na 29 dní ( ak je priestupný rok)                                       340,17 Eur 

           - mesačná úhrada na 30 dní                                                                             351,90  Eur 

           - mesačná úhrada na 31 dní                                                                             363,63  Eur 

 



Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa/deň                                         29,90 Eur 

 

Výška stravnej jednotky/deň: 

a) racionálna strava                                                                                                   3,10 Eur 

b) diabetická strava                                                                                                   3,72 Eur 

  c) bezlepková strava                                                                                                 4,03 Eur  

 

Výška úhrady za odborné činnosti pre prijímateľa/deň (pomoc pri odkázanosti na 

pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo - základné a špecializované, sociálna 

rehabilitácia, rozvoj pracovných zručností)                                           0,00 Eur 

 

Výška úhrady za obsluţné činnosti pre prijímateľa/ deň: 

   za ubytovanie             7,70 Eur 

   za upratovanie, pranie, ţehlenie, údrţbu bielizne a šatstva       0,00 Eur 

 

Výška úhrady za ďalšie činnosti pre prijímateľa/deň (osobné vybavenie, záujmová 

činnosť, vzdelávanie, úschova cenných vecí)                                                 0,00 Eur 

 

 

2. Druh sociálnej sluţby: ŠPECIALIZOVANÉ  ZARIADENIE 

Forma sociálnej sluţby: pobytová celoročná 

Rozsah sociálnej sluţby: a) poskytované služby 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo (základné a špecializované), 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ubytovanie, 

5. stravovanie, 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a 

šatstva, 

7. osobné vybavenie, 

      b) zabezpečované služby 

1. rozvoj pracovných zručností, 

2. záujmová činnosť, 

      c) utvárané podmienky na 

1. vzdelávanie, 

2. úschovu cenných vecí. 

 

Výška úhrady za poskytované služby vo výške 34% priemerných ekonomických 

oprávnených nákladov  

 

a) s racionálnou stravou                                                                             12,90 Eur/deň 

- mesačná úhrada na 28 dní                    361,20 Eur  

- mesačná úhrada na 29 dní ( ak je priestupný rok)                                       374,10 Eur 

- mesačná úhrada na 30 dní                    387,00 Eur 

- mesačná úhrada na 31 dní                                                                          399,90  Eur 

 

       b) s diabetickou stravou                                                                               13,52 Eur/deň 

            - mesačná úhrada na 28 dní                               378,56  Eur 

            - mesačná úhrada na 29 dní ( ak je priestupný rok)                 392,08  Eur 

- mesačná úhrada na 30 dní                    405,60  Eur 

- mesačná úhrada na 31 dní                                                                            419,12  Eur 

 

       c) s bezlepkovou stravou                                                          13,83 Eur/deň 

           - mesačná úhrada na 28 dní                               387,24  Eur 

           - mesačná úhrada na 29 dní ( ak je priestupný rok)                                       401,07 Eur 



           - mesačná úhrada na 30 dní                                                                             414,90  Eur 

           - mesačná úhrada na 31 dní                                                                             428,73  Eur 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa/deň                                         38,46 Eur 

 

 Výška stravnej jednotky: 

a) racionálna strava                                                                                                   3,10 Eur 

b) diabetická strava                                                                                                   3,72 Eur 

c) bezlepková strava                                                                                                 4,03 Eur 

 

   Výška úhrady za ubytovanie pre prijímateľa/deň                                                 9,80 Eur  

 

     Výška úhrady za upratovanie, pranie, ţehlenie, údrţbu bielizne a šatstva pre     

prijímateľa/deň               0,00 Eur 

 

   Výška úhrady za ďalšie činnosti pre prijímateľa/deň                                           0,00 Eur 

 

 

  3.  NADŠTANDARDNÉ  SLUŢBY: 

 

Por.č. Sluţba Eur /mesiac 

1 Poskytnutie služieb v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia 

domáceho poriadku  
Podľa 

výšky 

zavinenia 

2  Pouţívanie elektrospotrebičov: 

- TV 

- Rádio 

- Chladnička 

- Varná kanvica 

- Mikrovlnná rúra 

 

1,- 

1,- 

1,- 

1,- 

1,- 

3 Pridelenie jednoposteľovej izby 10,- 

4 Sprievod prijímateľa mimo zariadenia na vlastnú žiadosť, príp. na 

žiadosť príbuzných 
Podľa 

skutočných 

nákladov 

 

Účinnosť nadobúda od:   01.01.2022 

 

 

 

       ………………...................................

                         Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD. 

                                                     riaditeľ 


