
Centrum sociálnych sluţieb – DOMOV JAVORINA 

Školská 344/50, 916 11 Bzince pod Javorinou 
IČO: 31118682         DIČ: 2021353950 

 

CENNÍK 
Poskytovania služieb 

 
Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo 1/2022 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 1/2022 a podľa cenníka CSS – DOMOV JAVORINA pre 

nadštandardné sluţby v pobytovej forme a sociálnu sluţbu „poţičiavanie pomôcok“. 

 

SLUŢBA          CENA v EUR 

           

1. Druh sociálnej sluţby: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB (DSS) 

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 sluţby v DSS vo výške 37,8% priemerných 

ekonomických oprávnených nákladov:  

a) s racionálnou stravou                                                                             11,80 Eur/deň 

- mesačná úhrada na 28 dní                   330,40 Eur 

- mesačná úhrada na 29 dní ( ak je priestupný rok)      342,20 Eur  

- mesačná úhrada na 30 dní                    354,00 Eur 

- mesačná úhrada na 31 dní                                                                          365,80  Eur 

 

       b) s diabetickou stravou                                                                               12,64 Eur/deň 

            - mesačná úhrada na 28 dní                               353,92  Eur 

            - mesačná úhrada na 29 dní ( ak je priestupný rok)                                       366,56 Eur 

- mesačná úhrada na 30 dní                    379,20  Eur 

- mesačná úhrada na 31 dní                                                                            391,84  Eur 

 

       c) s bezlepkovou stravou                                                          13,06 Eur/deň 

           - mesačná úhrada na 28 dní                               365,68  Eur 

           - mesačná úhrada na 29 dní ( ak je priestupný rok)                                       378,74 Eur 

           - mesačná úhrada na 30 dní                                                                             391,80  Eur 

           - mesačná úhrada na 31 dní                                                                             404,86  Eur 

 

Výška stravnej jednotky/deň: 

a) racionálna strava                                                                                                   4,20 Eur 



b) diabetická strava                                                                                                   5,04 Eur 

  c) bezlepková strava                                                                                                 5,46 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             7,60 Eur 

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

 

Výška úhrady za ďalšie činnosti v réţii poskytovateľa pre prijímateľa/deň (osobné 

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

 

   Výška úhrady za zabezpečenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pre   

    prijímateľa/deň                                                      0,00 Eur 

 

   Výška úhrady za poskytovanie psychologickej starostlivosti pre prijímateľa/deň                                           

                        0,00 Eur 

2. Druh sociálnej sluţby: ŠPECIALIZOVANÉ  ZARIADENIE   (ŠZ) 

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 sluţby v ŠZ vo výške 35,6% priemerných ekonomických 

oprávnených nákladov:  

a) s racionálnou stravou                                                                             14,50 Eur/deň 

- mesačná úhrada na 28 dní                    406,00 Eur  

- mesačná úhrada na 29 dní ( ak je priestupný rok)                                       420,50 Eur 

- mesačná úhrada na 30 dní                    435,00 Eur 

- mesačná úhrada na 31 dní                                                                          449,50  Eur 

 

       b) s diabetickou stravou                                                                               15,34 Eur/deň 

            - mesačná úhrada na 28 dní                               429,52  Eur 

            - mesačná úhrada na 29 dní ( ak je priestupný rok)                 444,86  Eur 

- mesačná úhrada na 30 dní                    460,20  Eur 

- mesačná úhrada na 31 dní                                                                            475,54  Eur 

 

       c) s bezlepkovou stravou                                                          15,76 Eur/deň 

           - mesačná úhrada na 28 dní                               441,28 Eur 

           - mesačná úhrada na 29 dní ( ak je priestupný rok)                                       457,04 Eur 

           - mesačná úhrada na 30 dní                                                                             472,80  Eur 

           - mesačná úhrada na 31 dní                                                                             488,56  Eur 



 

 Výška stravnej jednotky: 

a) racionálna strava                                                                                                   4,20 Eur 

b) diabetická strava                                                                                                   5,04 Eur 

c) bezlepková strava                                                                                                 5,46 Eur 

 

   Výška úhrady za ubytovanie pre prijímateľa/deň                                              10,30 Eur  

 

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

prijímateľa/deň               0,00 Eur 

 

Výška úhrady za ďalšie činnosti v réţii poskytovateľa pre prijímateľa/deň (osobné 

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

 

   Výška úhrady za zabezpečenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pre   

    prijímateľa/deň                                                      0,00 Eur 

 

   Výška úhrady za poskytovanie psychologickej starostlivosti 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 

EUR/mesiac 

5,- 

1,- 

5,- 

2,- 

3,- 

3 Pridelenie jednoposteľovej izby 20,- 

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

žiadosť príbuzných 
Podľa 

skutočných 

nákladov 

 

3.  Druh sociálnej sluţby: Poţičiavanie pomôcok 

Forma sociálnej sluţby: ambulantná a terénna 

Rozsah sociálnej sluţby: požičiavanie zdravotníckych pomôcok fyzickým osobám 

uvedeným na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia 

pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, 

formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky 

podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do 

doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky 

 

Výška úhrady za poskytované sluţby podľa aktuálneho cenníka a zoznamu 

poţičiavaných pomôcok: 

Názov pomôcky EUR/deň EUR/mesiac 

Posteľ polohovateľná elektrická,  matrac + hrazda a hrazdička 1,00  30,00 

Posteľ polohovateľná mechanická,  matrac + hrazda a hrazdička 0,30 10,00 

Matrac ortopedický 0,30 10,00 

Matrac antidekubitný 0,30 10,00 

Invalidný vozík mechanický 0,30 10,00 

Toaletné kreslo 0,10 3,00 

Nadstavec na toaletu 0,10 3,00 



Názov pomôcky EUR/deň EUR/mesiac 

Chodítko statické 0,20 6,00 

Chodítko pojazdné 0,20 6,00 

Chodítko s podpazušnými podperami (G-aparát) 0,30 10,00 

Barla podpazušná 0,10 3,00 

Barla francúzska 0,10 3,00 

  

4. Druh sociálnej sluţby: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

Forma sociálnej sluţby: terénna a iná 

Rozsah sociálnej sluţby:  sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré majú 

nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku 

krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie 

prostredníctvom pohybových senzorov 

a telekomunikačnej techniky 

 

Výška úhrady za sociálnu sluţbu „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“ 

pre prijímateľa/deň                                                  0,00 Eur 

v čase trvania projektu "Podpora AAL v podmienkach TSK" financovaného z 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

Po ukončení uvedeného projektu bude výška úhrady za sociálnu službu stanovená 

poskytovateľom sociálnej služby na základe platného cenníka, ktorý poskytovateľ 

sociálnej služby zverejní na svojom webovom sídle. 

 

5. Druh sociálnej sluţby: Odľahčovacia sluţba 

Forma sociálnej sluţby: pobytová 

Rozsah sociálnej sluţby: Poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu 

s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného 

predpisu (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), 

ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s 

ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas 

obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže 

opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je 

umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný 

odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a 

duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. 

Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 

dní v kalendárnom roku.  

 Podmienkou je voľné miesto v rámci kapacity zariadenia 

bez dôsledku na aktuálny poradovník žiadateľov 

o sociálnu službu v DSS a ŠZ. 

 

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu „odľahčovacia služba“ poskytovanú v domove 

sociálnych služieb (DSS) pobytovou formou sociálnej služby je vo výške sumy úhrady v 

zmysle Čl. 1 tohto cenníka (Čl.3 bod 11 VZN TSK č. 1/2022). Úhrada za odľahčovaciu 

službu poskytovanú v špecializovanom zariadení (ŠZ) pobytovou formou sociálnej služby je 

vo výške sumy úhrady v zmysle Čl. 2 tohto cenníka (Čl.3 bod 12. VZN TSK č. 1/2022). 

 

Účinnosť nadobúda od:   01.01.2023 

 

 

 

 

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

                         Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., MBA

                                                      riaditeľ 


