
Príloha č.2 k VZN č.6/2012 

 

 

ÚKONY OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI 

 

 

 

1. Špeciálne polohovanie 

2. Prevencie dekubitov 

3. Ošetrenie dekubitov 

4. Aplikácia liečiv intramuskulárne 

5. Ošetrovateľská RHB 

6. Preväz a toaleta rany 

       7.   Sledovanie stolice 

       8.   Príjem a výdaj tekutín za 24 hodín 

       9.   Meranie TK, TT, dychovej frekvencie 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha č. 3 k VZN č.6/2012 

 

 

CENNÍK ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ZARIADENÍ PRE 

SENIOROV PRIJÍMATEĽOVI, KTORÝ BOL DO ZARIADENIA PRE SENIOROV PRIJATÝ  

Z INÝCH VÁŽNYCH DÔVODOV  

 

(v zmysle § 35 odsek 1 písmena b) zákona o sociálnych službách) 

 

 

Výška úhrady za ubytovanie: 

 

Typ izby Úhrada 

Apartmány 15,00 €/lôžko/deň 

I. typ: 1 lôžková izba s balkónom 13,00 €/lôžko/deň 

II. typ: 1 lôžková izba bez balkóna 12,00 €/lôžko/deň 

III. typ: 2 lôžková izba s balkónom 10,00 €/lôžko/deň 

IV. typ: 2 lôžková izba bez balkóna 8,00 €/lôžko/deň 

 

 

Výška úhrady za iné činnosti: 

 

Iná činnosť Úhrada 

Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu osobnej bielizne 0,50 € /deň 

Výška úhrady za používanie elektrospotrebiča 0,30 €/deň 

Výška úhrady za úschovu cenných vecí 0,20 €/deň 

 

 

Výška úhrady za stravovanie: 

 

a) Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje 5 krát denne 

/raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa 

stanovuje vo výške 3,98 €/deň. 

 

b) Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje 3 krát denne 

/raňajky, obed,  večera/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške 3,26 

€/deň.  

 

c) Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje diabetická diéta 

/raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera/  sa stanovuje vo výške 4,98 €/deň. Ak 

prijímateľ sociálnej služby má predpísanú diabetickú diétu, je povinný ju odoberať. 

 

  



Príloha č. 4 k VZN č.6/2012 

 

 

CENNÍK ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ZARIADENÍ PRE 

SENIOROV PRIJÍMATEĽOVI, KTORÝ BOL DO ZARIADENIA PRE SENIOROV PRIJATÝ 

V ZMYSLE                   § 51A/ ZÁKONA Č. 448/2008 Z. Z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 

 

 

Výška úhrady  za  odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 

službách: 

 

Občan Úhrada 

Občan odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby 4,30 €/deň 

 

Výška úhrady za ubytovanie: 

 

Typ izby Úhrada 

Apartmány 15,70 €/lôžko/deň 

I. typ: 1 lôžková izba s balkónom 13,70 €/lôžko/deň 

II. typ: 1 lôžková izba bez balkóna 11,70 €/lôžko/deň 

III. typ: 2 lôžková izba s balkónom 9,70 €/lôžko/deň 

IV. typ: 2 lôžková izba bez balkóna 7,70 €/lôžko/deň 

 

Výška úhrady za iné činnosti: 

 

Iná činnosť Úhrada 

Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu osobnej bielizne 0,60 €/deň 

Výška úhrady za používanie elektrospotrebiča 0,40 €/deň 

Výška úhrady za úschovu cenných vecí 0,20 €/deň 

 

Výška úhrady za stravovanie: 

 

a) Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje 5 krát denne 

/raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa 

stanovuje vo výške 3,98 €/deň. 

 

b) Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje 3 krát denne 

/raňajky, obed,  večera/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške 3,26 

€/deň.  

 

Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje diabetická diéta /raňajky, 

desiata, obed, olovrant, večera, II. večera/  sa stanovuje vo výške 4,98 €/deň.   


