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Denný stacionár Baničova 12, Denný stacionár Baničova 14 

Domáca opatrovateľská služba 

Prepravná služba 

Denné centrum Baničova 12, Denné centrum Tr. A. Hlinku 57  

Požičiavanie pomôcok Janka Kráľa 2 

Sociálna služby v jedálni, Baničova 12, Tr. A. Hlinku 57 

Zariadenie pre seniorov, Janského 7 

Zariadenie opatrovateľskej služby, Janského 7 

Odľahčovacia pobytová služba, Janského 7 

 

 

 



Denný stacionár 

Prijímateľ sociálnej služby Úhrada v €/každá začatá hodina 

Bez ohľadu na výšku príjmu 1,00 € 

 

Prijímateľ sociálnej služby Výška úhrady za stravovanie 

Raňajky 0,48 €/deň 

Desiata 0,36 €/deň 

Obed 1,59 €/deň 

Olovrant 0,36 €/deň 

 

 

Domáca opatrovateľská služba 

Prijímateľ sociálnej služby Úhrada v €/hodina 

Poskytovaná v čase od 07:00 do 16:00  2,00 € 

Poskytovaná v čase od 16:00 do 19:00 2,50 € 

 

Prijímateľ sociálnej služby Úhrada v €/hodina 

Ak je predmetom zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby len úkon bežné upratovanie 

v domácnosti v čase od 7:00 do 16:00 

3,00 € 

Ak je predmetom zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby len úkon bežné upratovanie 

v domácnosti v čase od 16:00 do 19:00 

3,50 € 

 

 

Prepravná služba 

Prijímateľ sociálnej služby Úhrada  

Za každý km  0,20 € 

Stojné za každú začatú hodinu  3,50 € 

 

Občan sprevádzajúci prepravovanú 

osobu 

Úhrada  

Za každý km bezplatne 

Stojné za každú začatú hodinu  bezplatne 

 

 

Denné centrum  
 

Prijímateľ sociálnej služby Úhrada v €/ rok 

 4,00 € 

 

 

Požičiavanie pomôcok 

Prijímateľ sociálnej služby Úhrada v €/deň Úhrada v €/mesiac 

Lôžko mechanické 0,34 € 10,00 € 

Lôžko nemocničné polohovacie s bočnicami 0,34 € 10,00 € 

Kreslo toaletné kolesové 0,17 € 5,00 € 

Matrac antidekubitárny s kompresorom 0,34 € 10,00 € 

Štvorkolka s oblúkovými brzdami 0,10 € 3,00 € 

Trojkolka skladacia 0,10 € 3,00 € 



Podpera pojazdná 0,10 € 3,00 € 

Chodúlka bez koliesok 0,10 € 3,00 € 

Invalidný vozík 0,20 € 6,00 € 

Invalidný vozík odľahčený 0,34 € 10,00 € 

Sedačka antidekubitná pneumatická 0,17 € 5,00 € 

Sedačka na vaňu s rukoväťou 0,10 € 3,00 € 

Sprchovacia stolička 0,10 € 3,00 € 

Biolampa 0,34 € 10,00 € 

 

 

Sociálna služba v jedálni  

 
Príjem prijímateľa sociálnej 

služby/mesiac 

Úhrada prijímateľa sociálnej služby 

z celkovej hodnoty obeda v €/ 1 obed 

Do výšky 300 € vrátane 1,50 

Od výšky 300,01 € do 420 € 2,00 

Viac ako 420,01 € 3,00 

 
V prípade poskytovania sociálnej služby v jedálni prostredníctvom donášky obeda do 

domácnosti prijímateľa sociálnej služby, hradí prijímateľ sociálnej služby za donášku 0,50 € 

za 1 obed. 
 

Zariadenie opatrovateľskej služby, Janského 7, Nitra 
 

Úhrada prijímateľa: 
Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 

Stupeň odkázanosti Rozsah hodín/deň Úhrada v €/deň 

II. 2-4 2,60 

III. 4 - 6 3,50 

IV. 6 - 8 4,00 

V. 8 - 12 4,60 

VI. viac ako 12 5,80 

 

Výška úhrady za ubytovanie v ZOS 

 

Izba Úhrada v €/lôžko deň 

1 lôžková izba so sociálnym zariadením 4,50  

1 lôžková izba so sociálnym zariadením s balkónom 5,00 

1 lôžková izba bez sociálneho zariadenia 4,00 

1 lôžková izba bez sociálneho zariadenia s balkónom 4,20 

2 lôžková izba so sociálnym zariadením 3,50 

2 lôžková izba so sociálnym zariadením s balkónom 4,30 

2 lôžková izba bez sociálneho zariadenia 3,00 

2 lôžková izba bez sociálneho zariadenia s balkónom 3,10 

 

 

 

 



Výška úhrady za stravovanie v ZOS 

 

Strava Úhrada v €/ deň 

Racionálna, šetriaca alebo mletá – 5x denne 

raňajky, desiata, obed, olovrant, večera 

3,98 

Racionálna, šetriaca alebo mletá – 3x denne 

raňajky, obed, večera 

3,26 

Diabetická – 6x denne 

raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera 

4,98 

Racionálna, šetriaca alebo mletá – 2x denne 

raňajky, obed 

2,07 

Racionálna, šetriaca alebo mletá – 2x denne         

obed, večera 

2,78 

 

Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne v ZOS 

 

 Úhrada v €/ deň 

Pranie, žehlenie a údržbu bielizne 0,30 

 

Výška úhrady za používanie elektrospotrebiča v ZOS 

 

 Úhrada v €/deň 

Elektrospotrebič 0,10 

 

Výška úhrady za poskytované fakultatívne služby v ZOS 

 

Fakultatívna služba Úhrada v €/deň 

sprostredkovanie nákupu a donášky lekárom 

predpísaných liekov, zdravotníckych potrieb 

a hygienických pomôcok a ich odovzdanie 

PSS 

bezodplatne  - zmluvne 

Úschova cenných vecí  bezodplatne - zmluvne 

Záujmová činnosť bezodplatne - zmluvne 

Masážna vaňa dolné končatiny (45 litrov)  0,50 

Masážna vaňa Ocean standard ( 280 litrov) 1,60 

Masážna vaňa Aquaapedis ( 120 litrov) 0,90 

Masážna vaňa Auadelica mini II ( 200 

litrov) 

1,20 

 

Zariadenie pre seniorov, Janského 7, Nitra 
 

Úhrada prijímateľa: 
Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 

Stupeň odkázanosti Rozsah hodín/deň Úhrada v €/deň 

II. 2-4 3,50 

III. 4 - 6 4,00 

IV. 6 - 8 4,00 

V. 8 - 12 4,30 

VI. viac ako 12 4,80 



 

 

Výška úhrady za ubytovanie v ZpS 

 

Izba Úhrada v €/lôžko deň 

Apartmán 5,80 

1 lôžková izba so sociálnym zariadením 4,50  

1 lôžková izba so sociálnym zariadením s balkónom 5,00 

2 lôžková izba so sociálnym zariadením 3,50 

2 lôžková izba so sociálnym zariadením s balkónom 4,30 

 

 

Výška úhrady za stravovanie v ZpS 

 

Strava Úhrada v €/ deň 

Racionálna, šetriaca alebo mletá – 5x denne 

raňajky, desiata, obed, olovrant, večera 

3,98 

Racionálna, šetriaca alebo mletá – 3x denne 

raňajky, obed, večera 

3,26 

Diabetická – 6x denne 

raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera 

4,98 

Racionálna, šetriaca alebo mletá – 2x denne 

raňajky, obed 

2,07 

Racionálna, šetriaca alebo mletá – 2x denne         

obed, večera 

2,78 

 

 

Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne v ZpS 

 

 Úhrada v €/ deň 

Pranie, žehlenie a údržbu bielizne 0,30 

 

Výška úhrady za používanie elektrospotrebiča v ZpS 

 

 Úhrada v €/deň 

Elektrospotrebič 0,10 

 

Výška úhrady za poskytované fakultatívne služby v ZpS 

 

Fakultatívna služba Úhrada v €/deň 

sprostredkovanie nákupu a donášky lekárom 

predpísaných liekov, zdravotníckych potrieb 

a hygienických pomôcok a ich odovzdanie 

PSS 

bezodplatne  - zmluvne 

Úschova cenných vecí  bezodplatne - zmluvne 

Záujmová činnosť bezodplatne - zmluvne 

Masážna vaňa dolné končatiny (45 litrov)  0,50 

Masážna vaňa Ocean standard ( 280 litrov) 1,60 

Masážna vaňa Aquaapedis ( 120 litrov) 0,90 

Masážna vaňa Auadelica mini II ( 200 

litrov) 

1,20 



 

 

Odľahčovacia pobytová služba, Janského 7, Nitra 

 
Prijímateľ sociálnej služby platí len za stravovanie 

 

Strava Úhrada v €/ deň 

Racionálna, šetriaca alebo mletá – 5x denne 

raňajky, desiata, obed, olovrant, večera 

3,98 

Racionálna, šetriaca alebo mletá – 3x denne 

raňajky, obed, večera 

3,26 

Diabetická – 6x denne 

raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera 

4,98 

Racionálna, šetriaca alebo mletá – 2x denne 

raňajky, obed 

2,07 

Racionálna, šetriaca alebo mletá – 2x denne         

obed, večera 

2,78 

 

 


