
 
 

Centrum pomoci Kalná n.o, SNP 469/44,935 32 Kalná nad 

Hronom 
Adresa poskytovania sociálnych služieb: Zariadenie pre seniorov, Mieru 25 , 935 32 

Kalná nad Hronom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenník úhrady poskytovania 

sociálnych služieb 
ZARIADENIE PRE SENIOROV 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Účinnosť od: 01.07.2022                                                                  Mgr. Ivana Tóthová 

                                                                                                                  riaditeľka n.o. 

 

 

 

Kalná nad Hronom, dňa: 01.06.2022       

                                                 



 
 
 

Prijímateľ sociálnych služieb (ďalej len PSS) platí za poskytované služby v zmysle zákona č. 

448/2008 Z.z., § 72 a zákona č. 18/1996 Z.z. § 1 a v zmysle interných predpisov  Centra 

pomoci Kalná n.o. a VZN Kalná nad Hronom. 

V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa určuje úhrada za poskytované služby v 

kalendárnom mesiaci na poskytovanie sociálnej služby. 

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu - ZPS  CPK n.o. 

a PSS sú povinný uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.  

 

 

Prijímateľ sociálnych služieb je povinný platiť úhradu za: 
 

a) obslužné činnosti:  - stravovanie sa určuje podľa počtu skutočne odobratých 

    jedál a zodpovedá celodennému stravovaniu 

 - ubytovanie 

 - pranie, žehlenie a údržba osobnej bielizne a šatstva 

 

b) odborné činnosti  - pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej    

   fyzickej osoby podľa stupňa odkázanosti v prípade že je 

   prijímateľ sociálnych služieb samoplatca 

 

c) iné činnosti a služby na ktorých sa dohodnú v osobitnej zmluve  

 

 

Denná sadzba úhrady za poskytované sociálne služby v sebe zahŕňa nasledovné: 
 

a) úhrada za ubytovanie:  - užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti 

 - užívanie príslušenstva obytnej miestnosti 

 - užívanie podlahovej plochy spoločenských priestorov 

 - užívanie príslušenstva spoločenských priestorov 

 - vecné plnenia spojené s ubytovaním (voda, splašková  

   voda, elektrina, kúrenie, odvoz komunálneho odpadu a 

   pod.) 

 

b) úhrada za upratovanie:  - upratovanie obytnej miestnosti 

 - upratovanie príslušenstva obytnej miestnosti 

 - upratovanie spoločných priestorov 

 - dezinfekcia zariadení na osobnú hygienu  

 

c) úhrada za pranie, žehlenie a údržbu osobnej bielizne a šatstva:  
 - pranie osobnej bielizne a šatstva klienta 

 - žehlenie osobnej bielizne a šatstva klienta 

 - pranie posteľného prádla klienta 

 - žehlenie posteľného prádla klienta 

 - údržba osobnej bielizne a šatstva klienta 

 - údržba posteľného prádla klienta 

 

d) úhrada za poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby:  - pomoc pri úkonoch sebaobsluhy 

 - pomoc pri základných sociálnych aktivitách 

 

 



 
 

 

Cenník zazmluvnených prijímateľov sociálnych služieb 

ZARIADENIE PRE SENIOROV, pobytová forma 

Prevádzka: Zariadenie pre seniorov, Mieru 25 , 935 32 Kalná nad Hronom 
 
 Úhrada za 1 deň

 Úhrada za mesiac 

 

Obslužné činnosti 
Ubytovanie: 

1. jednolôžková izba   05,00 EUR / deň 

 150,00 EUR/mesiac 

2. dvojlôžková izba   04,33 EUR/deň 

 130,00 EUR/mesiac 

 

Strava - racionálna  

celodenná stravná jednotka  06,00 EUR/deň  

 180,00 EUR/mesiac 

z toho: 

Raňajky   00,70 EUR/deň 

Desiata   00,35 EUR/deň 

Obed   02,50 EUR/deň 

Olovrant   00,35 EUR/deň 

Večera   02,10 EUR/deň 

 

Strava - diabetická    06,35 EUR/deň

 190,50 EUR/mesiac 

z toho: 

Raňajky   00,75 EUR/deň 

Desiata   00,40 EUR/deň 

Obed   02,50 EUR/deň 

Olovrant   00,40 EUR/deň 

Večera   02,10 EUR/deň 

Druhá večera   00,20 EUR/deň 

 

Výška úhrady za sociálnu službu spolu 

 
Ubytovanie a racionálna strava 

1. jednolôžková izba 330,00 EUR/mesiac 

2. dvojlôžková izba  310,00 EUR/mesiac 

  

Ubytovanie a diabetická strava 

1. jednolôžková izba 340,50 EUR/mesiac 

2. dvojlôžková izba  320,50 EUR/mesiac 

 

 

 

 



 
 

Upratovanie 00,80 EUR/deň

 24,00 EUR/mesiac 

 

Pranie, žehlenie a údržba osobnej bielizne a šatstva 00,80 EUR/deň

 24,00 EUR/mesiac 

 

 

Odborné činnosti 
 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc 

inej fyzickej osoby 

Výška stupňa odkázanosti IV.   03,60 EUR/deň 

            108,00EUR/ mesiac 

Výška stupňa odkázanosti V.   03,90 EUR/ deň

 117,00 EUR/mesiac 

Výška stupňa odkázanosti VI.                04,00 EUR/deň 

                             120,00 EUR/mesiac 

 

Ďalšie činnosti 
záujmová činnosť, osobné vybavovanie, podmienky na úschovu cenných vecí    

         00,45 EUR/deň 

         13,50 Eur/mesiac 

 

Ošetrovateľská starostlivosť 

 
Úkony ošetrovateľskej starostlivosti     00,90 EUR/deň 

          27,00 Eur/mesiac 

 

 Špeciálne polohovanie 

 Prevencia dekubitov 

 Ošetrovanie dekubitov 

 Aplikácia liečiv intramuskulárne 

 Ošetrovateľská RHB 

 Preväz a toaleta rany 

 Doprovod klienta so zdravotníckeho zariadenia 

 Sledovanie stolice 

 Príjem a výdaj tekutín za 24 hodín 

 Meranie TK, TT, dychovej frekvencie 

 

Po zaplatení úhrady musí prijímateľovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy 

životného minima. Celková výška úhrady sa zaokrúhľuje nadol.  

Rozsah úhrady je od 506,50 €- 549,00 € v závislosti od  požiadaviek.  

Paušálny poplatok za lieky 10,00 € / 2x ročne vyúčtovanie poplatkov.  



 
 

 

Cenník samoplatiacich prijímateľov sociálnych služieb 

ZARIADENIE PRE SENIOROV pobytová forma 

Prevádzka: Zariadenie pre seniorov, Mieru 25 , 935 32 Kalná nad Hronom 
 
 Úhrada za 1 deň

 Úhrada za mesiac 

 

Obslužné činnosti 
Ubytovanie: 

1. jednolôžková izba   10,00EUR / deň 

 300,00 EUR/mesiac 

2. dvojlôžková izba   08,66 EUR/deň 

 260,00 EUR/mesiac 

 

Strava - racionálna  

celodenná stravná jednotka  06,00 EUR/deň  

 180,00 EUR/mesiac 

z toho: 

Raňajky   00,70 EUR/deň 

Desiata   00,35 EUR/deň 

Obed   02,50 EUR/deň 

Olovrant   00,35 EUR/deň 

Večera   02,10 EUR/deň 

 

Strava - diabetická    06,35 EUR/deň

 190,50 EUR/mesiac 

z toho: 

Raňajky   00,75 EUR/deň 

Desiata   00,40 EUR/deň 

Obed   02,50 EUR/deň 

Olovrant   00,40 EUR/deň 

Večera   02,10 EUR/deň 

Druhá večera   00,20 EUR/deň 

Príplatok samoplatca za výdaj stravy    01,00 EUR/deň 

   30,00 EUR/mesiac 

 

Výška úhrady za sociálnu službu spolu 

 
Ubytovanie a racionálna strava 

1. jednolôžková izba 660,00 EUR/mesiac 

2. dvojlôžková izba  620,00 EUR/mesiac 

  

Ubytovanie a diabetická strava 

1. jednolôžková izba 681,00 EUR/mesiac 

2. dvojlôžková izba              641,00 EUR/mesiac 
 

 



 
 

Upratovanie 01,60 EUR/deň

 48,00 EUR/mesiac 

 

Pranie, žehlenie a údržba osobnej bielizne a šatstva 01,60 EUR/deň

 48,00 EUR/mesiac 

  

 

Odborné činnosti 
 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc 

inej fyzickej osoby 

Výška stupňa odkázanosti IV.   07,20 EUR/deň 

            216,00EUR/ mesiac 

Výška stupňa odkázanosti V.   07,80 EUR/ deň

 234,00 EUR/mesiac 

Výška stupňa odkázanosti VI.                08,00 EUR/deň 

                             240,00 EUR/mesiac 

 

Ďalšie činnosti 
záujmová činnosť, osobné vybavovanie, podmienky na úschovu cenných vecí    

         00,90 EUR/deň 

         27,00 Eur/mesiac 

 

Ošetrovateľská starostlivosť 

 
Úkony ošetrovateľskej starostlivosti     01,80 EUR/deň 

          54,00 Eur/mesiac 

 

 Špeciálne polohovanie 

 Prevencia dekubitov 

 Ošetrovanie dekubitov 

 Aplikácia liečiv intramuskulárne 

 Ošetrovateľská RHB 

 Preväz a toaleta rany 

 Doprovod klienta so zdravotníckeho zariadenia 

 Sledovanie stolice 

 Príjem a výdaj tekutín za 24 hodín 

 Meranie TK, TT, dychovej frekvencie 

 

 

Rozsah úhrady je od 1033,00 €- 1128,00 € v závislosti od  požiadaviek.  

 

Paušálny poplatok za lieky 10.00€ / 2x ročne vyúčtovanie poplatkov.  

 



 
 

 

Výška úhrady za nadštandardné služby a iné činnosti 

 
Ak je PSS poberateľom nadštandardných alebo iných služieb, tak  je povinný uhrádzať 

poplatky za nadštandardné služby a iné činnosti ktoré sú poskytované dodávateľom a to 

podľa platného cenníka dodávateľa.  

 

Nadštandardné a iné služby: 

 

1) osobné výdavky hradené pss:   

- fakultatívne služby:         - pedikúra 

  - manikúra 

  - kaderníctvo 

  - masáž 

  - lieky nad rámec lekárskeho predpisu 

  - zdravotnícke pomôcky  

  - inkontinenčné pomôcky  

  - iné 

 

 

2) jednorázová úhrada za sociálnu službu a spôsobenú škodu v priamej súvislosti s 

nadmerným požitím alkoholických, omamných či psychotropných látok alebo 

úmyselnom agresívnom správaní: 

 

a) znečistenie podlahy, zariadenia, lôžka či príslušenstva obytnej miestnosti alebo 

spoločenských priestorov:  15,00 EUR  

táto suma sa uhrádza za každú znečistenú položku osobitne  

b) zničenie alebo poškodenie majetku zariadenia - hradí sa plná výška spôsobenej škody 

 

 

Úhradu za poskytované služby môže PSS uhradiť v hotovosti alebo prevodom na účet 

poskytovateľa za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby poskytujú, najneskôr však do 05. dňa 

nasledujúceho mesiaca.    

 

Podmienky platenia úhrady za poskytované sociálne služby: 

- PSS ( alebo opatrovník) je povinný platiť úhradu za sociálne služby v sume určenej 

poskytovateľom sociálnej služby 

- výška úhrady je stanovená podľa platného cenníka zariadenia   

- PSS platí úhradu za poskytované služby podľa svojho príjmu a majetku v súlade so 

zákonom. Avšak PSS platí za sociálnu službu úhradu len do takej výšky, aby mu 

zostal zostatok v súlade s § 73 zákona o sociálnych službách 448/2008 

- PSS ( alebo opatrovník ) je povinný zariadeniu oznámiť výšku svojich príjmov 

a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo 

výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie 

sumy úhrady za sociálnu službu 

- ak PSS nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady, môže úhradu 

za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá sa písomne v zmluve 

zaväzuje k plateniu úhrady. 

 

 

Účinnosť od 01.06.2022                                                                            

             Riaditeľ n.o. 


