
CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŢIEB, Škultétyho 653/20, 958 01 Partizánske 

IČO: 00356883                       DIČ:2021266962 

CENNÍK  

poskytovaných sluţieb účinný od 01.01.2023 

 

      Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych 

služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne 

služby a spôsob ich určenia a platenia, schváleným uznesením č. 10/2022 na II. zasadnutí 

Zastupiteľstva TSK dňa 16.12.2022.  

 

Úhrada za poskytované sociálne sluţby v domove sociálnych sluţieb: 

 

1. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS s celoročnou formou pobytu 

a racionálnou stravou je vo výške 11,80 Eur/deň, s diabetickou stravou je vo výške 12,70 

Eur/deň. 

 

2. Výška stravnej jednotky: 

 racionálna strava                               4,50 € / deň 

 diabetická strava                                 5,40 € / deň 

 

3. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu službu: pobytová, celoročná 

Odborné činnosti  

 sociálne poradenstvo 0,00 Eur/deň 

 sociálna rehabilitácia 0,00 Eur/deň 

 ošetrovateľská starostlivosť 0,00 Eur/deň 

 rozvoj pracovných zručností 0,00 Eur/deň 

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy 

0,00 Eur/deň 

 pomoc pri pracovnom uplatnení 0,00 Eur/deň 

Obsluţné činnosti  

 ubytovanie – pri racionálnej strave 7,30 Eur/deň 

 ubytovanie – pri diabetickej strave 7,30 Eur/deň 

 stravovanie – racionálna strava, šetriaca strava 4,50 Eur/deň 

                      - diabetická strava 5,40 Eur/deň 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva  0,00 Eur/deň 

Ďalšie činnosti  

 úschova cenných vecí 0,00 Eur/deň 

 záujmová činnosť 0,00 Eur/deň 

 osobné vybavenie 0,00 Eur/deň 

 

4. Výška úhrady na mesiac pri celoročnom pobyte sa určí z dennej sadzby podľa skutočného 

počtu dní v danom kalendárnom mesiaci: 

Strava Denná sadzba 28 dní 30 dní 31 dní 

Racionálna, 

šetriaca 

11,80 Eur/deň 330,40 Eur 354,00 Eur 365,80 Eur 

Diabetická 12,70 Eur/deň 355,60 Eur 381,00 Eur 393,70 Eur 

 



Úhrada za poskytované sociálne sluţby v špecializovanom zariadení: 

 

3. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ŠZ s celoročnou formou pobytu 

a racionálnou stravou je vo výške 14,50 Eur/deň, s diabetickou stravou je vo výške 

15,40 Eur/deň. 

 

2. Výška stravnej jednotky: 

 racionálna strava                               4,50 € / deň 

 diabetická strava                                 5,40 € / deň 

 

3. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu sluţbu: pobytová, celoročná 

Odborné činnosti  

 sociálne poradenstvo 0,00 Eur/deň 

 sociálna rehabilitácia 0,00 Eur/deň 

 ošetrovateľská starostlivosť 0,00 Eur/deň 

 rozvoj pracovných zručností 0,00 Eur/deň 

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy 

0,00 Eur/deň 

 pomoc pri pracovnom uplatnení 0,00 Eur/deň 

Obsluţné činnosti  

 ubytovanie – pri racionálnej strave 10,00 Eur/deň 

ubytovanie –pri diabetickej strave 10,00 Eur/deň 

 stravovanie – racionálna strava 4,50 Eur/deň 

                      - diabetická strava 5,40 Eur/deň 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva  0,00 Eur/deň 

Ďalšie činnosti  

 úschova cenných vecí 0,00 Eur/deň 

 záujmová činnosť 0,00 Eur/deň 

 osobné vybavenie 0,00 Eur/deň 

 

4. Výška úhrady na mesiac pri celoročnom pobyte sa určí z dennej sadzby podľa skutočného 

počtu dní v danom kalendárnom mesiaci: 

Strava Denná sadzba 28 dní 30 dní 31 dní 

Racionálna, 

šetriaca 

14,50 Eur/deň 406,00 Eur 435,00 Eur 449,50 Eur 

diabetická 15,40 Eur/deň 431,20 Eur 462,00Eur 477,40Eur 

 

 

Úhrada za poskytované sociálne sluţby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 0,00 Eur/deň 

 

Úhrada za poskytované sociálne sluţby – Poţičiavanie pomôcok 

 

Druh pomôcky poplatok 

Posteľ polohovateľná elektrická 1,00 €/deň 

Antidekubitný matrac 0,35 €/deň 

Invalidný vozík 0,35 €/deň 



WC stolička 0,30 €/deň 

Chodítko, rolátor 0,30 €/deň 

Antidekubitná podložka s kompresorom 0,60 €/deň 

Jedálenská stolík 0,30 €/deň 

Stolička do sprchy 0,30 €/deň 

 

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 

Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.7.2022 sa obmedzuje obeh 

jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Cena platená v hotovosti sa 

zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý 

je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok 

nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 

eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov 

toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena 

platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 euro cent alebo 2 euro centy sa 

zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej 

disciplíny podľa tohto zákona. 

 

Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS a ŠZ s celoročnou formou pobytu 

a racionálnou stravou pre samoplatcu je vo výške EON, ktoré sú aktualizované a zverejnené 

na webstránke www.csspartizanske.sk v časti O nás – Zverejňovanie dokumentov - 

Ekonomicky oprávnené náklady. 

 

Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 a zároveň sa končí platnosť Cenníka 

poskytovaných sociálnych služieb Centra sociálnych služieb – Partizánske zo dňa 01.07.2022. 

 

 

V Partizánskom, dňa 29.12.2022 

  

 

 

PhDr. Mária Janíková, MBA riaditeľka     

Centra sociálnych služieb Partizánske  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


