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C E N N Í K 

poskytovaných služieb 

účinný od 01.01.2021 

 

 Tento cenník sa vydáva  na základe Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 34/2020 schváleného uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 579/2020 zo dňa 23.11.2020 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach 

sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne 

služby a spôsobe ich určenia a platenia. 

     

1. Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu pre prijímateľa v Špecializovanom zariadení 

s ambulantnou formou pobytu: 

    

a) pri pobyte do 4 hodín 7,36 Eur/ deň  

b) pri pobyte od 4 do 8 hodín 9,40 Eur / deň 

c) pri pobyte od 8 do 12 hodín 11,05 Eur / deň  

 

2. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu službu s ambulantnou formou pobytu pri pobyte 

 do 4 hodín :                                                       

 

Výška úhrady: 7,36 Eur/ deň 

 

Z toho odborné činnosti: 

a) pomoc pri odkázanosti  fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 0,00 Eur / deň 

b) sociálne poradenstvo  0,00 Eur / deň 

c) sociálna rehabilitácia 0,00 Eur / deň 

d) rozvoj pracovných zručností 0,00 Eur / deň 

e) zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti 0,00 Eur / deň 

f) výchova 0,00 Eur / deň 

g) utváranie podmienok na vzdelávanie 0,00 Eur / deň 



      Z toho obslužné činnosti: 

a) vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantného pobytu v spoločných  

priestoroch 5,47 Eur / deň 

b) strava 1,89 Eur / deň 

c) upratovanie 0,00 Eur / deň 

 

Z toho ďalšie činnosti: 

a) úschova cenných vecí 0,00 Eur / deň 

b) záujmová činnosť 0,00 Eur / deň 

 

 

3. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu službu s ambulantnou formou pobytu pri pobyte 

od 4 do 8 hodín: 

 

Výška úhrady: 9,40 Eur/deň 

 

Z toho  odborné činnosti: 

a) pomoc pri odkázanosti  fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 0,00 Eur / deň 

b) sociálne poradenstvo 0,00 Eur / deň 

c) sociálna rehabilitácia  0,00 Eur / deň 

d) rozvoj pracovných zručností 0,00 Eur / deň 

e) zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti 0,00 Eur / deň 

f) výchova 0,00 Eur / deň 

g) utváranie podmienok na vzdelávanie 0,00 Eur / deň 

 

Z toho obslužné činnosti: 

a) vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantného pobytu v spoločných  

priestoroch 6,78 Eur / deň 

b) strava 2,62 Eur / deň 

c) upratovanie 0,00 Eur / deň 

 

Z toho ďalšie činnosti: 

a) úschova cenných vecí 0,00 Eur / deň 

b) záujmová činnosť 0,00 Eur / deň 

 

 

 



4. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu službu s ambulantnou formou pobytu pri pobyte 

od 8 do 12 hodín: 

 

Výška úhrady: 11,05 Eur/deň 

 

Z toho  odborné činnosti: 

a) pomoc pri odkázanosti  fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 0,00 Eur / deň 

b) sociálne poradenstvo 0,00 Eur / deň 

c) sociálna rehabilitácia  0,00 Eur / deň 

d) rozvoj pracovných zručností 0,00 Eur / deň 

e) zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti 0,00 Eur / deň 

f) výchova 0,00 Eur / deň 

g) utváranie podmienok na vzdelávanie 0,00 Eur / deň 

 

Z toho obslužné činnosti: 

a) vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantného pobytu v spoločných  

priestoroch 7,55 Eur / deň 

b) strava 3,50 Eur / deň 

c) upratovanie 0,00 Eur / deň 

 

Z toho ďalšie činnosti: 

c) úschova cenných vecí 0,00 Eur / deň 

d) záujmová činnosť 0,00 Eur / deň 

 

Príplatok  za inú stravu ako racionálnu:    

      

a) diabetická strava  (+20% z ceny racionálnej stravy / 0,38 Eur) 4h -  2,27 Eur / deň 

  (+20% z ceny racionálnej stravy / 0,52 Eur) 4h - 8h -   3,14 Eur / deň 

  (+20% z ceny racionálnej stravy / 0,70 Eur) 8h - 12h - 4,20 Eur / deň 

 

b) bezlaktózová strava (+20% z ceny racionálnej stravy / 0,38 Eur) 4h -  2,27 Eur / deň 

  (+20% z ceny racionálnej stravy / 0,52 Eur) 4h - 8h -   3,14 Eur / deň 

  (+20% z ceny racionálnej stravy / 0,70 Eur) 8h - 12h -  4,20 Eur / deň 

 

c) bezlepková strava (+30% z ceny racionálnej stravy / 0,57 Eur) 4h -  2,46 Eur / deň 

  (+30% z ceny racionálnej stravy / 0,79 Eur) 4h - 8h -   3,41 Eur / deň 

  (+30% z ceny racionálnej stravy / 1,05 Eur) 8h - 12h -  4,55 Eur / deň 



5. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu službu s týždennou a celoročnou formou pobytu: 

 

Výška úhrady: 12,90 Eur/deň 

 

Z toho  odborné činnosti: 

h) pomoc pri odkázanosti  fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 0,00 Eur / deň 

i) sociálne poradenstvo 0,00 Eur / deň 

j) sociálna rehabilitácia  0,00 Eur / deň 

k) rozvoj pracovných zručností 0,00 Eur / deň 

l) zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti 0,00 Eur / deň 

m) výchova 0,00 Eur / deň 

n) utváranie podmienok na vzdelávanie 0,00 Eur / deň 

 

Z toho obslužné činnosti: 

d) ubytovanie 9,40 Eur / deň 

e) strava 3,50 Eur / deň 

f) upratovanie 0,00 Eur / deň 

 

Z toho ďalšie činnosti: 

e) úschova cenných vecí 0,00 Eur / deň 

f) záujmová činnosť 0,00 Eur / deň 

g) osobné vybavenie (iba pri celoročnej forme pobytu) 0,00 Eur / deň 

 

Príplatok  za inú stravu ako racionálnu:    

     

a) diabetická strava  (+20% z ceny racionálnej stravy / 0,70 Eur) 4,20 Eur / deň 

b) bezlaktózová strava  (+20% z ceny racionálnej stravy / 0,70 Eur) 4,20 Eur / deň 

c) bezlepková strava  ( +30% z ceny racionálnej stravy/ 1,05 Eur) 4,55 Eur / deň 

 

 

 V Trenčíne, dňa 21.12.2020 

 

 

                  ........................................... 

             PhDr. Tibor Gavenda 

                riaditeľ DEMY 


