
 
 

CENNÍK ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V ZARIADENÍ DOMOV PRE 

SENIOROV GOLDEN AGE, MINCOVÁ 581/5, 031 05, LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ 

 

PLATNOSŤ CENNÍKA OD 01.09.2021 

 
Podľa § 72 zákona NR SR . 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, je 

prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej 

poskytovateľom sociálnej služby. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú 

sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku v zmysle citovaného zákona.  

Úhrada za sociálnu službu sa určí za 30,5 dní v mesiaci ako násobok dennej sadzby za 

poskytovanú sociálnu službu a po odpočítaní poskytnutého finančného príspevku na jedno 

miesto v zariadení a na jeden mesiac.  

 

Ubytovanie/deň 

Ubytovaním sa rozumie poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo jej časti 

s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených 

s ubytovaním. Výška úhrady za upratovanie, pranie a žehlenie posteľnej bielizne je pre 

prijímateľa sociálnej služby zahrnutá v platbe za ubytovanie. Upratovanie zahŕňa pravidelné 

upratovanie obytnej izby, príslušenstva izby a spoločných priestorov. Ide najmä o mechanickú 

očistu a dezinfekciu priestorov na bývanie s príslušenstvom, sociálneho zariadenia, vynášanie 

smetí, umývanie okien, dverí a utieranie prachu. V cene je zahrnutá aj opatrovateľská činnosť, 

sociálna práca, sociálna rehabilitácia, kultúrne a športové vyžitie, ktoré je zabezpečené 

kvalifikovaným personálom. Poskytujeme ubytovanie v dvojlôžkových až trojlôžkových 

izbách. 

   

Stupeň odkázanosti na sociálnu službu Denná sadzba 

IV. Stupeň odkázanosti 23,90 € 

V. Stupeň odkázanosti 28,20 € 

VI. Stupeň odkázanosti 33,30 € 

 

 

Pomoc pri odkázanosti/deň 

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 

zákona o sociálnych službách sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti uvedeného 

v právoplatnom  Rozhodnutí o odkázanosti a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu 

vydané mestom/obcou . Výška úhrady za pranie, žehlenie, údržbu osobnej bielizne a šatstva je 

zahrnutá v cene za pomoc pri odkázanosti. Pranie, žehlenie, údržba osobnej bielizne a šatstva 

zahŕňa najmä triedenie, namáčanie, dezinfekciu, pranie, žehlenie ako aj prišívanie gombíkov 

a zašívanie poškodených častí šatstva.  

 

Stupeň odkázanosti na sociálnu službu Denná sadzba 

IV. Stupeň odkázanosti 1,50 € 

V. Stupeň odkázanosti 1,30 € 

VI. Stupeň odkázanosti 1,00 € 



 
 

Stravovanie/deň 

Výška celodenného stravného je určená v sume 5,00 €/deň. Z toho: 

 

Odoberané jedlo Denná sadzba 

Raňajky 0,90 € 

Desiata 0,30 € 

Obed 2,00 € 

Olovrant 0,30 € 

Večera  1,50 € 

Druhá večera: pre prijímateľov sociálnej služby, ktorý ju potrebujú zo zdravotných dôvodov 

je hradená poskytovateľom sociálnych služieb.  

 

 

V PRÍPADE NEPREDLOŽENIA PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA 

O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU A POSUDKU O ODKÁZANOSTI NA 

SOCIÁLNU SLUŽBU  PRED NÁSTUPOM DO ZARIADENIA BUDE PSS VEDENÝ AKO 

SAMOPLATCA. VÝŠKA SUMY PRE SAMOPLATCU SA URČÍ ZA 30,5 DNÍ 

V MESIACI AKO NÁSOBOK DENNEJ SADZBY ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU 

SLUŽBU. 

VÝŠKA ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU (VRÁTANE STRAVY) 

JE OD 927,20 € - 1198,56 €. 

 

 

Výška štátneho príspevku na jedno miesto v zariadení a na jeden mesiac (pri predložení 

právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu s Posudkom o odkázanosti 

na sociálnu službu pred nástupom do zariadenia) 

 

Stupeň odkázanosti na sociálnu službu Mesačne 

IV. Stupeň odkázanosti 348,00 € 

V. Stupeň odkázanosti 493,00 € 

VI. Stupeň odkázanosti 609,00 € 

 

 

Celková cena úhrady za mesiac (30,5 dní)  

po odpočítaní štátneho príspevku 

Stupeň odkázanosti na 

sociálnu službu 

Mesačne 

IV. Stupeň odkázanosti 579,20 € 

V. Stupeň odkázanosti 559,25 € 

VI. Stupeň odkázanosti 589,65 € 
 



 
 

 

CENNÍK NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB 
 

Preprava PSS na vyšetrenie 

Prijímateľom sociálnych služieb, ktorí nie sú schopný ísť samostatne prostredníctvom MHD, 

alebo prostredníctvom rodinných príslušníkov sa zabezpečuje: 

- Prevoz na odborné vyšetrenie sanitkami 

- Sprevádzanie PSS na odborné vyšetrenia ako napr. krčné, ušné, očné a kožné 

vyšetrenie je zabezpečované prostredníctvom rodinných príslušníkov, len 

V OJEDINELÝCH PRÍPADOCH je zabezpečené sprevádzanie personálom 

zariadenia.  

Používanie vlastných elektrospotrebičov na izbách 

Z dôvodu, že sú rýchlo varné kanvice a chladničky na každom poschodí v kuchynke a na 

základe každoročných povinných revízií  je používanie uvedených spotrebičov na izbách 

spoplatnené nasledovne : 

- rýchlo varná kanvica 2,00 €/mesačne 

- vlastná chladnička 7,00 €/mesačne 

Doplnkové služby: 

 Prijímatelia sociálnych služieb majú na každej izbe TV prijímač so základnými TV stanicami 

zadarmo.  

V rámci rekondičného pohybu je poskytovaná masáž prostredníctvom elektrického 

masážneho kresla, stacionárny bicykel a bežecký pás bezplatne.  

Prijímateľom sociálnych služieb ponúkame kadernícke služby v zariadení v cene 4,00 € 

(strihanie, farbenie) a služby pedikérky v cene 7,00 €. Manikúra sa vykonáva prostredníctvom 

opatrovateľskej činnosti.  

Úschova cenných vecí je bezplatne.  

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši 01.09.2021                            

                                                                           Riaditeľka zariadenia pre seniorov Golden Age 


