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CENNÍK 

poskytovaných služieb v Domove sociálnych služieb 

účinný od 01.07.2022 

 

Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho 
kraja č. 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 2/2018 o poskytovaní 
sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, 
určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia TSK číslo 30/2020, ktoré bolo schválené uznesením č. 579/2020 na XXVI. zasadnutí 
Zastupiteľstva TSK dňa 23.11.2020 s účinnosťou od 01.01.2021. 

 

1. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS  s celoročnou formou pobytu (36,5% priemerných 

EON) : 

a) racionálna strava:      10,80 € / deň /prijímateľ 

b) iná ako racionálna strava   (napr. diabetická)   11,46 € / deň /prijímateľ 

c) bezlepková strava:        11,79 € / deň /prijímateľ 

 

2. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu  službu:   pobytová celoročná    

 Odborné činnosti:  

• pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby pri úkonoch sebaobsluhy 

0,00 Eur/deň 

• 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 

Obslužné činnosti:  

• ubytovanie 7,50 Eur /deň 

• Výška stravnej jednotky    

                      – racionálna strava 3,30 Eur /deň 

                      – iná ako racionálna strava ( diabetická, bezlaktózová) 3,96 Eur /deň 

                      – bezlepková diéta 4,29 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 
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3. Výška úhrady za sociálne služby na mesiac  pri celoročnom pobyte sa určí z dennej sadzby podľa počtu 
kalendárnych dní v danom mesiaci: 

 

Strava 
Denná 
sadzba 

28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 

racionálna 10,80 € 302,40 313,20 324,00 334,80 

iná ako racionálna 11,46 € 320,88 332,34 343,80 355,26 

bezlepková diéta 11,79 € 330,12 341,91 353,70 365,49 

   

4. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS s celoročnou formou pobytu a racionálnou 

stravou pre samoplatcov je vo výške EON, ktoré sú aktualizované a zverejnené na webstránke  

CSS- SLOVEN v časti O nás – Ekonomicky oprávnené náklady: 

http://www.csssloven.sk/o-nas/ekonomicke-opravnene-naklady.html?page_id=39771    

 

 

S účinnosťou od 1.7.2022 sa obmedzuje obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku 

v súlade so zákonom č. 457/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NRSR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších: https://www.slov-lex.sk/pravne predpisy/SK/ZZ/2021/457/20220701.html 

V vyššie uvedeného dôvodu CSS - SLOVEN pri platbe v hotovosti výsledné sumy zaokruhľuje   

v súlade s uvedenou novelou (napr. 355,26 € sa zaokrúhli na 355,25 €).  

    

Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 01.07.2022 a zároveň sa končí platnosť Cenníka poskytovaných 

sociálnych služieb Centra sociálnych služieb – SLOVEN Slavnica zo dňa 01.03.2021. 

 

V Slavnici dňa 01.07.2022 

 

         
 

RNDr., PhDr. Martina Mutalová, PhD., v.r. 

                                                                                                            riaditeľka CSS - SLOVEN                                                                             

https://www.slov-lex.sk/pravne%20predpisy/SK/ZZ/2021/457/20220701.html

