
Sadzby úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov IRIS  - IV,   

Skačany, v celoročnej  pobytovej forme pobytu   

Cenník od 01. 08. 2022   

Doplatok za odborné a obslužné činnosti vykonávané pri poskytovaní sociálnej služby   

Odborné činnosti   

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:  

• stupeň odkázanosti IV. - 3,00  €/osoba/deň   

• stupeň odkázanosti   V. - 2,00 €/osoba/deň       

• stupeň odkázanosti VI. - 1,00 €/osoba/deň    

   

Obslužné činnosti   

   

Ubytovanie:          10,56 €/oso ba/deň   

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 

šatstva a bielizne:    
1,60 € /osob a/deň   

Stravovanie:    

racionálna a šetriaca strava    8,84  €/osob a/deň   

  raňajky       1,00 €   

desiata         0,40 €   

obed       4,08 €   

olovrant        0,60 €   

večera        2,76 €   

diabetická strava   9,34  €/osob a/deň   

   

raňajky,      1,10 €   

desiata        0,40 €   

obed          4,08 €   

olovrant       0,60 €   

večera        2,76 €   



II. večera       0,40 €   

  

  

  

    

Úhrada podľa stupňa 

odkázanosti   
1 deň/ €  28 dní/ €  29 dní/ €  30 dní/ €  31 dní/ €  

IV -    racionálna a šetriaca    24   672   696   720   744   

IV –   diabetická strava   24,50   686   710,50   735   759,50   

V -     racionálna a šetriaca    23   644   667   690   713   

V -     diabetická strava   23,50   658   681,50   705   728,50   

VI -    racionálna a šetriaca    22   616   638   660   682   

VI -    diabetická strava   22,50   630   652,50   675   697,50   

   

Každý mesiac sa prepočítava na počet dní v mesiaci t. j. 28/29/30/31.   

Prijímateľ  celoročnej formy sociálnej služby v  ZPS IRIS – IV,  je povinný odoberať 

stravovanie zabezpečované poskytovateľom. Ak prijímateľ sociálnej služby má predpísanú 

niektorú z diét, je povinný ju odoberať.    

K takto stanovenej úhrade sa priráta mesačná úhrada za zmluvne dohodnuté doplnkové  

služby pre celoročnú formu soc. služby.   

Cenník  doplnkové služby   

a) za používanie vlastného TV ....................................................................... 3,50 € / mesiac   

b) za používanie vlastného rádioprijímača ................................................... 2,00 € / mesiac   

c) za oxygenoterapiu  ................................................................................... 0,50 €/ 60 minút   

d) úschova cenností v trezore ........................................................................ 2,00 €/mesačne   

e) h) nákup vecí na osobnú spotrebu .............................................................1,00 €/1 nákup   

f) za používanie nafukovacieho el. matraca, ............................................... 8,00 €/mesačne   

g) za používanie el. zdviháku .........................................................................8,00 €/ mesačne   

h) za sprievod na lekárske vyšetrenie.........................................................15,00€/1 sprievod   

i) za používanie vlastného mobilu........................................................................1€/mesačne   

j) za používanie PC, notebooku a tabletu.......................................................5,00€/mesačne   



k) za odstránenie následkov v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho              

poriadku – odstraňovanie následkov dodávateľskou firmou ................... v plnej výške   


