JUSTÍNA, n.o., SOKOLOVSKÁ 13, 934 01 LEVICE
Miesto prevádzky: Zariadenie pre seniorov, Podlužany, č. 79

Cenník zariadenia
JUSTÍNA, n.o. ZpS Podlužany č. 79

Účinnosť od: 1.8. 2018
titul, meno, priezvisko

dátum

Vypracoval

Mgr. Emil Hájek

25.7. 2018

Schválila

Mgr. Zdenka Hájeková

25.7. 2018

Cenník bol schválený na zasadnutí orgánu neziskovej organizácie
Dňa: 25.7. 2018

razítko a podpis:

podpis

Podľa § 35 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v zariadení sa poskytuje sociálna služba
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných
vážnych dôvodov.
Úhrada sa určuje na základe dohody medzi zmluvnými stranami. Prijímateľ sociálnej služby
( ďalej PSS ) platí za poskytované služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z,§ 72 a zákona č.18/1996
Z.z. § 1.
Predmetom cenníka je určenie výšky úhrady za sociálne služby v ZpS v Podlužanoch, ktoré
JUSTÍNA, n.o. upravila nasledovne:
Skupina č. 1 (klient s rozhodnutím)
 15 €/deň
 450 €/mesiac
1. Úhrada za odborné činnosti predstavuje pre klienta zaradeného do skupiny č. 1 – 2,76 €/deň.


Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: 1,05 €



Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov: 0,30 €



Sociálne poradenstvo: 0,55 €



Ošetrovateľská starostlivosť: 0,60 €



Pracovná terapia: 0,26 €

2. Úhrada za obslužné činnosti predstavuje pre klienta zaradeného do skupiny č. 1 – 8,48 €/deň.


Ubytovanie: 3,48 €



Upratovanie: 0,91 €



Pranie žehlenie a údržba bielizne: 0,99 €



Stravovanie ( 4,10 € ), jednotlivé rozdelenie:


raňajky: 0,58 €,



desiata: 0,49 €,



obed: 1,45 €,



olovrant: 0,49 €,



večera: 1,09 €.

3. Úhrada za ďalšie činnosti predstavuje pre klienta zaradeného do skupiny č. 1 – 2,76 €/deň.


Vykonávanie nevyhnutnej základnej hygieny: 0,40 €



Úschova cenných vecí (ak o to klient požiada v prílohe č.2): 0,15 €



Organizovanie záujmovej činnosti: 0,15 €



Kultúrnu činnosť a duchovnú starostlivosť: 0,25 €



Osobné vybavenie (vankúš, paplón,...) ak klient nemá vybavenie z dôvodu, že si ho
nemôže sám, ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojim príjmom zo svojho majetku:
0,74 €



Podpora účasti na spoločenskom živote: 0,25 €



Zabezpečenie prepravy do zdravotníckeho zariadenia alebo nemocnice (poskytovateľ
zabezpečí prepravu sanitkou. V prípade ak to nie je možné, zabezpečí poskytovateľ
prepravu cestou Červeného kríža alebo sociálneho taxíka na náklady klienta): 0,30 €



Zabezpečí lieky a pomôcky v plnej réžií klienta: 0,22 €



Masáže kvalifikovaným masérom: 0,30 €

Skupina č. 2 (samoplatca)
-

27 €/deň

-

810 €/mesiac

1. Úhrada za odborné činnosti predstavuje pre klienta zaradeného do skupiny č. 2 – 5,80 €/deň.


Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: 2,50 €



Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov: 0,60 €



Sociálne poradenstvo: 0,80 €



Ošetrovateľská starostlivosť: 1,50 €



Pracovná terapia: 0,40 €

2. Úhrada za obslužné činnosti predstavuje pre klienta zaradeného do skupiny č. 2 – 13,90 €/deň.
 Ubytovanie: 4 €


Upratovanie: 2,20 €



Pranie žehlenie a údržba bielizne: 1,70 €



Stravovanie ( 6 € ), jednotlivé rozdelenie:


raňajky: 1,20 €,



desiata: 0,70 €,



obed: 1,70 €,



olovrant: 0,70 €,



večera: 1,70 €

3. Úhrada za ďalšie činnosti predstavuje pre klienta zaradeného do skupiny č. 2 – 7,30 €/deň.



Vykonávanie nevyhnutnej základnej hygieny: 0,55 €



Úschova cenných vecí (ak o to klient požiada v prílohe č.2): 0,30 €



Organizovanie záujmovej činnosti: 0,35 €



Kultúrnu činnosť a duchovnú starostlivosť: 0,35 €



Osobné vybavenie (vankúš, paplón,...) ak klient nemá vybavenie z dôvodu, že si ho
nemôže sám, ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojim príjmom zo svojho majetku: 2
€



Podpora účasti na spoločenskom živote: 0,25 €



Zabezpečenie prepravy do zdravotníckeho zariadenia alebo nemocnice (poskytovateľ
zabezpečí prepravu sanitkou. V prípade ak to nie je možné, zabezpečí poskytovateľ
prepravu cestou Červeného kríža alebo sociálneho taxíka na náklady klienta): 1 €



Zabezpečí lieky a pomôcky v plnej réžií klienta: 1,50 €



Masáže kvalifikovaným masérom: 1 €

Spôsob platenia
Úhradu za poskytované služby môže

PSS uhradiť v hotovosti alebo prevodom na účet

poskytovateľa za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby PSS poskytujú, najneskôr však do 15. dňa
v mesiaci.

Podmienky platenia
Ak je klient neprítomný v zariadení z úhrady za sociálne služby sa mu odráta suma za stravu,
odborné činnosti a ďalšie činnosti.
Podmienky platenia úhrady za poskytované sociálne služby:
-

PSS ( alebo jeho zákonný zástupca ) je povinný platiť úhradu za sociálne služby v sume
určenej poskytovateľom sociálnej služby

-

výška úhrady je stanovená podľa platného a schváleného cenníka zariadenia

-

PSS platí úhradu za poskytované služby podľa svojho príjmu a majetku v súlade so
zákonom. PSS platí za sociálnu službu úhradu, avšak len do takej výšky, aby mu zostal
zostatok v súlade s § 73 zákona o sociálnych službách

-

PSS ( alebo zákonný zástupca ) je povinný zariadeniu oznámiť výšku svojich príjmov
a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške

príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za
sociálnu službu
ak PSS nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady, môže úhradu za

-

sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá sa písomne v zmluve o platení
čiastočnej úhrady za sociálnu službu zaväzuje k plateniu úhrady.

JUSTÍNA, n.o. na svojom zasadnutí dňa: 25.7. 2018 schválila ceny za poskytované sociálne
služby. Tento cenník platí pre klientov, ktorým je poskytovaná sociálna služba, v zariadení pre
seniorov s celoročnou pobytovou formou. Tento cenník je platný od: 1.8. 2018.
JUSTÍNA, n.o. vypracovala kalkulačný list k zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb, kde
sú podrobne rozpísané jednotlivé činnosti a tiež ich výška úrady za deň.
JUSTÍNA, n.o. stanovila:


Cenník nadobúda účinnosť od: 1.8. 2018

