Cenník od 1.5.2018:
2 – lôžková izba: 575,-- eur/mesiac
3 – lôžková izba: 540,-- eur/mesiac
- v mesačnej úhrade je zahrnuté - ubytovanie, strava 5 x denne, odborné činnosti,
24 hodinová starostlivosť, realizovanie vyšetrení, plienky, výživové produkty, záujmové činnosti,
terapie, rehabilitácie, energie, upratovanie, pranie, údržba šatstva a iné.

Podrobný rozpis – Cenník poskytovaných služieb v ZPS Sv. Ján
Odborné činnosti § 16 zákona:
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na osobu:
Obslužné činnosti § 17 zákona:
Ubytovanie v 2 lôžkovej izbe na osobu:
Ubytovanie v 3 lôžkovej izbe na osobu:
Stravovanie 5x denne pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte:
Raňajky:
Desiata:
Obed:
Olovrant:
Večera:
Režijné náklady:
Spolu stravovanie 5x denne na osobu:
Stravovanie 6x denne pri diabetickej diéte:
Raňajky:
Desiata:
Obed:
Olovrant:
Večera I:
Večera II:
Režijné náklady:
Spolu stravovanie 6x denne na osobu:
Upratovanie na osobu:
Pranie na osobu:
Údržba bielizne a šatstva na osobu:
Ďalšie činnosti § 18 zákona:
Utváranie podmienok na:
1. vykonávanie základnej osobnej hygieny:
2. úschovu cenných vecí:
3. záujmovú činnosť:

Celková suma úhrady za osobu v dvojlôžkovej izbe:
Celková suma úhrady za osobu v trojlôžkovej izbe:

4,50 € /deň

135,00 €/mesiac

5,90 € /deň
4,73 € /deň

177,00 €/mesiac
141,90 €/mesiac

0,70 €/ deň
0,30 €/ deň
2,50 €/ deň
0,30 €/ deň
1,90 €/ deň
1,77 €/ deň
7,47 €/ deň

21,00 €/ mesiac
9,00 €/ mesiac
75,00 €/ mesiac
9,00 €/ mesiac
57,00 €/ mesiac
53,10 €/ mesiac
224,10 €/ mesiac

0,80 €/deň
0,33 €/deň
2,55 €/deň
0,30 €/deň
1,75 €/deň
0,73 €/deň
1,70 €/ deň
8,16 €/deň
0,70 €/deň
0,50 €/deň
0,10 €/deň

24,00 €/mesiac
9,90 €/mesiac
76,50 €/mesiac
9,00 €/mesiac
52,50 €/mesiac
21,90 €/mesiac
51,00 €/ mesiac
244,80 €/mesiac
21,00 €/mesiac
15,00 €/mesiac
3,00 €/mesiac

0,00 €/deň
0,00 €/deň
0,00 €/deň

0,00 €/mesiac
0,00 €/mesiac
0,00 €/mesiac

19,17 €/deň 575,00 €/mesiac
18,00 €/deň 540,00 €/mesiac

Cenník je účinný od 1.5.2018.
spôsob platenia: na základe faktúry bezhotovostným spôsobom na účet organizácie
splatnosť: do 20-teho dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu poskytovania soc. služieb

Richard Bálint

riaditeľ

