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Centrum sociálnych služieb - DOMINO,  Veterná ulica 259/11, 971 01  Prievidza, 

časť Špecializované zariadenie 
 

IČO: 648701          DIČ: 2021117978 

C E N N Í K 
poskytovaných služieb  

účinný od 1.7.2022 

 

Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 34/2020, schválené uznesením č.579/2020 na zasadnutí Zastupiteľstva TSK dňa 

23.11.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho 

kraja číslo 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 Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2020 

a v súlade s novelou zákona č.457/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.7.2022 sa obmedzuje obeh jednocentových 

a dvojcentových mincí na Slovensku. 
  

1. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ŠZ s ambulantnou formou pobytu 

a racionálnou stravou do 4 hodín je vo výške 7,36 Eur/deň 

 

1.1 Výška stravnej jednotky 

a) racionálna strava.........................................2,31 Eur/deň 

b) iná ako racionálna strava............................2,70 Eur/deň 

c) bezlepková diéta.........................................2,90 Eur/deň 

 

1.2 Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu službu:  

Ambulantná forma pobytu do 4 hodín 
 

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 činností 0,00 Eur/deň 

Obslužné činnosti  

• poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej  

  soc. služby v spoločných priestoroch 

5,05 Eur/deň 

• stravovanie – racionálna strava 2,31 Eur/deň 

- iná ako racionálna strava (diabetická, bezlaktózová) 2,70 Eur/deň 

- bezlepková diéta 2,90 Eur/deň 

• upratovanie 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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2. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ŠZ s ambulantnou formou pobytu 

a racionálnou stravou do 8 hodín je vo výške 9,40 Eur/deň 

 

2.1 Výška stravnej jednotky 

a) racionálna strava.........................................2,62 Eur/deň 

b) iná ako racionálna strava............................3,07 Eur/deň 

c) bezlepková diéta.........................................3,30 Eur/deň 

 

2.2 Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu službu:  

Ambulantná forma pobytu do 8 hodín 

 

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 činností 0,00 Eur/deň 

Obslužné činnosti  

• poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej  

  soc. služby v spoločných priestoroch 

6,78 Eur/deň 

• stravovanie – racionálna strava 2,62 Eur/deň 

- iná ako racionálna strava (diabetická, bezlaktózová) 3,07 Eur/deň 

- bezlepková diéta 3,30 Eur/deň 

• upratovanie 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. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ŠZ s ambulantnou formou pobytu 

a racionálnou stravou nad 8 hodín je vo výške 11,05 Eur/deň 

 

3.1 Výška stravnej jednotky 

a) racionálna strava..........................................2,62 Eur/deň 

b) iná ako racionálna strava.............................3,07 Eur/deň 

c) bezlepková diéta..........................................3,30 Eur/deň 

  

3.2 Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu službu:  

Ambulantná forma pobytu nad 8 hodín 

 

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 činností 0,00 Eur/deň 

Obslužné činnosti  

• poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej  

  soc. služby v spoločných priestoroch 

8,43 Eur/deň 

• stravovanie – racionálna strava 2,62 Eur/deň 

- iná ako racionálna strava (diabetická, bezlaktózová) 3,07 Eur/deň 

- bezlepková diéta 3,30 Eur/deň 

• upratovanie 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 

 

 

4. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ŠZ s ambulantnou formou pobytu 

pre samoplatcu je vo výške EON za predchádzajúci rok, ktoré sú aktualizované 

a zverejnené na:  

http://www.cssdomino.sk/o-nas/ekonomicky-opravnene-naklady.html?page_id=39618 

 

5. Výsledné sumy pri platbe v hotovosti sa zaokrúhľujú v súlade s uvedenou novelou 

zákona č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.7.2022 sa obmedzuje obeh 

jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku, uvedené sa týka aj 

kombinovaného platenia (prevod + hotovosť). 

Príklady: zaokrúhľovať sa bude výsledná suma platená v hotovosti, 

- ak bude výsledná cena končiť na 1 a 2 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli nadol 

(napr.18,52 € sa zaokrúhli na 18,50 €) 

http://www.cssdomino.sk/o-nas/ekonomicky-opravnene-naklady.html?page_id=39618
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- ak bude výsledná cena končiť na 3 a 4 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli na 5 

centov nahor (napr. 18,53 € sa zaokrúhli na 18,55 €). 

 

 

V Prievidzi dňa 30.6.2022      

 

PaedDr. Iveta Lauková 

riaditeľka CSS – DOMINO  


