
Diecézna charita Žilina, Charitatívna služba v rodinách, Vysokoškolákov 1758/3, 010 08 Žilina 
 
 

Úhrada za požičanie pomôcok poskytnutých 
Charitatívnou službou v rodinách v Žiline 

(cenník) 
 

 Cenník je vypracovaný na základe § 72 a 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov za poskytovanú sociálnu službu: požičiavanie pomôcok jej prijímateľom 
v Charitatívnej službe v rodinách v Žiline, Vysokoškolákov 1758/3, 010 08 Žilina. 
  

 
Pomôcka  Poplatok v € / deň 
Polohovacia posteľ – elektrická (podľa potreby aj s penovým 
antidekubitným matracom) 

1,50  

Invalidný vozík 1,00  
Antidekubitný matrac penový 0,50 
Antidekubitný matrac + pumpa (elektrická) 0,70  
Antidekubitná podložka do vozíka pneumatická alebo 
s tvarovou pamäťou 

0,50 

Toaletná stolička  0,50 
Stolička do vane 0,40 
Stolička na vaňu 0,40 
Stolička do sprchy 0,50 
Pomôcka pri vstávaní ETAC TURNER 0,50 
Chodítko skladateľné bez koliesok alebo s kolieskami 0,30 
Chodítko skladateľné s kolieskami a košíkom 0,50 
G-aparát alebo chodítko s podpazušnými opierkami 0,70 
Nadstavec na WC alebo nadstavec na WC s operadlami 0,30 
Podpora chrbtice 0,30 
Jedálenský stolík k posteli  0,50 
Bioptron 1,50 
Pedále (rehabilitačné) s nastaviteľnou obtiažnosťou 0,50 
Rehabilitačné pomôcky (valce, polvalce, kliny, ...) 0,30/kus 
Gelová podložka pod hlavu - kruhová 0,50 
Set klzných podložiek na posteľ TheraCare 0,50 
Transportná doska 67 x 21 cm 0,30 
Pomocný pás Handy Strap 0,50 
Fixačný pás na posteľ 0,30 
Manipulačný pás – Handling belt 0,50 
Nájazd na schody  1,00 
Domáci kyslíkový prístroj 1,50 
Ostatné drobné zdravotné pomôcky (franc. barle, nem. barle, 
vychádzkové palice, vzpriamovací rebríček na posteľ, 
podávacie kliešte, chránič päty, masážna vanička na nohy, 
podložné misy, močové fľaše, bazén na umývanie hlavy) 

0,20/kus 



Zľava na požičanie viacerých kusov zdravotných pomôcok: 
Pri požičaní 2 ks zdravotných pomôcok sa uplatní zľava 10%, pri požičaní 3 ks zľava 15% a pri požičaní 4 
a viac ks zľava 20%. 
 
Upozornenie: 
Sociálna služba - požičiavanie zdravotných pomôcok - je poskytovaná najdlhšie na čas, kým si klient 
zabezpečí pomôcku na základe verejného zdravotného poistenia. Tento čas je stanovený na 6 
mesiacov od požičania zdravotnej pomôcky. Po uplynutí tohto času si môže klient pomôcku aj naďalej 
nechať požičanú, ale poplatok za požičanie sa zvyšuje o 50% zo sumy uvedenej v tomto cenníku. 
Dlhodobo môže mať zdravotnú pomôcku bez zvýšenia ceny požičanú len klient, ktorý nemá nárok na 
takúto zdravotnú pomôcku na základe verejného zdravotného poistenia, o čom prinesie doklad od 
príslušného odborného lekára. 
 
 

Ostatné  Výška poplatku  
Dovoz (odvoz) pomôcky domov – (započíta sa aj cesta späť) 0,50 €/1 km 

 
 

Prijímateľ sociálnej služby, ktorému Diecézna charita Žilina poskytuje aj opatrovateľskú službu, 
má nárok na zľavu pri požičaní pomôcky vo výške 50%. Pomôcky, ktoré uľahčujú zamestnancom 
Charitatívnej služby v rodinách v Žiline poskytovanie sociálnej služby, sú požičané bezplatne. 

Vedúci Charitatívnej služby v rodinách v Žiline v prípade vážnych okolností môže so súhlasom 
riaditeľa Diecéznej charity Žilina rozhodnúť o zmene výšky poplatku za zdravotné pomôcky. 

Cenník sa zverejňuje na webovom sídle Diecéznej charity Žilina na základe § 72 ods. 3 zákona č. 
448/2008 Z. z. 

Tento cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. januára 2021. 
 
 
V Žiline, 21. 12. 2020 
 
 
 
Vypracovali:       Schválil: 
Ing. Tomáš Pacek      Mgr. Peter Birčák 
Mgr. Zuzana Žídeková      riaditeľ Diecéznej charity Žilina 


