
Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, 010 01 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, Predmestská 12, 010 01 Žilina. 

  

 

Pomôcka  Poplatok v € / deň 

Polohovacia posteľ – elektrická (podľa potreby aj 

s antidekubitným matracom) 

1,00  

Polohovacia posteľ – mechanická  0,20 

Polohovacie kreslo - elektrické 0,70 

Invalidný vozík 0,50  

Antidekubitný matrac - guľôčkový 0,10 

Antidekubitný matrac penový 0,30 

Antidekubitný matrac + pumpa (elektrická) 0,50  

Antidekubitná podložka na kreslo guľôčková 0,10  

Antidekubitná podložka do vozíka penová 0,10 

Antidekubitná podložka do vozíka pneumatická 0,50 

Antidekubitná podložka do vozíka s tvarovou pamäťou 0,30 

Toaletná stolička  0,30 

Stolička do vane 0,20 

Stolička na vaňu 0,20 

ROHO otočná vaňová sedačka 0,20 

Stolička do sprchy 0,30 

Pomôcka pri vstávaní ETAC TURNER 0,30 

Chodítko bez koliesok 0,20 

Chodítko skladateľné s kolieskami 0,20 

Chodítko skladateľné s kolieskami a košíkom 0,30 

G-aparát 0,30 

Chodítko s podpazušnými podperami 0,30 

Nadstavec na WC 0,10 

Toaletný nadstavec na WC s operadlom 0,20 

Chránič päty 0,10 

Podložná misa, močová fľaša 0,10 

Masážna vanička na nohy 0,20 

Podpora chrbtice 0,20 

Podávacie kliešte 0,10 

Jedálenský stolík k posteli  0,20 

Bazén na umývanie hlavy 0,20 

Nafukovacia vaňa na posteľ 0,30 



Bioptron 1,00 

Tlakomer manometrický 0,20 

Rebríček vzpriamovací na posteľ  0,10 

Pedále (rehabilitačné) s nastaviteľnou obtiažnosťou 0,20 

Rehabilitačné pomôcky (valce, polvalce, kliny, ...) 0,20/kus 

Gelová podložka pod hlavu - kruhová 0,30 

Set klzných podložiek na posteľ TheraCare 0,30 

Transportná doska 67 x 21 cm 0,20 

Pomocný pás Handy Strap 0,30 

Fixačný pás na posteľ 0,20 

Manipulačný pás – Handling belt 0,20 

Vychádzková palica 0,10 

Francúzska barla 0,10 

Drevená barla podpazušná 0,10 

Nájazd na schody  0,50 

 

 

Sada pomôcok  Poplatok v € / deň 

polohovacia posteľ + antidekubitný matrac + hrazdička  

+ jedálenský stolík k posteli  

1,10 

polohovacia posteľ + antidekubitný matrac + hrazdička  

+ invalidný vozík (toaletná stolička) 

1,20 

polohovacia posteľ + antidekubitný matrac + hrazdička  

+ G-aparát   

1,20 

 

 

Ostatné  Výška poplatku  

Dovoz (odvoz) pomôcky domov – v rámci mesta Žilina aj 

mimo mesta Žilina (započíta sa aj cesta späť) 

0,30 €/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 charita Žilina rozhodnúť o zmene cenníka. 

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. júna 2015. 

 

V Žiline, 01. 06. 2015 

 

 


