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      POBYTOVÉ SLUŽBY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strava 

 

Typ stravy 

DIA RACIO INÁ 

Raňajky  1,00 € 0,90 € 1,00 € 

Desiata 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

Obed 2,80 € 2,60 € 2,80 € 

Olovrant 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

Večera 1,80 € 1,80 € 1,80 € 

Druhá večera 0,70 € - 0,70 € 

Spolu 6,90 € 5,90 € 6,90 € 
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Ubytovanie  
1 posteľová 

izba 
2 posteľová 

izba 
3 posteľová 

izba 
1 posteľová 
izba v bunke 

2 posteľová 
izba v bunke 

Poplatok / 1 deň 11,50 € 8,00 € 7,50 € 9,50 € 7,50 € 

Samoplatca 25,00 € 

Odkázanosť 
Stupeň odkázanosti 

IV. VI. V. 

Príplatok / 1 deň 1,50 € 1,50 € 1,50 € 

Upratovanie, pranie 
žehlenie 

 2,00€/1 deň  
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Doplnkové služby Cena 
Prijatie klienta do ZSS a KOS / jednorázový poplatok 50,00 € 

Možnosť promtného prijatia – dobrovoľný jednorázový poplatok 300,00 € 

Zvýšené nároky na ošetrovateľskú starostlivosť u klienta (rany, dekubity, PEG, NGS, tracheostomie, 
trvalé poškodenie vedomia) / mesačne 

100,00 € 

Donáška stravy na izbu (okrem ležiaceho klienta) / mesačne 15,00 € 

Zabezpečenie preskripcie  zdravotníckej alebo kompenzačnej pomôcky / jednorázový poplatok 20,00 € 

  

Nadštandartný balík / mesačne  100,00 € 

                   v cene je zahrnuté: návšteva praktického lekára  1x/týždenne  
                                                      návšteva lekára špecialistu psychiatra 1x/mesačne  
                                                      donáška stravy na izbu / denne  
                                                      možnosť výberu obeda z dvoch možností  
                                                      bezplatné používanie vlastných elektrických spotrebičov na izbe  
                                                      wellness procedúra z wellness cenníka 3x/týždenne  
                                                      bezplatné zapožičanie zdravotníckych pomôcok 1 pomôcka/mesačne  
                                                      bezplatné zapožičanie zdravotníckeho prístroja 1 prístroj/mesačne  
                                                      čerstvá minerálna voda na izbe denne  

  

VIP balík / mesačne 200,00 € 
                   v cene je zahrnuté: návšteva praktického lekára  1x/týždenne  
                                                      návšteva lekára špecialistu psychiatra 1x/mesačne  
                                                      donáška stravy na izbu / denne  
                                                      možnosť vlastného výberu jedla  
                                                      TV, radio, chladnička, rýchlovarná knavica na izbe  
                                                      wellness procedúra z wellness cenníka 3x/týždenne  
                                                      neobmedzené bezplatné zapožičanie zdravotníckych pomôcok   
                                                      neobmedzené bezplatné zapožičanie zdravotníckych prístrojov  
                                                      denne doplňaný minibar (minerálna voda, džús, pivo, snack)    

  
Prepravná služba  

Dopravná zdravotná služba  v okrese Stará Ľubovňa    0,00 € 

Doprovod klienta 10,00 € 

Preprava klienta Stará Ľubovňa s doprovodom 10,00 € 

Preprava klienta Kežmarok s doprovodom 15,00 € 

Preprava klienta Poprad s doprovodom 20,00 € 

Preprava klienta Prešov s doprovodom 40,00 € 
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Prepožičiavanie zdravotníckych pomôcok  / 1 deň  

Inalidný vozík (mechanický) 0,50 € 

Inalidný vozík (elektrický) 2,00 € 

Chodítko (pevné) 0,50 € 

Chodítko (kolieskové) 0,50 € 

Toaletný vozík 0,50 € 

G-aparát 0,50 € 

Aktívny antidekubitný matrac 0,50 € 

  

Prepožičiavanie zdravotníckych prístrojov / 1 deň  

Kyslíkový koncentrátor 2,00 € 

Biolampa  1,00 € 

Odsávačka hlienov 1,00 € 

Perličkový kúpeľ na nohy 2,00 € 

  

Doplnkové služby v zariadení  

Dámske strihanie 9,00 € 

Pánske strihanie 5,00 € 

Farbenie vlasov 7,00 € 

Pedikúra (úprava nechtov podľa rozsahu) 7,00 – 
12,00 € 

  

Spotrebiče na izbách klientov / 1 mesiac  

Televízny prijímač s rozšírenou programovou ponukou 8,00 € 

Chladnička 5,00 € 

Malá biela technika 2,00 € 

Rádio 1,00 € 

PC 2,00 € 
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WELLNESS 

 
Cena za jednu poskytnutú procedúru 

 

Čiastočná masáž Cena 
masáž šija + hlava (20 min.) 10,00 € 

Masáž lávovými kameňmi chrbát + ramená (30 min.) 20,00 € 

Šija (15 min.) 6,00 € 

Chrbát + šija (30 min.) 12,00 € 

Chrbát + šija + dolné končatiny (45 min.) 19,00 € 

Chrbát + šija + horné končatiny (35 min.) 16,00 € 

Peelingová masáž 15,00 € 

Celotelová masáž  

Antistresová masáž (1 hodina) 30,00 € 

Celotelová masáž (1 hodina)   28,00 € 

Celotelová masáž (80 min.) 35,00 € 

Masáž lávovými kameňmi (60 min.) 30,00 € 

Reflexná masáž hlavy (10 minút) 6,00 € 

Reflexná masáž chodidiel (20 minút) s kombináciou vírivej vaničky (10 min.) 12,00 € 

Celotelová relaxačná peelingová masáž + aromaterapia 28,00 € 

Reflexná masáž šija (20 minút) 12,00 € 

Manuálna liečba fyzioterapeutom  

LTV cvičenie – poúrazové cvičenia v rekonvalescencii (30 minút) 5,00 € 

LTV cvičenia pri bolestiach chrbta (30 minút) 5,00 € 

Individuálne cvičenia na fit lopte (30 minút) 5,00 € 

                         Elektroterapia  

USG (5 -7 minút) 2,00 € 

Gymna 400 (program podľa potreby) 3,50 € 

Biolampa (3×3 minúty) 3,00 € 

Doplnkové procedúry  

Masážne kreslo (15 minút) 1,50 € 

Banky čiastočné 2,00 € 

Banky celkové s predmasírovaním (30 minút) 12,00 € 

Lymfodrenáž dolných končatín (60 minút) 30,00 € 

Lymfodrenáž horných končatín (45 minút) 25,00 € 

Lymfodrenáž tváre (45 minút) 15,00 € 

Lymfodrenáž dolných končatín – (10 x 30 min.) 230,00 € 

Thermotherapia- solux, parafín (20 – 30 minút) 2,50 € 

Perličkový kúpeľ na nohy 2,00 € 

Sauna  

Sauna (30 minút) 5,00 € 
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