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CENNÍK -Salvus
terénna opatrovateľská služba (v domácnosti)

1. Sebaobslužné úkony:








Cena 20,€ / za hodinu

Pomoc pri osobnej hygiene (sprchovanie, kúpeľ, umývanie vlasov)
(osobná hygiena holenie, strihanie nechtov, starostlivosť o zuby, česanie)
Stravovanie, pitný režim (porciovanie jedla, kŕmenie, pomoc pri pití)
Vyprázdňovanie (sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, účelná očista po
toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením
pomôcok, nasadenie a výmena plienky)
Obliekanie a vyzliekanie (obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie) prezliekanie
Mobilita, motorika (sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pri líhaní na lôžko,
polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov
dennej potreby)

2. Úkony starostlivosti o domácnosť: Cena 15,€ / za hodinu









Nákup potravín, drogérie a iného drobného spotrebného tovaru
Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
Donáška jedla do domu
Umývanie riadu
Bežné upratovanie domácnosti
Starostlivosť o lôžko, výmena bielizne
Vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
Iné jednoduché úkony spojené s chodom domácnosti

3. Základné sociálne aktivity:







Cena 15,€ / za hodinu

Sprievod
Na lekárske vyšetrenie
Pri vybavovaní úradných záležitostí
Pri záujmových činnostiach, kultúrne podujatia
Na nákup, prechádzky
Predčítanie pre osobu slabo vidiacu a pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri
nakupovaní

4. Dohľad: Cena 10,€ / za hodinu



dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní
základných sociálnych aktivít
dohľad v určenom čase a mieste

5. Mix všetkých úkonov: Cena 24,€ / za hodinu





Sebaobslužné úkony
Úkony starostlivosti o domácnosť
Základné sociálne aktivity
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celodenná starostlivosť: Mix - 8 hodín Cena 90,€
pol dňa starostlivosť: Mix - 4 hodín Cena 60,€
víkend a sviatok: príplatok 50% ceny

jednorazový administratívny poplatok, edukácia: Cena 50,€
konzultácia: Cena 20,€
storno poplatok - zrušenie zmluvy po jej podpísaní: Cena 250,€
náklady na dopravu: za mesiac - Cena 20,€

Na základe podpísanej zmluvy medzi prijímateľom sociálnej služby s agentúrou domácej
opatrovateľskej služby SALVUS, s.r.o. a dohodnutých úkonov, klient uhrádza stanovenú sumu
za poskytovanú službu.
spôsob platby:
priama platba cez pokladňu Salvus s.r.o.
vložením bankovým prevodom na účet Salvus s.r.o.
faktúra na účet Salvus s.r.o.

číslo účtu: SK64 1100 0000 002620022023

V Bratislave, 01.05.2022

