
1 
 

 Centrum sociálnych služieb-Lednické Rovne, Medňanská 80, 

020 61 Lednické Rovne 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa o činnosti  a  hospodárení poskytovateľa 

sociálnych služieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Obsah: 

1. Sídlo, vznik a postavenie  zariadenia 

2. Poslanie a vízia zariadenia 

2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení 

3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2020 

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra zariadenia  

    CSS - Lednické Rovne 

5. Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení 

6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za sociálne služby za rok 2020 

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 

     2020 

8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2021 

9. Kontakty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Sídlo, vznik a postavenie  zariadenia 

 

Názov               :     Centrum sociálnych služieb-Lednické Rovne ( ďalej len CSS ) 

Právna forma :     rozpočtová organizácia 

Sídlo                :     Medňanská 80, 020 61 Lednické Rovne 

Dátum vzniku :    17.3.1993 

IČO                  :    00630250 

DIČ                  :    2020616807 

      CSS sa nachádza v obci Lednické Rovne na pravej strane Váhu, v strede dvoch pohorí, 

tiahnucich sa pozdĺţ jeho toku - Bielych Karpát a Stráţovských vrchov, v okrese Púchov. 

      Zariadenie bolo zriadené s pôvodným názvom  „ Domov dôchodcov“   s kapacitou 32 

miest s celoročnou prevádzkou, ktoré vzniklo rekonštrukciou pôvodnej bytovej jednotky  so 

sídlom ul. Medňanská , 020 61 Lednické  Rovne. zriaďovacou listinou vydanou Okresným 

úradom v Povaţskej Bystrici dňa 17.3.1993 

       Bývalým Okresným úradom v Povaţskej Bystrici zo dňa 1.1.1995 bol pod „Domov 

dôchodcov“ začlenený Domov dôchodcov Zubák ako detašované pracovisko bez právnej 

subjektivity.  

      Zriaďovacou listinou vydanou Krajským úradom v Trenčíne dňa 24.7.1996 bola zmenená 

pôvodná zriaďovacia listina zo dňa 17.3.1993 a Zriaďovacia listina zo dňa 1.1.1995 a na ich 

základe bol zriadený ústav sociálnej starostlivosti s názvom „Domov dôchodcov“ 

s vysunutým pracoviskom Zubák. 

       Dňa 1.7.2000 bola zmenená zriaďovacia listina a na jej základe bolo zrušené vysunuté 

pracovisko Zubák. 

       V roku 2001 sa zmenil názov na „Domov dôchodcov a Domov sociálnych sluţieb“ 

Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine vydaným Krajským úradom v Trenčíne dňa 1.11.2001. 

       Dňom 1.7.2002 sa stal Trenčiansky samosprávny kraj zriaďovateľom Domova 

dôchodcov a Domova sociálnych sluţieb. 

       Zriaďovacou listinou zo dňa 26.8.2009 sa zmenil názov organizácie na Centrum 

sociálnych sluţieb - Lednické Rovne s účinnosťou  od 1.9.2009 

       Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 28.10.2013 bol 

s účinnosťou od 1.12.2013  upravený druh, forma, predmet a cieľová skupina, ktorej sa 

sociálna sluţba poskytuje.  

       Druh sociálnej sluţby : Centrum sociálnych sluţieb – Lednické Rovne, Medňanská 80, 

020 61 Lednické Rovne  je právnickou osobou, zariadením sociálnych sluţieb určeným pre 

fyzickú osobu.  
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       Ide o zariadenie poskytujúce sociálne sluţby určené  fyzickým osobám s ťaţkým 

zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby  podľa prílohy č. 3 

zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách.  

- v domove sociálnych sluţieb, fyzickej osobe,  odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby 

a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá 

je nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona             

č. 448/2008 Z.z. 

- v špecializovanom zariadení, fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby, 

jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z. 

o sociálnych sluţbách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho 

typu etiológie.  

CSS - Lednické Rovne poskytuje komplexné sociálne sluţby formou celoročného pobytu . Je 

zamerané hlavne na poskytovanie sociálnej sluţby špecializovaného zariadenia, ktorého 

kapacita je 36 lôţok a domova sociálnych sluţieb s kapacitou 4 lôţka. 

2. Poslanie a vízia zariadenia 

Poslanie :     

       Poslaním zariadenia Centra sociálnych sluţieb – Lednické Rovne ( ďalej len CSS ) je 

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna 

rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, 

ţehlenie, údrţba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečenie pracovnej terapie, 

záujmovej činnosti, vytvoriť podmienky na – úschovu cenných vecí dospelým občanom, ktorí 

sa ocitli v nepriaznivej ţivotnej situácii a ich stav si vyţaduje nepretrţitú starostlivosť, ktorú 

im nedokáţe poskytnúť rodina ani opatrovateľská sluţba v meste alebo obci. Zariadenie sa 

snaţí starostlivosť o prijímateľov zaistiť dôstojným spôsobom, ako náhradu za domáce 

prostredie. Poskytuje svojim prijímateľom takú podporu a pomoc, aby mohli naďalej viesť 

v rámci svojich moţností a schopností plnohodnotný a kvalitný ţivot. Ide prevaţne o ľudí 

trpiacich demenciou rôzneho typu etiológie.  

Vízia :   

      Byť zariadením,  ktoré zabezpečuje poskytovanie sociálnej sluţby s odborným prístupom 

kvalifikovaného personálu, predovšetkým s dôrazom na individuálne potreby PSS 

s dodrţiavaním a ochranou ľudských práv a slobôd. 

Ciele CSS Lednické Rovne: 

a) Oblasť poskytovania sociálnych sluţieb :  

 na základe vzájomnej spolupráce s VUC aj naďalej  reagovať na potreby komunity . 

V súčasnej dobe je vyšší záujem o ŠZ zo strany verejnosti  preto našim cieľom je 

v prípade potreby opätovné prehodnotenie počtu miest v DSS a v ŠZ, tak aby sa 
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vyšlo v ústrety verejnosti a ich   potrebám a to konkrétne zníţenie miest v DSS 

a zvýšenie miest v ŠZ.  

 Zabezpečiť bezpečnosť a spokojnosť PSS / dokončenie výťahu / 

 Pri poskytovaní SS dodrţiavať zákonom definované štandardy kvality 

poskytovaných sluţieb 

 Aktívne spolupracovať s rodinou, komunitou 

b)  Oblasť ľudských zdrojov 

 V zmysle zákona 448/2008 dodrţiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej sluţby 

na jedného zamestnanca, ako aj dodrţiavať min. percentuálny podiel odborných 

zamestnancov na celkovom počte zamestnancov 

 Plánovať vzdelávacie aktivity zamestnancov na miestnej, regionálnej a celoslovenskej 

úrovni za účelom zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov ( supervízie, kurzy, 

v súčasnej epidemiologickej situácii vyuţívanie vzdelávania cez online kurzy, 

prednášky, samovzdelávanie.... ) 

 Podporovať, rozvíjať tímovú spoluprácu zamestnancov. ( porady, supervízie, školenia 

....)  Práca kaţdého úseku je pre chod zariadenia dôleţitá.   

c)  Oblasť investícií  ( Postup - ako , stratégia ): 

 Modernizácia vybavenia izieb PSS ( polohov. postele, skrine, nočné stolíky.....) Snaha 

o realizáciu projektu z dotácii MPSVaR : Termín : postupne do r. 2025 

 Vybudovanie evakuačného výťahu – zlepšenie poskyt. Sociálnych sluţieb, zvýšenie 

bezpečnosti prijímateľov sociálnej sluţby, zamestnancov  do r. 2021 

 Modernizácia práčovne : zabezpečenie v zmysle zákonom stanovených kritérií, 

zlepšenie pracovných podmienok : do konca r. 2022 

 Zateplenie zariadenia : úspora fin. prostriedkov, zlepšenie prostredia  do r. 2030 

 Odstránenie vlhnutia : zlepšenie prostredia : r. 2022 

 Vybudovanie altánku pre klientov : zlepšenie poskytovaných SS pre PSS. (priestor na 

oddych, stretávanie sa PSS .....) 2022 

Vyhodnotenie cieľov  za  rok 2020:  

A)  v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb : 

 v roku 2020 sa začala prístavba  veľkokapacitného výťahu.  Výťah zvýši  

bezpečnosť klientov a zamestnancov  CSS – Lednické Rovne, hlavne uľahčí 

manipuláciu s imobilnými prijímateľmi. 

B) Oblasť ľudských zdrojov: 

 V roku 2020 bol dodrţaný  maximálny počet prijímateľov SS na jedného 

zamestnanca, ako min. percentuálny podiel odborných zamestnancov na 

celkovom počte zamestnancov  v zmysle zákona č. 448/2008 
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3. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb 

v zariadení 

     Centrum sociálnych sluţieb – Lednické Rovne vytvára pre prijímateľov sociálnej sluţby 

také podmienky, ktoré napomáhajú zachovaniu ich ľudskej dôstojnosti pri rešpektovaní ich 

potrieb. 

       Budova zariadenia je bezbariérová, je zloţená z pivničných priestorov, prízemia, I. a II. 

poschodia. V zariadení je výťah, ktorý umoţňuje presun imobilných prijímateľov sociálnej 

sluţby z prízemia na I., II. poschodie a naopak. V zariadení sú prijímatelia ubytovaní v jedno, 

dvoj a trojlôţkových izbách. Presun zo zariadenia do okolia je tieţ bezbariérový .  

       Suterén je vybavený sušiarňou, skladovými priestormi, archívom. 

       Prízemie je vybavené práčovňou, kotolňou, kuchyňou, skladmi, sociálnymi zariadeniami, 

kúpeľňami,  jedálňou s TV, zdravotnou miestnosťou, a jedno, dvoj a trojlôţkovými izbami  

obývanými imobilnými prijímateľmi.   

V roku 2020 sa začala realizovať prístavba veľkokapacitného výťahu.  

     Prízemie je vybavené kuchyňou, jedálňou, sociálnymi zariadeniami , kúpeľňou , jednou 

dvojlôţkovou izbou, tromi  trojlôţkovými izbami a jednou  jednolôţkovou izbou . 

        Prvé poschodie je vybavené sesterskou miestnosťou, spoločenskou miestnosťou s TV, 

kúpeľňou, sociálnymi zariadeniami, izbami . Tu sa nachádzajú 4 jednolôţkové izby, 1 

dvojlôţková izba  a 4 trojlôţkové izby.  

         Druhé poschodie je vybavené kúpeľňou, sociálnymi zariadeniami, oddychovou 

miestnosťou a jednou dvojlôţkovou izbou, dvomi podkrovnými jednolôţkovými izbami 

a dvomi trojlôţkovými izbami. Nachádzajú sa tu taktieţ kancelárske priestory.  

     V roku 2020 bolo uskutočnené dovybavenie izieb 5 novými elektrickými 

polohovateľnými posteľami,  5 nočnými stolíkmi pre 5 prijímateľov a 15 novými 

šatníkovými skriňami pre 15 prijímateľov.  

     V roku 2020 bola zakúpená veľkokapacitná, vysokootáčková práčka.  

     V auguste 2020 sa začala prístavba nového veľkokapacitného výťahu, ktorý umoţní 

ľahšiu manipuláciu imobilným klientom. 

          V priebehu roka boli zabezpečené odborné prehliadky, odborné skúšky a kontroly 

vyhradených technických zariadení, hasiacich prístrojov a hydrantov, revízia všetkých 

elektrospotrebičov.  Odborné prehliadky boli vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou 

dodávateľským spôsobom. 
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3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb   

    31.12.2020 

 
     Zariadenie poskytovalo k 31.12.2019 sociálne sluţby 40 prijímateľom sociálnej sluţby so 

stupňom odkázanosti VI. 

Štyria boli prijímateľmi sociálnych sluţieb v Domove sociálnych sluţieb a 36 

v špecializovanom zariadení. Prevaţná časť prijímateľov má zdravotné postihnutie, ktorým je 

najmä demencia rôzneho typu etiológie.   

 

 

Členenie prijímateľov podľa : pohlavia, veku, mobility: 

a) 

 
 

 

 

 V  zariadení bol k 31.12.2020 60,5% podiel ţien na celkovom počte prijímateľov sociálnej 

sluţby a 39,5% podiel muţov. V číselnom vyjadrení je ţien viac o 8 ako muţov. 
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23

Graf č.1 Prijímatelia sociálnych 
služieb k 31.12.2019

Pohlavie muži

Pohlavie ženy



8 
 

b) 

 

 
 

Najväčší podiel  v počte 17 tvorili  obyvatelia vo veku od 80 rokov a viac, čo predstavuje 

44,7%  z celkového počtu a najmenší v počte 2 vo veku do 62 rokov a rovnako 2 vo veku 

viac ako 90 rokov, čo predstavuje 5,3% z celkového počtu prijímateľov.. 

 

c)  

 
V zariadení boli prijímatelia posúdení do piateho a  šiesteho stupňa odkázanosti. 

K 31.12.2020 v  piatom stupni boli zaradení 3 prijímatelia  a v šiestom stupni odkázanosti 

bolo zaradených k 31.12.2020 35 prijímateľov .  

 

 

Poradovník čakateľov k 31.12.2020 :  

 

        V poradovníku čakateľov bolo k 31.12.2020 evidovaných 0 ţiadostí o umiestnenie.. 

         V roku 2020 bolo prijatých 15 prijímateľov sociálnych sluţieb a  15 prijímateľov 

zomrelo. 

2
8

9

17

2

Graf č. 2 prijímatelia sociálnych služie 
podľa veku k 31.12.2020

Vek < 62

Vek 63 - 74

Vek 75 - 79

Vek 80 - 89

Vek > 90

3

35

Graf č.3 Počet prijímateľov podľa stupňa 
odkázanosti k 31.12.2020

Stupeň odkázanosti V

Stupeň odkázanosti VI
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4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra 

     zariadenia CSS-Lednické Rovne 

 
          V roku 2019 sa počet zamestnancov nezmenil. 

 

Organizačná    štruktúra 

Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne 

Medňanská č. 80 

 

 

Riaditeľ       1 

 

Úsek 

ekonomicko – prevádzkový    11 

 
Úsek 

sociálno – zdravotnícky      18 

 

Vedúci ekonomicko – prevádzkového úseku   - ekonóm               Vedúci sociálno - zdravotného úseku 

           referent   stravovacej jednotky                                                        sestra 

           kuchár                                                                                                   sociálny pracovník/asistent soc. práce 

           pomocná sila v kuchyni                                                                      zdravotnícky asistent 

           upratovačka, práčka, šička                                                                 opatrovateľ 

          údržbár-vodič-šofér                                                                              inštruktor  sociálnej rehabilitácie      

          hospodárka 

                                                                                                                                                                                                                                             

Celkový počet zamestnancov  : 30 

     Z celkového počtu zamestnancov pracovalo v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnej 

sluţby 18 zamestnancov.  Ostatných 11 zamestnancov zabezpečovalo bezproblémový 

prevádzkový chod zariadenia (stravovacia prevádzka, ekonomicko–prevádzkový úsek,  

údrţba, kotolňa, ďalšie obsluţné činnosti -upratovanie, pranie) 

     Počet zamestnancov k 31.12.2020 zodpovedal počtu podľa prílohy č. 1 k zákonu 448/2008 

Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom 

podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  
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     Stravovacia prevádzka zabezpečuje stravovanie všetkým prijímateľom sociálnej sluţby 

v DSS aj v ŠZ ako aj zamestnancom zariadenia. Stravovanie sa riadi poţiadavkami správnej 

výţivy ako aj súborom hygienicko-epidemiologických poţiadaviek (HCCP) 

 

5. Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení 

 
         CSS - Lednické Rovne ako  poskytovateľ sociálnej sluţby podriaďuje svoju činnosť 

etickým princípom a všeobecným princípom sociálnej sluţby. Rešpektuje právo prijímateľa 

na dôstojnosť, sebaurčenie, súkromie a bezpečie.  Zariadenie  poskytuje sociálne sluţby 

v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, 

s princípmi nediskriminácie  z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery 

a náboţenstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti 

k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa 

sociálnej sluţby. 

     Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a v súlade s platným Všeobecne 

záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja o úhrade za poskytovanie 

sociálnych sluţieb sa prijímateľom poskytujú odborné, obsluţné a ďalšie činnosti. Jedná sa 

o pomoc pri odkázanosti fyzickej osobe, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, 

zabezpečenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, 

upratovanie, ţehlenie, údrţba šatstva a bielizne, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na 

úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa záujmová činnosť. 

a) Stravovanie   

     V priebehu roku 2020 sme  poskytovali stravovanie (strava racionálna, šetriaca a 

diabetická), ktoré spĺňalo zásady zdravej výţivy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav 

prijímateľov sociálnej sluţby. Stravovanie sa poskytovalo podľa stanovených stravných 

jednotiek a podľa jednotlivých druhov diét. 

Celodenné stravovanie bolo k dispozícii všetkým prijímateľom sociálnej sluţby. 

 

b) Ubytovanie  

 

Ubytovanie sa poskytovalo v jedno, dvoj a trojlôţkových izbách, vybavených 

posteľami, skriňami, poličkami, nočnými stolíkmi, stolmi a stoličkami. Počas pobytu 

mali prijímatelia sociálnej sluţby k dispozícii spoločenské priestory, jedáleň, záhradu,  

oddychovú miestnosť . 

 

c) Záujmové aktivity 

Aj napriek V roku 2020 sme uskutočňovali s prijímateľmi rôzne aktivity ako sú ručné 

práce: pletenie, maľovanie obrázkov,   vyšívanie, šitie, výroba rôznych doplnkov, 

výzdoba zariadenia pri rôznych udalostiach pod dohľadom zamestnancov, 

upratovanie, udrţiavanie čistoty okolia zariadenia, pečenie .....  
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Ručné práce : šikovné ruky p. Búrika 

    
 

 

Spoločné chvíle    aj počas zlej epidemiologickej situácie personál pripravoval pre 

prijímateľov rôzne aktivity 

 
 

Prijímatelia s pomocou inštruktorky sociálnej rehabilitácie si dopestovali vlastnú zeleninu 

 
 

Zamestnanci zariadenia sa snaţili PSS spríjemniť  ťaţké chvíle v čase  zákazu návštev  

mnoţstvom aktivít (formou hier, rozhovorov  .... ) 

 
                                                                                                  

 

 

V novembri nechýbala Katarínska zábava.   
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December patril príprave na vianočné sviatky. Nechýbalo zdobenie vianočného stromčeka, 

pečenie cukroviniek. A samozrejme do nášho zariadenia zavítal Mikuláš 

 

9+ 

 
 

Veľká vďaka patrí našej mladej dobrovoľníčke Monike, študentke VŠ. S jej pomocou sme sa 

zapojili do akcie „koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Kaţdý prijímateľ dostal 

krásny darček pod stromček, ktorý si rozbalil na štedrý večer. 

 
 

Sestričky pripravili pre prijímateľov krásnu štedrovečernú tabuľu.  

 
       December sa niesol prípravami na Vianoce. Vlastnoručná výroba vianočných 

pozdravov, zdobenie stromčeka. Nechýbal Mikuláš s čertom aj s darčekmi.  Tento rok si 

na našich starkých spomenuli zamestnankyne TESCO LR, ktorí sa prezliekli za 

Mikuláša, čerta a anjela a priniesli našim prijímateľom pekné darčeky. 

 
    

Štedrý večer sa niesol v slávnostnom duchu. Pripravili sme pre prijímateľov 

slávnostnú večeru a malý darček. Okrem toho  sme sa  za pomoci mladej dobrovoľníčky 

(Moniky Bitterovej)  zapojili do akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok „   

 

Koniec roka prišli spríjemniť koledníci. Priniesli starkým koláčiky, niečo na zapitie 

a  dobrú náladu s peknými koledami. 

Podľa potreby sú pre prijímateľov zabezpečované sluţby pedikérky, kaderníčky. 

Pravidelne sa zabezpečujú duchovné sluţby pre veriacich rímskokatolíckeho 
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vierovyznania ( spoločné modlitby, sv. omše, sv. prijímanie) a podľa potreby aj pre 

prijímateľov iného vierovyznania. 

 

 

6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za sociálne   

    služby za rok 2020 
 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 

schválilo uznesením č. 384/2019  Rozpočet TSK na roky 2020–2022 v súlade s § 11, ods. 2, 

zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení 

schváleného pozmeňujúceho návrhu. 

       V nadväznosti na schválený rozpočet sme dostali Rozpis rozpočtu pre naše zariadenie 

Centrum sociálnych sluţieb č. 6/108/1/2020 v členení na DSS a ŠZ. 

 

Príjmy spolu za CSS :          176 857,00 €   

                z toho  DSS :            12 760,00 € 

                               ŠZ :          164 097 ,00 €   

 

Výdavky spolu za CSS :       837 025,00 €           

                    z toho DSS:        286 535,00 € 

                       ŠZ:        550 490,00 € 

 

     V tom : A) Beţné výdavky                                                         :    550 112,52 € 

                        A1) Mzdy, platy, sluţobné príjmy, OOV                 :    324 926,00 € 

                        A2) Poistné a príspevok do poisťovní                      :     118 812,00€ 

                        A3) Tovary a sluţby                                                 :      149 365,00 € 

                          V tom :    -  Energia, voda a komunikácie         :        30 500,00 € 

    -  Rutinná a štandardná údrţba          :        38 295,00 €  

 

B) Kapitálové výdavky :   244 190,00€ 

 

  Za rok 2020 rozpísané ukazovatele boli upravené  nasledovne: 

 Poníţenie kapitálových výdavkov o 18 665 EUR Rozpočtovým opatrením č. 

113/108/2/2020 v súlade so ţiadosťou o úpravu rozpočtu č. 1/2020 . Jednalo sa 

o zníţenie nákladov na výstavbu nákladného výťahu 

 Poníţenie kapitálových výdavkov o 75 949 EUR € Rozpočtovým opatrením č 

252/108/3/2020 v súlade so ţiadosťou o úpravu rozpočtu č.2/2020 z dôvodu niţšieho 

rozpočtu na výstavbu výťahu. 
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 Navýšenie beţných výdavkov o 20 844 EUR Rozpočtovým opatrením č. 

679/108/6/2020. Navýšenie bolo z dôvodu schválenia odmeny za 1. vlnu COVID - 19 

z MPSVaR .  

 Navýšenie beţných výdavkov o 5 642 EUR, Rozpočtovým opatrením č. 

759/108/7/2020. Navýšenie bolo na základe  schválenia dotácie z MPSVaR, ktorej 

účelom bolo „Poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení počas karantény (izolácie) 

z dôvodu šírenia ochorenia Covid - 19  na základe rozhodnutia RÚVZ“; o 1 400EUR – 

dotácia zo ŠR  na nákup vitamínov pre PSS a zamestnancov zariadenia; o 6 698 EUR 

išlo o  dotáciu zo ŠR  určenej podľa zákona č.544/2010 Z.z. §3 ods. 1 písm e) bod 3  ( 

materiálno-technické vybavenie ...) 

 

Plnenie čerpania rozpočtu v roku 2020 

 

Z toho Príjmy spolu: 

 

Schválený upravený rozpočet (€) 179 857,00 

Skutočné plnenie (€) 163 206,33 

% plnenia          89,43 

 

       aa) Príjmy z úhrad za poskytované sociálne sluţby: 157 150,60 € 

             Z celkového počtu prijímateľov  dvaja neplatili plnú úhradu z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov. 

                                          

             K 31.12.2020 sme evidovali pohľadávky v hodnote 3 549,59 € , čo predstavuje 

pokles oproti roku 2019 o 246,01 €.   

 

b)  Výdavky, čerpanie podľa jednotlivých kategórií :  

Upravený rozpočet (€) 778 301,00 

Skutočné plnenie (€) 722 639,44 

% plnenia          92,85 

 

bb) 

- beţné výdavky (600):  

                                                                                      Rozpočet              plnenie          % plnenia 

           610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy, OOV   :    362 766,00          361 998,75             99,79 % 

           620  Poistné a príspevok. do poisťovní      :    131 932,00          129 712,05             98,32 % 

           630  Tovary a sluţby                                   :   132 857,00          105 727,48             79,58 % 

642 Nemocenské dávky                              :       1 170,00              1 165,32             99,60 % 

 

 

 

- Kapitálové výdavky(710)                       149 576,00 €       124 035,84€           82,92% 
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Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 boli vypočítané v zmysle § 72 zákona NR SR 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov . 

 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020          

                                                                       Z toho za ŠZ       :    837,48 € 

                                                                                 Za DSS     : 1 225,40€ 

  

                                                                                                            

 

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych  

     služieb za rok 2020 

 
V OBLASTI POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB  

 

 V našom zariadení poskytujeme sociálne sluţby , ktoré rešpektujú právo prijímateľov na 

ľudskú dôstojnosť, sebaurčenie, súkromie a bezpečie. CSS podriaďuje svoju činnosť 

etickým princípom a všeobecným princípom sociálnej sluţby. 

 Pomáhame prijímateľom sociálnej sluţby udrţiavať kontakt s rodinou, blízkymi a 

komunitami,  

 zvyšujeme kvalitu sociálnych sluţieb : podporujeme a rozvíjame individuálne potreby 

prijímateľov sociálnej sluţby, 

 pri poskytovaní sociálnej sluţby uplatňujeme princíp spolurozhodovania a 

spoluzodpovednosti 

 Dodrţiavame zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnej sluţby (  všetci 

prijímatelia v zariadení majú rovnaké práva a povinnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, 

národnosť, rasu, náboţenské vyznanie, sexuálnu orientáciu či sociálny pôvod. 

 

 

V OBLASTI INVESTÍCII A SKVALITŇOVANIA PROSTREDIA  

V roku 2020 : 

   na základe schválenej dotácie z MPSVR SR sa realizoval nákup 5 polohovateľných 

postelí, nočných stolíkov s výklopnou jedálenskou doskou a 15 ks šatníkových skríň. 

     

  Zahájila sa prístavba veľkokapacitného výťahu 

 

 Opravili sa vlhnúce steny 

 

 Bola zakúpená nová veľkokapacitná pračka 
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8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2021  

      Dňa 26.11.2019 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 

schválilo uznesením TSK č. 384/2019 súlade s § 11, ods., zákona č. 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  rozpis rozpočtu realizovaný na základe 

Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 - 2022. 

      

Záväzné ukazovatele a limity na rok 2020 pre naše zariadenie sú nasledovné : 

 

Rozpočet príjmov celkom  na rok 2021                                                              185 200,00€ 

 

 

Rozpočet výdavkov celkom na rok 2021                                                             633 462,00€  

 

Z toho :  

          610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy                                                                330 311,00€ 

          620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                          120 086,00€ 

          630 Tovary a sluţby                                                                                     148 885,00€ 

          640 Beţné transfery                                                                                                 0,00€ 

          710 Kapitálové výdavky                                                                               183 015,00€     

                                                

9. Kontakty 

Centrum sociálnych sluţieb - Lednické Rovne 

Medňanská 80,  

020 61 Lednické Rovne 

Tel. č. : 042/4694371 

             042/4693425 

 

Webová stránka:   http://www.csslednicke.sk 

  

V Lednických Rovniach 30.4.2021                                 

 

 

 

                                                                                           Ing. Janka Jeţová 

      riaditeľka CSS-Lednické Rovne 

http://www.csslednicke.sk/

