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1. Základné informácie o CSS-AVE 

 

1.1 Identifikačné údaje 

 

Názov  zariadenia:            Centrum sociálnych služieb - AVE   (skratka CSS-AVE) 

Adresa:                              Športovcov 671/23,  018 41  Dubnica nad Váhom 

Právna forma:                    rozpočtová organizácia 

IČO:                                   00632384 

DIČ:                                   2021382396 

Zriaďovateľ:                      Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 

 

 

1.2  Kontaktné údaje 

 

tel.         042 4421292 - administratíva 

              042 4421665 - ambulancia 

e-mail:   info@cssdubnica.sk 

web:      www.cssdubnica.sk 

 

 

1.3 Informácie o poskytovanej sociálnej službe 

 

- Druh sociálnej služby: 

v domove sociálnych služieb pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby, ktorej stupeň 

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

 

- Forma sociálnej služby: 

pobytová celoročná 

 

         - Rozsah poskytovania sociálnej služby: 

         na neurčitý čas 

 

- Cieľová skupina prijímateľov sociálnej služby (ďalej aj „klientov“): 

plnoleté fyzické osoby s telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 

odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,                                 

od 01.01.2015 vekové obmedzenie nových žiadateľov - pred dovŕšením dôchodkového veku 

 

         - Kapacita zariadenia:  

         pre 58 klientov 
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- Predmet činnosti a odborné zameranie CSS-AVE: 

- poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

- poskytuje sociálne poradenstvo, 

- poskytuje sociálnu rehabilitáciu, 

- poskytuje a zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť,  

- poskytuje ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách,  

- poskytuje celodenné stravovanie, 

- poskytuje upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

- poskytuje osobné vybavenie, ak si ho klient nemôže zabezpečiť sám, 

- utvára  podmienky na úschovu cenných vecí,  

- zabezpečuje pracovnú terapiu, 

- zabezpečuje záujmovú činnosť. 

 

1.4  Z histórie CSS-AVE 

 

Podľa údajov získaných z archívnych materiálov (kmeňovej knihy zamestnancov a klientov) CSS-AVE 

poskytuje svoje služby od 14.09.1979.   

 

Odbor sociálnej starostlivosti Okresného národného výboru v Považskej Bystrici otvoril v r. 1979 v Dubnici 

nad Váhom  Domov dôchodcov poskytujúci „starostlivosť starým občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý  

zdravotný stav potrebujú komplexnú starostlivosť“ v budove bývalej slobodárne pre zamestnancov  

Závodov  ťažkého strojárstva. 

Do r. 1991 bol Domov dôchodcov riadený Okresným národným výborom v Považskej Bystrici. 01.01.1991 

vydal zriaďovaciu listinu s vymedzením predmetu činnosti “starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých 

občanov“. 

02.02.1994 získal Domov dôchodcov na základe novej zriaďovacej listiny právnu subjektivitu. Predmetom 

činnosti bola „starostlivosť o starých a prestárlych dospelých občanov s celoročnou prevádzkou“. 

 

24.07.1996 sa na základe zriaďovacej listiny stal zriaďovateľom Domova dôchodcov Krajský úrad v 

Trenčíne. Predmetom činnosti bola „celoročná ústavná sociálna starostlivosť, t. j. bývanie, stravovanie, 

zaopatrenie, predovšetkým starým občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie starobného dôchodku 

a ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť 

členovia ich rodiny, ani opatrovateľská služba, alebo iné služby sociálnej starostlivosti. Domov dôchodcov 

je určený tiež pre občanov, ktorí toto umiestnenie nevyhnutne potrebujú z iných vážnych dôvodov“. 

Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine sa rozšíril predmet činnosti o „poskytovanie starostlivosti aj občanom 

s duševnými poruchami a poruchami správania“. 

 

V r. 2002 bol Domov dôchodcov delimitovaný pod Trenčiansky samosprávny kraj. Na základe zriaďovacej 

listiny od 01.07.2002 ako Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb poskytoval „celoročnú 

starostlivosť, t. j. bývanie, stravovanie, zaopatrenie predovšetkým starým občanom, ktorí dosiahli vek 

rozhodný pre priznanie starobného dôchodku a ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu, duševné poruchy, 

a poruchy správania potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť členovia ich rodiny, 

ani opatrovateľská služba, alebo iné služby sociálnej pomoci, ... je určený tiež pre občanov, ktorí toto 

umiestnenie nevyhnutne potrebujú z iných vážnych dôvodov“.  
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Od 01.09.2009 sa na základe Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine zmenil názov zariadenia na Centrum 

sociálnych služieb - AVE. Cieľovou skupinou boli v časti  zariadenie pre seniorov „fyzické osoby, ktoré 

dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách, alebo pre fyzické osoby, ktoré poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení 

potrebujú z iných vážnych dôvodov“,  v časti domov sociálnych služieb „plnoleté fyzické osoby, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona       

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca 

a jej stupeň odkázanosti je najmenej III  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“. 

 

Dodatkom č. 2  k Zriaďovacej listine účinným od 01.01.2012 prestalo CSS-AVE poskytovať sociálne služby 

ako zariadenie pre seniorov, zostalo domovom sociálnych služieb. 

 

Od 01.12.2013 bola v zriaďovacej listine vyšpecifikovaná cieľová skupina klientov - plnoleté fyzické osoby 

s telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je 

najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  

 

Od 01.01.2015 môžu byť v súlade s novelou Zákona o sociálnych službách do domova sociálnych služieb 

prijímané len plnoleté fyzické osoby pred dovŕšením dôchodkového veku. 

Kapacita zariadenia bola v r. 1979 vytvorená pre 100 klientov. Z dôvodu potreby skvalitnenia podmienok 

postupne  klesla najskôr na 70 miest a od r. 2013 na súčasných 58 miest. 

 

CSS-AVE od svojho vzniku do 31.12.2020 poskytovalo a poskytuje svoje služby celkom 952 klientom. 

Pracovný pomer v tomto období uzatvorilo 281 zamestnancov, z toho 261 žien a 20 mužov. 
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2. Priestorové a prevádzkové podmienky v CSS-AVE 

 

2.1 Pôvodné priestorové podmienky 

 

                

CSS-AVE poskytuje svoje služby v budove postavenej počas druhej svetovej vojny (pravdepodobne v 

r.1942) ako slobodáreň pre zamestnancov Závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom.  

V r. 1979 bola predmetná nehnuteľnosť daná do dočasného užívania odboru sociálnej starostlivosti 

Okresného národného výboru v Považskej Bystrici na účely poskytovania sociálnej starostlivosti.  V r. 1995 

Závody ťažkého strojárstva na základe zmluvy o prevode správy majetku previedli budovu do správy jej 

užívateľovi. 

Z dôvodu pôvodnej neúčelovosti budovy boli postupne zrealizované viaceré rekonštrukcie. 

K najrozsiahlejším patrilo vybudovanie výťahu, plynovej kotolne, výmena okien, oprava elektroinštalácií, 

rekonštrukcia stravovacej prevádzky, hygienických zariadení, vybudovanie práčovne, inštalácia stropného 

zdvíhacieho zariadenia a viacero ďalších úprav, ktoré  prispeli k zlepšeniu podmienok na poskytovanie 

sociálnych služieb.  

 

2.2 Rekonštrukcia budovy CSS-AVE 

 

            

 

Budova CSS-AVE napriek všetkým zrealizovaným stavebným úpravám nespĺňala v požadovanej miere 

legislatívne podmienky ubytovacieho zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením.  Z tohto dôvodu  

Trenčiansky samosprávny kraj, ako zriaďovateľ CSS-AVE, rozhodol o potrebe celkovej rekonštrukcie 

budovy.  

V roku 2018 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2019 sa zrealizoval proces verejného 

obstarávania na dodávateľa stavby a 13.12.2019 bola uzatvorená zmluva o dielo na stavbu „Rekonštrukcia 

budovy CSS-AVE“ s firmou Keraming a.s., Trenčín. Rekonštrukcia budovy sa  začala vo februári 2020, 

zmluvná doba realizácie bola dvanásť mesiacov vo výške investičných prostriedkov 2. 237. 998,45 eur. 
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V roku 2020 sa podarilo zrealizovať prevažnú časť rekonštrukcie zahŕňajúcej najmä: 

- demontáž strechy a vybúranie podkrovných priestorov, vybudovanie novej železobetónovej dosky, 

výstavbu 3. nadzemného podlažia a montáž novej strechy, 

- zateplenie budovy,  

- vybudovanie rampy na bezbariérový vstup do budovy, 

- výmenu časti okien, inštaláciu exteriérových žalúzií, 

- vybudovanie vsaku a nádrže na dažďovú vodu, 

- výmenu lôžkového výťahu za evakuačný, 

- inštaláciu ďalšieho zdvíhacieho zariadenia - hydraulickej plošiny v zrkadle schodiska,  

- rekonštrukciu izieb pre klientov, v dvojlôžkových izbách s vytvorením bunkového systému s vlastným 

hygienickým zariadením, 

- rekonštrukciu ostatných miestností  - jedálne, vestibulov, kancelárskych a prevádzkových priestorov, 

kúpeľní a WC, 

- rozšírenie dverových otvorov, výmenu interiérových dverí,  

- výmenu elektroinštalácií, rozvodov kúrenia, vody a kanalizačných potrubí, montáž štruktúrovanej kabeláže 

a elektrickej požiarnej signalizácie, 

- výmenu plynových kotlov a ohrievačov vody za nové vrátane solárnych panelov na ohrev vody,  

 

- nové omietky alebo vyspravenie pôvodných omietok, vymaľovanie, 

- inštaláciu stropného zdviháku do všetkých ubytovacích miestností na 1. a 2. nadzemnom podlaží, 

- zjednotenie úrovne podláh použitím liatej epoxidovej podlahy,  

- vybudovanie novej garáže s prístreškom, 

- exteriérové úpravy - parkovisko, záhrada. 

 

         

                              

Do výslednej podoby rekonštrukcie vložili svoj podiel aj pedagógovia a študenti Školy umeleckého 

priemyslu v Trenčíne, ktorí pripravili viacero návrhov riešenia interiéru a záhrady. Na základe vybratého 

projektu bola realizovaný základ konečnej úpravy záhrady. 
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2.3 Poskytovanie sociálnych služieb v prenajatých priestoroch NsP Považská Bystrica 

 

Vzhľadom na to, že rozsah stavebných prác neumožňoval vykonávať rekonštrukciu počas prevádzky 

zariadenia, Trenčiansky samosprávny kraj a vedenie Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica ponúkli 

CSS-AVE možnosť dočasného prenájmu nevyužívaných priestorov oddelenia v budove ODCH 

v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica. Ponuku sme prijali, na prelome mesiaca január a február 

2020 sme sa s 30 klientmi a 20 zamestnancami  sťahovali do dočasných priestorov.  

Sťahovanie bolo logisticky mimoriadne náročné, realizovalo sa za plnej prevádzky zariadenia. Budova 

musela byť odovzdaná celkom prázdna. Časť inventáru sme umiestňovali do prenajatých priestorov v NsP 

Považská Bystrica, časť do vypožičaných priestorov Strednej odbornej školy technickej v Dubnici nad 

Váhom. Počas jedného dňa bolo paralelne presťahovaných všetkých 30 klientov. 

Zamestnanci CSS-AVE vďaka svojmu obrovskému nasadeniu a výbornej spolupráci so zriaďovateľom 

Trenčianskym samosprávnym krajom a vedením Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica proces 

presťahovania  zvládli v stanovenom termíne a rozsahu. 

V prenajatých priestoroch boli klienti ubytovaní v dvojlôžkových izbách s vlastným hygienickým 

zariadením, väčšina mala k dispozícii balkón. Presťahovanie do dočasných priestorov spočiatku 

vzbudzovalo u klientov i zamestnancov prirodzené obavy, napokon sa však ukázalo ako šťastné riešenie aj 

z hľadiska zvládania opatrení počas pandémie COVID-19. 
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         3. Zamestnanci CSS-AVE  

 

3.1 Organizačná štruktúra CSS-AVE účinná od 01.04.2016: 

 

 

                                               

 

                               

Počet zamestnancov:  30 

 

riaditeľ                         
1 

prevádzkový úsek    

  10 

 

vedúci 
prevádzkového 

úseku                         

  

skladník                                           

údržbár, vodič, kurič             

kuchár                                            

upratovačka,                 
práčka                        

ekonóm 

  1   

sociálno - 
zdravotnícky úsek                         

18 

vedúci sociálno -     
zdravotníckeho 

úseku  

asistent sociálnej 
práce  

 

fyzioterapeut    

 

 

sestra,                
zdravotnícky   
asistent                                       

sanitár,             
opatrovateľ     
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3.2  Počet zamestnancov  

Na základe organizačnej štruktúry účinnej od 01.04.2016 je počet zamestnancov CSS-AVE 30.  Z celkového 

počtu 30 zamestnancov je 18 odborných zamestnancov (v zmysle § 9 ods.3 Z. č. 448/2008 Z. z.), čím     

CSS-AVE spĺňa legislatívne požiadavky podľa Prílohy č.1 Z. č. 448/2008 Z. z. týkajúce sa maximálneho 

počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca (požiadavka 2) a minimálny percentuálny 

podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov (požiadavka 60%). 

 

Vzhľadom na zníženie počtu prijímateľov sociálnej služby z dôvodu presťahovania do dočasných priestorov 

v NsP Považská Bystrica  počas rekonštrukcie budovy sa dočasne adekvátne znížil aj počet zamestnancov. 

 

Prehľad počtu zamestnancov k 31.12.2020 

 

 

Počet zamestnancov 

 

Ženy 

 

 

Muži 

 

Spolu 

schválený podľa organizačnej štruktúry 

 

prijatí 

 

ukončený pracovný pomer 

           z toho: 

- odchod do starobného a invalidného dôchodku 

- dohodou 

 

- 

 

8 

 

6 

 

0 

6 

 

 

- 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

30 

 

8 

 

6 

 

0 

6 

 

skutočný stav k  31.12.2020  (vrátane MD) 20 1 21 
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3.3 Vzdelávanie zamestnancov CSS-AVE 

 

V roku 2020 sa zamestnanci CSS-AVE zúčastnili nasledovných vzdelávacích aktivít: 

 

Dátum Názov vzdelávacej akcie 
Miesto 

konania 

Počet 

zamestnancov 

20.01.2020 Mzdový seminár 2020 Trenčín 1 

06.02.2020 CEDA- Tvorba fyzického prostredia v procese 

deinštitucionalizácie 
Žilina 2 

04.03.2020 Školenie k verejnému obstarávaniu Trenčín 2 

05.03.2020 Workshop – Technická podpora ošetrovania a opatrovania 

klienta 
Trenčín 2 

 

Od 2. štvrťroka 2020 boli možnosti vzdelávania zamestnancov výrazne eliminované pandémiou COVID-19, 

zamestnanci využívali predovšetkým formu samoštúdia. 

 

 

3.4. Supervízia  

 

V  roku 2020 bola absolvovali  zamestnanci  CSS-AVE individuálnu supervíziu v rozsahu 5,5 hodiny 

a skupinovú supervíziu v rozsahu 10 hodín. Rovnako, ako možnosť vzdelávania, bola aj možnosť supervízie 

zamestnancov výrazne eliminovaná pandémiou COVID-19. 
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4.  Poskytovanie sociálnych služieb v CSS-AVE 

 

4.1   Prijímatelia sociálnej služby v CSS-AVE 

 

CSS-AVE je domovom sociálnych služieb. Od 01.12.2013 bola v zriaďovacej listine vyšpecifikovaná 

cieľová skupina klientov - plnoleté fyzické osoby s telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách (napr. s dg. stav po cievnej mozgovej príhode, detskej mozgovej obrne, amputácii 

končatín, s hemiparézou, kvadruparézou, sklerózou multiplex  a pod.). 

Od 01.01.2015 na základe legislatívnej úpravy môžu byť do zariadenia prijímané len plnoleté fyzické osoby 

pred dovŕšením dôchodkového veku. 

Uvedená špecifikácia sa vzťahuje na nových žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby. CSS-AVE naďalej 

poskytuje svoje služby klientom prijatým do zariadenia pred účinnosťou tejto úpravy, ktorí majú telesné, 

psychické, zmyslové, mentálne postihnutia alebo kombináciu týchto postihnutí. 

 

4.2  Poskytovanie sociálnej služby v CSS-AVE 

 

Sociálna služba v zariadení sa poskytuje ako celoročná pobytová sociálna služba na neurčitý čas alebo na 

určitý čas. 

CSS-AVE poskytuje svojim klientom sociálne služby v nasledovnom rozsahu: 

 

- Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  

Klienti CSS-AVE sú s cieľom  udržania/rozvoja  ich  schopností/zručností  podporovaní k sebestačnosti. Pri 

úkonoch, ktoré napr. z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu klient nie je schopný vykonávať 

samostatne, mu personál v potrebnej miere pomôže, alebo tieto úkony vykoná v plnom rozsahu. 

 

- Sociálne poradenstvo 

CSS-AVE poskytuje základné sociálne poradenstvo všetkým záujemcom o poskytovanie sociálnej služby, 

klientom CSS-AVE a ich rodinným príslušníkom.  

 

- Sociálna rehabilitácia 

Klienti sú podporovaní k samostatnosti, rozvoju sociálnych zručností (napr. pri nakupovaní, cestovaní, 

návšteve kultúrnych podujatí a pod.) v rámci prirodzeného sociálneho prostredia. U každého klienta sa 

realizuje individuálny plán.  

 

- Ošetrovateľská starostlivosť  

CSS-AVE poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť vlastnými zamestnancami, zabezpečuje ju aj 

prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti vykonáva kvalifikovaná sestra u klientov bazálnu stimuláciu. 

 

- Ubytovanie 

Klienti CSS-AVE sú ubytovaní v jedno a dvojlôžkových izbách. Priemerná podlahová plocha dosahuje 

požadovaných 16 m² v dvojlôžkovej izbe a 10 m² v jednolôžkovej izbe.  Izby sú podľa zdravotného stavu 
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klienta vybavené polohovacími posteľami, stolíkmi s výklopnou doskou, skriňami na osobné veci, stolíkom, 

stoličkou...  Klienti si môžu svoje izby vybaviť vlastnými drobnými zariaďovacími prvkami. 

Počas rekonštrukcie budovy CSS-AVE klienti využívali prenajaté priestory v Nemocnici s poliklinikou 

Považská Bystrica. K dispozícii mali dvojlôžkové izby s vlastným hygienickým zariadením a balkónom. 

 

- Celodenné stravovanie 

Klientom pripravujeme racionálnu stravu, šetriacu a diabetickú diétu vo forme raňajok, desiaty, obeda, 

olovrantu, večere a druhej večere u diabetikov. 

 

- Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 

 

- Osobné vybavenie, ak si ho klient nemôže zabezpečiť sám 

Z osobného vybavenia, ktoré si klienti nemôžu zabezpečiť sami, im CSS-AVE sprostredkováva najmä 

vhodné oblečenie a hygienické potreby od darcov. 

 

- Utváranie  podmienok na úschovu cenných vecí  

Klienti si môžu na základe zmluvy o úschove odložiť cenné veci do úschovy CSS-AVE. 

 

- Zabezpečovanie pracovnej terapie 

V rámci pracovnej terapie klienti vykonávajú najmä práce v záhrade a v areáli zariadenia, vypomáhajú na 

vrátnici, v práčovni, pri výzdobe priestorov, niektorí klienti radi asistujú údržbárovi pri jednoduchých 

údržbárskych prácach. Zapojenie do pracovnej terapie je podmienené zdravotným stavom klienta.  

Možnosti pracovnej terapie klientov v roku 2020 boli ovplyvnené predovšetkým prijatými opatreniami 

v súvislosti s pandémiou COVID-19.  

 

- Zabezpečovanie záujmovej  činnosti 

Informácie o záujmovej činnosti klientov sa nachádzajú v časti 4.3.12 Aktivity s klientmi. 

 

- Výkon opatrovníctva 

Súčasťou poskytovania sociálnej služby bola aj evidencia ochrany práv a právom chránených záujmov 

prijímateľov sociálnej služby (najmä vypracovávanie a predkladanie správ pre opatrovanské súdy, 

spolupráca so súdmi, notármi, exekútormi, účasť na dedičských konaniach za prijímateľov sociálnej služby). 

CSS-AVE na základe vlastných žiadostí a  rozhodnutí súdov prestalo počas roka 2020 vykonávať funkciu 

opatrovníka svojim klientom. Ukončil sa tým problematický stav kolízie záujmov, keď CSS-AVE muselo na 

jednej strane chrániť oprávnené záujmy klientov – opatrovancov a na druhej strane oprávnené záujmy seba 

ako poskytovateľa sociálnej služby. Ustanovenie iných fyzických alebo právnických osôb na výkon 

opatrovníctva predstavuje najtransparentnejší spôsob riešenia tejto kolízie.  

 

- Súčinnosť pri vykonávaní sociálnych šetrení 

Na základe žiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonali zamestnanci CSS-AVE v roku 2020             

4 sociálne návštevy u žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby k vydaniu posudku o odkázanosti na 

sociálnu službu.  
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4.3   Informácie o prijímateľoch sociálnej služby a aktivitách v CSS-AVE  

 

4.3.1 Prehľad počtu žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb  vedených v poradovníku čakateľov 

na poskytovanie sociálnych služieb k 31.12.2020 

 

Žiadaná forma sociálnej služby: 

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

 

Celoročná pobytová sociálna služba 

 

0 

 

3 

 

3 

 

 

4.3.2 Prehľad počtu prijímateľov sociálnej služby podľa formy poskytovaných sociálnych služieb  

 

Forma poskytovanej sociálnej služby: 

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

 

Celoročná pobytová sociálna služba 

 

11 

 

12 

 

23 

 

 

4.3.3   Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnej služby poskytovaných sociálnych služieb 

 

Dôvod zmeny stavu počtu  

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

Prijatí 1 3 4 

Ukončené poskytovanie soc. služby 0 1 1 

Zomrelí 3 5 8 

 

 

4.3.4 Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby 

 

Vekové rozpätie 

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

19 - 25 0 0 0 

26 – 39 0 0 0 

40 – 62 3 8 11 

63 – 74 4 3 7 

75 – 79 3 0 3 

80 – 84 0 0 0 

85 – 89 

nad 90 

0 

1 

0 

1 

0 

2 
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4.3.5 Prehľad  rozdelenia prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti  

 

Stupeň odkázanosti 

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

I.  0 0 0 

II.  0 0 0 

III.  0 0 0 

IV.  0 0 0 

V.  2 1 3 

VI.  9 11 20 

Spolu 11 12 23 

 

4.3.6 Počet  prijímateľov sociálnej služby podľa povinnosti platiť úhradu za poskytovanie sociálnej 

služby  

 

Povinnosť platiť za sociálne služby: 

 

Počet prijímateľov sociálnej služby 

 

plnú úhradu 

časť úhrady z úspor a majetku 

časť úhrady na základe vyživovacej povinnosti 

 

15 

2 

2 

časť úhrady 

bez povinnosti platiť úhradu 

4 

0 

 

Prijímatelia sociálnej služby platia úhradu za sociálne služby zo svojho príjmu a majetku.       

Všetci prijímatelia sociálnej služby mali vlastný príjem vo forme starobného, vdovského, vdoveckého, 

invalidného dôchodku alebo dávky v sociálnej núdzi. 

Mesačná výška úhrad za poskytované sociálne služby je uvedená v Prílohe č. 1 -  Cenník služieb. 

 

4.3.7 Prehľad  počtu prijímateľov sociálnej služby podľa spôsobilosti na právne úkony 

 

Spôsobilosť na právne úkony  

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

S obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony 0 1 1 

Pozbavení na právne úkony celkom 1 1 2 

Svojprávni 10 10 20 

Spolu   23 
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4.3.8 Prehľad  rozdelenia prijímateľov sociálnej služby z hľadiska určenia opatrovníka  

 

Určený opatrovník 

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

Rodinný príslušník  0 1 1 

CSS-AVE 0 0 0 

Obec 0 1 1 

Iné zariadenie soc. služieb 

Iný 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

Spolu: 1 2 3 

 

CSS-AVE na základe vlastných žiadostí a rozhodnutí súdov prestalo v r. 2020 vykonávať funkciu 

opatrovníka svojim klientom.  

 

 

4.3.9   Prehľad dní dočasnej neprítomnosti  prijímateľov sociálnej služby   

 

Neprítomnosť klienta 

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

    

Z dôvodu hospitalizácie 12 58 70 

Z iného dôvodu  104 0 104 

 

 

4.3.10 Prihlásenie prijímateľov sociálnej služby na trvalý a prechodný pobyt  

 

Prihlásenie na  pobyt na adrese  

Športovcov 671/23, Dubnica nad Váhom 

 

Počet prijímateľov sociálnej služby 

 

Trvalý pobyt  

 

4 

Prechodný pobyt  19 

 

  

4.3.11 Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej služby  

Diéta  

Počet prijímateľov sociálnej služby 

 

Diéta č. 3 - racionálna strava 

 

13 

Diéta č. 2 - šetriaca strava 4 

Diéta č. 9 - diabetická strava 6 
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4.3.12 Pandémia COVID-19 

 

V marci 2020 zasiahla aj do života  CSS-AVE pandémia COVID-19. Od začiatku bolo nevyhnutné prijať 

prísne protiepidemické opatrenia, keďže seniori a osoby so zdravotným postihnutím patria 

k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. 

CSS-AVE vypracovalo Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu 

Covid-19, resp. iných prenosných ochorení, v zmysle ktorého boli v zariadení realizované protiepidemické 

opatrenia. Oblasť prevencie zahŕňala predovšetkým sprísnenie hygieny rúk (dezinfekcia rúk), respiračnej 

hygieny (používanie rúšok, respirátorov), prevádzkovej hygieny (zvýšenie rozsahu a frekvencie 

dezinfekcie), ale aj zákaz, resp. obmedzenie návštev a obmedzenie pohybu osôb v exteriéri.  

V novembri 2020 bola napriek realizovaným protiepidemickým opatreniam zistená pozitivita na      

COVID-19 u niekoľkých bezpríznakových zamestnancov a klientov. Okamžite boli prijaté prísne opatrenia 

v zmysle Krízového plánu  - izolácia klientov, pravidelné monitorovanie ich zdravotného stavu, používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancami, zvýšený rozsah dezinfekcie...  Vďaka 

mimoriadnemu osobnému nasadeniu zamestnancov, ktorí v personálne oslabených službách museli 

zvládnuť vysokú náročnosť práce, sme počas dvoch týždňov krízovú situáciu zvládli a všetci pozitívne 

testovaní klienti ju prekonali bez následných zdravotných komplikácií. 

 

      

 

Mimoriadnu situáciu sme dokázali úspešne zvládnuť aj s operatívnou pomocou ďalších subjektov -  

organizácií, firiem a jednotlivcov.  

Zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj nám priebežne poskytoval potrebné osobné ochranné pracovné 

prostriedky, antigénové testy, zabezpečil napr. germicídny žiarič, teplomery, oxymeter  a to nielen zo 

štátnych hmotných rezerv, ale aj z vlastných zdrojov.  

Na Ministerstve zdravotníctva SR bol vytvorený intervenčný tím, s ktorým sme mohli kedykoľvek 

telefonicky konzultovať potrebu a spôsob prijímania protiepidemických opatrení, zabezpečoval aj  

testovanie PCR testami  priamo v zariadení. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR operatívne poskytlo antigénové testy a osobné ochranné 

pracovné prostriedky. Z dotácií boli zamestnancom v prvej línii vyplatené mimoriadne odmeny 

a zamestnancom aj klientom zakúpené výživové doplnky. Pre klientov pripravilo vianočný darček – 

darčekovú SIM kartu s nekonečným paušálom „online Vianoce s blízkymi“. 

Pracovníci Úradu verejného zdravotníctva poskytovali telefonicky alebo e-mailom potrebné konzultácie. 
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Na začiatku pandémie, v období nedostatku osobných ochranných pomôcok, nám darovala firma   

Brokeria Púchov textilné rúška, firma Adient Slovakia s.r.o. Trenčín textilné rúška, firma Porsche 

Werkzeubau s.r.o. Dubnica nad Váhom jednorazové  rúška, firma CEMMAC a.s. Horné Srnie respirátory 

FFP2, občianske združenie Spy Bratislava ochranné štíty na tvár. 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a organizácia Tabita s.r.o. a Tabita-IKSS s.r.o. Holíč nám poskytli 

metodické materiály a odporúčania k zvládaniu opatrení. 

    

Od nadácie Pontis sme v rámci projektu „Kto pomôže Slovensku“ nadobudli germicídny žiarič.  

Zapojili sme sa do  projektu nadácie SPP „Pomáhame SPPolu“ na získanie finančných prostriedkov na 

nákup dezinfekčných stojanov na dezinfekciu rúk a tabletu na komunikáciu klientov s blízkymi.  

 

  Asociácia odborných pracovníkov v sociálnych služieb poskytla klientom rúška a ponúkla možnosť  

zabezpečovať nákupy pre klientov dobrovoľníkmi z radov hokejistov v rámci projektu  „Mladý hokejista 

trénuje nakupovaním pre prijímateľov sociálnych služieb“. 

Aktivity pre klientov pomohlo spestriť vydavateľstvo Petit Press darovaním krížoviek.  

Vianočné darčeky zabezpečil klientom už tradične hypermarket TESCO Dubnica nad Váhom a aj 

dobrovoľníci v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. 

Pri zvládaní náročného obdobia pandémie COVID-19 hralo významnú rolu odhodlanie klientov prekonať 

ho. Nepodľahli negatívnym emóciám spôsobených  dlhodobou izoláciou, fyzickým odlúčením od blízkych, 

obavami o vlastné zdravie a život. Mali cieľ vrátiť sa do normálneho života a vrátiť sa späť domov do 

zrekonštruovaných priestorov v Dubnici nad Váhom. Vďaka vlastnému odhodlaniu, pomoci a podpore 

zamestnancov a rodinných príslušníkov a dobročinnosti jednotlivcov a organizácií sa ich ciele začali plniť. 

Všetkým pomáhajúcim patrí naša vďaka!  

Zamestnancom za  profesionálnu a obetavú prácu v starostlivosti o klientov počas pandémie COVID-19 

vyjadril poďakovanie aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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4.3.13 Aktivity s klientmi v r. 2020 

 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

 

Študenti Strednej odbornej školy technickej v Dubnici nad Váhom dokončili v r. 2020 v rámci programu 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu  dobrovoľnícku prácu. S klientmi CSS-AVE absolvovali 

spoločné voľnočasové aktivity, ale pomáhali aj s balením osobných vecí a vybavenia budovy pri sťahovaní 

do NsP Považská Bystrica. 

  

Sťahovanie do NsP Považská Bystrica  

 

Z dôvodu rekonštrukcie budovy sa klienti CSS-AVE 31.01.2020  presťahovali z Dubnice nad Váhom do 

prenajatých priestorov v Nemocnici s poliklinikou  Považská Bystrica.   
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Boj s pandémiou COVID-19 

      

Nácvik správneho umývania a dezinfekcie rúk 

    

 

Pravidelné testovanie 

      

 

      

Pomoc klientom pri zvládaní protiepidemických opatrení ponúkli aj sponzori. Ďakujeme! 
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Najobľúbenejšie aktivity počas karantény 

Lúštenie krížoviek, čítanie, skladanie puzzle, ručné práce, posedenia pri káve s počúvaním hudby, príprava 

jednoduchých jedál na spestrenie jedálnička, ale aj cvičenie a prechádzky po chodbách oddelenia boli 

najobľúbenejšími aktivitami počas karantény. Klienti sa aktívne podieľali aj na udržiavaní čistoty priestorov. 
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Kadernícke služby 

V období uvoľnenia protiepidemických opatrení mohli klientov navštíviť kaderníčky. Inokedy bežné veci sa 

stali vzácnymi. 
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Pobyt v exteriéri 

V obdobiach uvoľnenia protiepidemických opatrenia a priaznivého počasia klienti využívali areál 

nemocnice na prechádzky a grilovanie, zašli aj na zmrzlinu. 
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Participácia na rozhodovaní o novom bývaní 

Klienti sa podieľali na rozhodovaní o farebnom riešení interiéru v rekonštruovanej budove CSS-AVE. 

Vybrali si teplú bledobéžovú farbu liatej podlahy a dlaždíc a odsúhlasili zelenú, modrú a žltú farbu pásov 

obkladačiek do kúpeľní. 

 

      

 

      

 

Vianoce 2020 

Vďaka iniciatíve hypermarketu Tesco a dobrovoľníkom v rámci projektu Koľko lásky sa zmestí do krabičky 

od topánok mali klienti štedré vianočné sviatky. 
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5.  Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS-AVE za r. 2020 

5.1   Príjmy 

Plánované príjmy na rok 2020 boli vo výške 222 300,00 EUR, skutočné príjmy boli vo výške 137 018,28 

EUR, percentuálne plnenie 61,64 % .  

 

Názov 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Plnenie 

príjmov 

% 

vyjadrenie 

Príjem za služby 74 422,00 74 422,00  71 899,10 96,61 

Príjem za stravné  45 300,00 45 300,00  26 420,36  62,05  

Vrátky z depozitu 0 0 1505,51 0 

Grant – mimorozpočtové prostriedky 0,00 1660,00 1659,17 99,95 

Spolu :  119 722,00 121 382,00 101 559,14 84,83 

Nízke plnenie príjmov bolo zapríčinené nízkymi príjmami klientov nepostačujúcimi na zaplatenie úhrad za 

poskytované služby. 

5.2 Bežné a kapitálové výdavky  

 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočné 

čerpanie 

                        

% vyjadrenie 

 

610 - Mzdy 219 920,00 246 172,00 242 636,74 98,56 

620 - Poistné 79 208,00 89 121,00 85 751,39 96,22 

630 - Bežné výdavky 197 434,00 179 110,00 163 863,44 91,49 

640 - Bežné transfery 0 5 573,00 559,54 10,04 

 

600 - Bežné výdavky spolu: 

 

496 562,00 

 

519 976,00 

 

492 811,11 

 

94,78 

 

700 - Kapitálové výdavky 

 

509 750,00 

 

2 445 660,00 

 

2 445 160,00  

 

99,98 

 

Výdavky celkom : 

 

1 006 312,00 

 

2 965 636,00 

 

2 937 971,11 

 

99,07 

Kapitálové výdavky boli určené na realizáciu  rekonštrukcie budovy CSS-AVE. 
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Čerpanie podľa kategórie 610  (611 - Tarifný plat, 612 - Príplatky, 614 - Odmeny): 

 

 

Položka 

 

Schválený rozpočet 

 

Upravený rozpočet 

 

Skutočnosť 

610 219 920,00 246 172,00 242 636,74 

Čerpanie podľa kategórie 620  (621 - VŠZP, 623 - DÔVERA,UNION, 625 - SP, 627 - DDS): 

 

 

Položka 

 

Schválený rozpočet 

 

Upravený rozpočet 

 

Skutočnosť 

620 79 208,00 89 121,00 85 751,39 

Čerpanie podľa jednotlivých položiek kategórie 630: 

 

 

Položky 

 

Schválený rozpočet 

 

Upravený rozpočet 

 

Skutočné čerpanie 

631 - Cestovné 300,00 300,00 62,71 

632 - Energie 48 390,00 24 070,00 23 538,08 

633 - Tovary 56 647,00 78 147,00 76 173,38  

634 - Dopravné 3 300,00 3 835,00 3 590,67 

635 - Údržba 7 680,00 1 227,00 1 224,79 

636 - Nájomné 53 675,00 48 139,00 47 093,09 

637 - Služby 27 442,00 23 392,00 12 180,72 

Spolu: 197 434,00 179 110,00 163 863,44 

 

Čerpanie podľa kategórie 640  (642 - Odchodné, odstupné, nemocenské dávky): 

 

 

Položka 

 

Schválený rozpočet 

 

Upravený rozpočet 

 

Skutočnosť 

640 0,00 5 573,00 559,54 
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5.3 Finančná hodnota majetku  

 

Finančná hodnota majetku k 31. 12. 

2020: 

Suma v € Odpisová 

skupina 

Doba 

používania 

Ročná odpisová 

sadzba 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 

DHM - 022-Samost. hnut. majetok 131 046,63 1,2,3 4, 6,12 rokov ¼, 1/6,1/12 

023 - Dopravné prostriedky 12 648,32 2 6 rokov 1/6 

021 - Stavby 486 880,16 4 50 rokov 1/50 

031 - Pozemky 32 906,79 0 - neodpisované 

042 - Obstaranie DHM 2 524 950,46 0 - neodpisované 

Spolu: 3 188 432,36    

5.4 Bankové účty  

 

Názov účtu Číslo účtu Stav k 31.12.2019  v EUR 

Výdavkový účet 7000507313 / 8180 0 

Príjmový účet 7000507305 / 8180 0 

Účet sociálneho fondu 7000507364 / 8180 1 468,28 

Účet darov 7000507372 / 8180 3 125,01 

Depozit - mzdy 7000507356 / 8180 32 567,68 

Depozit - klienti 5022581603 / 0900 5 578,00 

5.5 Pohľadávky 

 

318 - pohľadávky z nedaňových príjmov Nezaplatené úhrady za pobyt klientov 47 952,11 EUR 

Z toho podľa doby splatnosti:  

Do 30 dní 2 289,85 EUR 

Od 30 do 60 dní 2 208,41 EUR 

Od 60 do 90 dní 5 035,91 EUR 

Od 90 dní do 1 roka 7 003,15 EUR 

Nad 1 rok 31 414,79 EUR 
 

K pohľadávkam sa k 31.12.2020 tvorili opravné položky celkom vo výške 2 434,83 EUR. 
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5.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

 

Významné položky Hodnota Účet 

Majetok prijatý do úschovy 14 709,14 751 

DHM v používaní 154 466,23 771 

 

 

5.7  Ekonomicky oprávnené náklady 

       Analytické členenie EON 

610 Mzdy, platy  233 490,70 

620 Zákonné sociálne poistenie 82 634,89 

631 Cestovné náhrady 62,71 

632 Výdavky na energie, vodu, komunikácie 23 538,08 

633 Výdavky na materiál 69 656,42 

634 Dopravné 3 590,67 

635 Rutinná údržba 1 007,59 

636 Nájomné 47 093,09 

637 Výdavky na služby 12 180,72 

640 Odstupné, odchodné, PN  559,54 

551 Odpisy hmotného a nehmotného majetku 21 112,31 

 

Spolu 

 

Bežné výdavky za r. 2020 spolu: 

 

473 814,45 

  

 

Ekonomicky oprávnené výdavky ročné spolu: 

 

492 100,19  EUR 

 

Priemerné EON za r. 2020  

 

707,04  EUR 
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5.8  Hospodársky výsledok  za r. 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

 

 

Názov 

 

Skutočnosť 

k 31.12. 2020 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady 601 519,79 712 036,11 

50 – Spotrebované nákupy 53 873,54 92 819,73 

51 – Služby 76 814,80 15 077,11 

52 – Osobné náklady 344 712,70 435 620,90 

53 – Dane a  poplatky 1 517,86 4 039,06 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 3 491,87 0,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

23 547,14 23 852,47 

56 – Finančné náklady 2,90 4,50 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 97 558,98 140 622,34 

59 – Dane z príjmov 0  0 

Výnosy 631 207,90 720 973,13 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 104 882,03 142 913,92 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 0 0 

64 – Ostatné výnosy 63,13 0,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1 164,07 4 540,00 

66 – Finančné výnosy 0 0 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 

525 098,67  573 519,21 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

 + 29 688,11 

 

Hospodársky výsledok v sume 29 688,11 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov. 
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6.  Záver 

 

Rok 2020 bol pre CSS-AVE rokom bipolarity. Na pozitívnej strane v znamení úspešne postupujúcej 

realizácie rekonštrukcie budovy CSS-AVE, na negatívnej strane v znamení zvládania opatrení počas 

pandémie COVID-19. 

 

V roku 2017 rozhodol Trenčiansky samosprávny kraj o potrebe celkovej rekonštrukcie budovy, ktorou sa 

skvalitnia podmienky bývania  pre klientov CSS-AVE. V roku 2018 bola vypracovaná projektová 

dokumentácia, v roku 2019 sa zrealizoval proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby a 13.12.2019 

CSS-AVE uzatvorilo zmluvu o dielo na stavbu „Rekonštrukcia budovy CSS-AVE“.  

 

Rekonštrukcia budovy sa začala 03.02.2020, s dobou realizácie dvanásť mesiacov, pri výške investičných 

prostriedkov 2. 237. 998,45 EUR. Stavba napriek problémom vyplývajúcim z pandémie COVID-19 

pokračovala podľa harmonogramu, do konca roka 2020 sa podarilo zrealizovať prevažnú časť stavebných 

prác. 

 

Vzhľadom na to, že rozsah stavebných prác neumožňoval vykonávať rekonštrukciu počas prevádzky 

zariadenia, CSS-AVE využilo možnosť dočasného presťahovania do priestorov budovy ODCH v Nemocnici 

s poliklinikou Považská Bystrica. Na základe nájomnej zmluvy sme začali poskytovať sociálne služby 

v uvedených priestoroch s kapacitou oddelenia pre 30 osôb.  

 

Pandémia COVID-19 v marci 2020 zasiahla aj do života  CSS-AVE. Od začiatku bolo nevyhnutné prijať 

prísne protiepidemické opatrenia, keďže seniori a osoby so zdravotným postihnutím patria 

k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. 

CSS-AVE vypracovalo Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu 

Covid-19, resp. iných prenosných ochorení, v zmysle ktorého boli v zariadení realizované protiepidemické 

opatrenia. Oblasť prevencie zahŕňala predovšetkým sprísnenie hygieny rúk (dezinfekcia rúk), respiračnej 

hygieny (používanie rúšok, respirátorov), prevádzkovej hygieny (zvýšenie rozsahu a frekvencie 

dezinfekcie), ale aj zákaz, resp. obmedzenie návštev a obmedzenie pohybu osôb v exteriéri.  

V novembri 2020 bola napriek realizovaným protiepidemickým opatreniam zistená pozitivita na COVID-19 

u niekoľkých zamestnancov a klientov. Vďaka okamžitému prijatiu opatrení v zmysle Krízového plánu,  

osobnému nasadeniu zamestnancov pri vysokej náročnosti práce a operatívnej pomoci ďalších subjektov -  

organizácií, firiem a jednotlivcov sme mimoriadnu situáciu úspešne zvládli. 

 

CSS-AVE z dôvodu rekonštrukcie budovy dočasne prerušilo účasť v Národnom projekte 

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-

312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou 

podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom 

bezbariérového navrhovania – CEDA.  

 

V nasledujúcom roku bude našou prioritou dokončenie rekonštrukcie budovy CSS-AVE, presťahovanie z 

Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica späť do zrekonštruovaných priestorov v Dubnici nad Váhom 

a pokračovanie v Národnom projekte Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora 

transformačných tímov. 
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Príloha č. 1 

 

Centrum sociálnych služieb - AVE 

Športovcov 671/23,  018 41  Dubnica nad Váhom 

       IČO: 00632384                                                                                                        DIČ: 2021383396 

 

C E N N Í K  

poskytovaných služieb účinný od 01.01.2020 

      Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených  

      Trenčianskym samosprávnym krajom, určení súm úhrady za sociálne služby a spôsob ich určenia a  

       platenia, schváleným uznesením č. 34/2018 na IV. zasadnutí Zastupiteľstva TSK dňa 29.01.2018 

  

1. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS  s celoročnou formou pobytu a racionálnou  stravou 

 je vo výške 10,42 EUR / deň. 

 

 

2.  Výška stravnej jednotky   

a)  racionálna strava    .....................................................................................   2,70 EUR / deň  

b)  iná ako racionálna strava   .........................................................................   3,24 EUR / deň   

c)  bezlepková diéta   .......................................................................................   3,51 EUR / deň  

               

3. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu  službu:   pobytová celoročná    

  

Odborné činnosti 

 

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

pri úkonoch sebaobsluhy 

0,00 EUR / deň 

 sociálne poradenstvo 0,00 EUR / deň 

 sociálna rehabilitácia 0,00 EUR / deň 

 ošetrovateľská starostlivosť 0,00 EUR / deň 

 rozvoj pracovných zručností 0,00 EUR / deň 

 

Obslužné činnosti 

 

 ubytovanie 7,72 EUR / deň 

 stravovanie  – racionálna strava 2,70 EUR / deň 

                    – iná ako racionálna strava (diabetická, šetriaca diéta) 3,24 EUR / deň 

                    – bezlepková diéta 3,51 EUR / deň 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,00 EUR / deň 

 

Ďalšie činnosti 

 

 úschova cenných vecí 0,00 EUR / deň 

 záujmová činnosť 0,00 EUR / deň 

 osobné vybavenie 0,00 EUR / deň 

 

 



 

 

4. Výška úhrady na mesiac  pri celoročnom pobyte sa určí z dennej sadzby podľa skutočného počtu  

dní  v danom kalendárnom mesiaci: 

Strava 
Denná sadzba       

v EUR 
28 dní 30 dní 31 dní 

racionálna 10,42 291,76 312,60 323,02 

iná ako racionálna 10,96 306,88 328,80 339,76 

bezlepková diéta 11,23 314,44 336,90 348,13 

   

5. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS s celoročnou formou pobytu a racionálnou stravou  

pre samoplatcov  je vo výške EON  ..................................... 26,98 EUR / deň  

    

6. Úhrada nákladov za vzniknutú škodu,  ktorú prijímateľ spôsobil porušením ustanovení Domáceho  

poriadku CSS-AVE: 

 

- odstraňovanie následkov zamestnancami CSS-AVE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- za každú začatú  hodinu práce každého zamestnanca     ……………………………….  5,00 EU 

 - odstraňovanie následkov dodávateľsky……………….…...…....….. v plnej výške  podľa faktúry 

 

7. Tento Cenník nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020, zároveň sa končí platnosť Cenníka služieb účinného       

 od 01.03.2018. 

 

V Dubnici nad Váhom dňa 01.01.2020 

 

         

 

      Mgr. Anna Kancirová 

                                     riaditeľka CSS-AVE 

                 

 

 


