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1. CSS – NÁDEJ – základné údaje 

 

1.1 Identifikačné údaje 

 

Názov:   Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 

Sídlo:   197, 018 21  Dolný Lieskov 

Zriaďovateľ:  Trenčiansky samosprávny kraj 

   K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 

Právna forma:  rozpočtová organizácia 

IČO:   00632414 

DIČ:   20 20 69 23 66 

 

1.2 Kontaktné údaje  

 

Tel.:        042/4353 152 

Fax:       042/4353 273 

Vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku:  0901 918 639 

Zástupkyňa vedúcej sociálno-zdravotníckeho  

úseku:        0901 918 646 

Hlavná sestra:      0901 918 645 

Zdravotnícky  úsek:     042/4353 389, 0901 918 638 

Pracovníci domácností:    0901 918 641 

Pracovníci špecializovaného zariadenia:  0901 918 640 

Podporované bývanie Stupné:   042/4939 263 

Podpora samostatného bývania   0901 918 652 

 

 

 

 

 



2. Naše poslanie 

Poslaním CSS – NÁDEJ je zabezpečenie sociálnej, ošetrovateteľskej 

a opatrovateľskej starostlivosti , tiež sociálnej rehabilitácie a záujmovej činnosti. 

Obsahom činnosti CSS - NÁDEJ je poskytovanie sociálnych služieb v domove 

sociálnych služieb, zariadení podporovaného bývania,  špecializovanom zariadení a pri 

podpore samostatného bývania. 

Účelom n ášh o  zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb v zmysle 

zákona o sociálnych službách, kde je sociálna služba definovaná ako odborná, 

obslužná alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, zameraných na   

prevenciu vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej 

osoby, rodiny alebo komunity, zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej 

osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 

potrieb fyzickej osoby, riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 

prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. Sociálne služby sú 

vykonávané najmä prostredníctvom sociálnej práce, s využitím postupov 

zodpovedajúcich poznatkom spoločenských vied a poznatkov o stave a vývoji 

poskytovania sociálnych služieb. 

V posledných rokoch môžeme vidieť snahu o transformáciu a postupnú 

deinštitucionalizáciu  sociálnych  služieb.  Jedná  sa  o úplnú  zmenu  koncepcie  a 

prístupu k sociálnym  službám  v porovnaní  s minulosťou,  uspokojovanie  

individuálnych  potrieb, vytváranie  takých  podmienok  v sociálnych  službách,  ktoré  by  

boli čo najviac príbuzné domácemu prostrediu a uplatňovanie princípov rodinnej 

komunity. 

 

 

Našou víziou ako poskytovateľa sociálnych služieb je usilovať sa o to, aby 

poskytované služby:  

 

• v čo najväčšej možnej miere rešpektovali prianie a potreby klienta 

• podporovali klienta v udržaní čo najvyššej kvality života aj napriek fyzickým či 

psychickým obmedzeniam tak, aby mal možnosť zostať čo najviac sebestačným, 

nezávislým a o svojom živote rozhodujúcim človekom 

• umožnili užívateľovi zachovať si doterajší spôsob života tak, aby mohol byť i naďalej 

súčasťou spoločnosti (podporovať styk s rodinou, súrodencami, priateľmi, 

vrstovníkmi, spoločenskú a pracovnú integráciu) 

• boli bezpečné a odborné 

K dosiahnutiu tejto vízie významnou mierou prispieva aj vedenie individuálnych 

plánov prijímateľov sociálnych služieb ( ďalej PSS). Na ich vypracovaní sa podieľajú 

všetci odborní zamestnanci, ktorých si vybrali PSS ako kľúčových pracovníkov spolu 

s rodinnými príslušníkmi. 



3. Poskytované sociálne služby  

 

Sme zariadenie sociálnych služieb poskytujúce rôzne formy podpory pre dospelých 

ľudí – mužov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.  

 

Od založenia v roku 1960 prešlo CSS – NÁDEJ rôznymi zmenami. Tak, ako sa menili 

trendy a prichádzali nové poznatky v oblasti sociálnej práce, tak sa menili a prispôsobovali aj 

rozsah a druhy poskytovaných sociálnych služieb. Od roku 2002 sme rozpočtovou 

organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

poskytujúcou sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.  z. o sociálnych službách. Sme 

registrovaným poskytovateľom nasledovných sociálnych služieb: domov sociálnych 

služieb, špecializované zariadenie so zameraním na klientov so schizofréniou a demenciou, 

zariadenie podporovaného bývania a od januára 2021 aj poskytovateľom podpory 

samostatného bývania. 

 

Sociálne služby sú poskytované formou celoročného a týždenného pobytu. Kapacita CSS – 

NÁDEJ je: 

• domov sociálnych služieb   58 miest (57 miest celoročný, 1 miesto týždenný 

        pobyt) 

• špecializované zariadenie   42 miest 

• zariadenie podporovaného bývania  10 miest 

 

 



3.1 Domov sociálnych služieb 

 

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby osobám vo  veku 18 – 62 

rokov, ak sú tieto 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 sú 

nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 

3. 

  

Sociálne služby sú poskytované formou celoročného a týždenného pobytu a zahŕňajú: 

• Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

• Sociálne poradenstvo  

• Sociálnu rehabilitáciu 

• Stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu osobnej bielizne 

• Zabezpečenie pracovnej terapie a záujmových činností 

 

 

V domove sociálnych služieb sú klienti podľa nevyhnutnej miery podpory ubytovaní 

na: 

• Komunitných domácnostiach 

• Oddelení pre klientov s ťažšou formou fyzického postihnutia alebo kombináciou 

postihnutí 

 

 

Komunitné domácnosti 

 

Od roku 2007 realizujeme Pilotný projekt transformácie CSS – NÁDEJ na nové 

podmienky. Podstatou projektu je prechod od kolektívneho poskytovania sociálnych služieb 

k individuálnemu, život klientov v komunitných domácnostiach a rozvoj integračných aktivít 

klientov CSS – NÁDEJ do spoločnosti. 

 

V dvoch komunitných domácnostiach sú ubytovaní klienti s nižšou mierou podpory. 

Každá domácnosť disponuje vlastnou kuchynkou, spoločenskými priestormi a klienti sa 

čiastočne podieľajú na starostlivosti o prostredie, v ktorom žijú. K takémuto spôsobu 

poskytovania služieb sme pristúpili s cieľom poskytovať sociálne služby formou, ktorá by čo 

najviac pripomínala prirodzené prostredie a zohľadňovala mieru potrebnej podpory klientom 

v závislosti od ich schopností. Život na domácnosti im prináša viac súkromia, individuálneho 

prístupu a minimalizáciu režimových opatrení. V tomto roku sme navýšili stav PSS 

v Špecializovanom zariadení reprofilizáciou lôžok, a tým sme vytvorili jednu domácnosť 

Špecializovaného zariadenia a druhá domácnosť je vytvorená pre DSS. Klienti sú ubytovaní 

na 1 - 3-lôžkových izbách. Podpora klientom zahŕňa pomoc pri starostlivosti o seba a svoje 

okolie, zapájanie sa do života spoločnosti podľa individuálnych potrieb a prianí klienta – na 

základe individuálneho plánu, ktorý je vypracovaný spolu s klientom. V doobedňajších 

hodinách sa klienti zúčastňujú terapií, poobedňajšie voľnočasové aktivity si organizujú sami 



podľa vlastného uváženia, pričom majú možnosť využiť ponuku krúžkov v zariadení, 

pracovnej terapie v Dolnom Lieskove a Považskej Bystrici. Jednotlivé domácnosti majú 

svojich vedúcich, ktorí tvoria pre klientov kľúčových pracovníkov. Aktivizujú klientov, vedú 

ich k väčšej samostatnosti a udržaniu súčasných zručností. Každá domácnosť si vytvorila 

svoje prostredie, určitý režim, realizujú si v rámci nej nákupy, výlety, oslavy za účasti 

rodinných príslušníkov a podobne.  

Klient má tak vyššiu mieru rozhodovania o svojom živote a nie je len pasívnym 

prijímateľom sociálnych služieb. 

 

Odelenie pre klientov s ťažšou formou fyzického postihnutia alebo kombináciou 

postihnutí 

Klienti s vysokou mierou podpory majú vytvorené podmienky na Oddelení pre PSS 

s ťažšou formou fyzického postihnutia. Ich zdravotný stav si vyžaduje zvýšenú ošetrovateľskú 

starostlivosť. PSS sú ubytovaní v 1-3 lôžkových izbách. 

 

3.2 Špecializované zariadenie 

 

V Špecializovanom zariadení poskytujeme sociálne služby osobám odkázaným na pomoc inej 

fyzickej osoby, ktorých stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. 

službách a má zdravotné postihnutie , ktorým je schizofrénia  a demencia rôzneho typu 

a etiológie. Sociálne služby sú poskytované formou celoročného pobytu a zahŕňajú: 

-Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

- Sociálne poradenstvo 

- Sociálnu rehabilitáciu 

- Stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu osobnej bielizne 

-Zabezpečenie pracovnej terapie a záujmových činností 

Klienti sú ubytovaní v 2-4 lôžkových izbách. Poskytovanie sociálnych služieb priamo 

v zariadení zabezpečujú 5 sociálnych  pracovníkov, 3 inštruktori sociálnej rehabilitácie 

a zdravotnícky personál.  

Poskytované služby sú rovnaké ako u domova sociálnych služieb, no vzhľadom na zdravotné 

znevýhodnenie, ktoré občan v takomto zariadení môže mať, je rozdiel v ich rozsahu – je tu 

potrebné uplatňovať špeciálne prístupy ku klientom a vo väčšej miere využívať individuálny 

prístup.  

Sociálna služba je poskytovaná podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa 

sociálnej služby. Pre tento účel sa vypracúvajú Individuálne plány o priebehu poskytovania 

sociálnej služby, kde sú uvedené hlavné ciele, ktoré chce klient dosiahnuť, čiastkové ciele, 



ktoré vedú k naplneniu hlavných cieľov a metódy na dosiahnutie cieľov. Prijímatelia sociálnej 

služby sa v doobedňajších hodinách zúčastňujú terapií spoločne s klientmi domova sociálnych 

služieb. Poobedňajšie voľnočasové aktivity si organizujú sami podľa vlastného uváženia, 

pričom majú možnosť využiť ponuku krúžkov v zariadení, pracovnej terapie v Dolnom 

Lieskove a Považskej Bystrici. 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Zariadenie podporovaného bývania 

 

V októbri 2010 bola v rámci druhej etapy realizácie Pilotného projektu transformácie 

CSS – NÁDEJ Dolný Lieskov na nové podmienky poskytovania sociálnych služieb vytvorená 

v obci Stupné – mimo areálu CSS – NÁDEJ - Špeciálna komunitná domácnosť. Táto v rámci 

kapacity domova sociálnych služieb tvorila určitú nadstavbu komunitných domácností 

vytvorených v Dolnom Lieskove. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť klientom vyššiu kvalitu 

života, integračné možnosti a poskytovať sociálne služby spôsobom čo najviac približujúcim 

sa životu v komunite. Našou víziou bolo v prípade priaznivého vývoja špeciálnu komunitnú 

domácnosť transformovať na zariadenie podporovaného bývania, čo sa nám v decembri 2013 

aj podarilo a od januára 2014 poskytujeme podporované bývanie ako ďalší druh sociálnej 

služby. 

V zariadení podporovaného bývania poskytujeme sociálne služby dospelým občanom 

do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy 

č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým sú schopní viesť samostatný život. 

Dohľad v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie prijímateľa 

sociálnej služby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju 

domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona 

o sociálnych službách.  

 

Je určené najmä pre ľudí, ktorí pristupujú ku svojmu životu aktívne a majú záujem 

pracovať na svojom ďalšom rozvoji. Cieľom zariadenia je odbúrať bariéry medzi životom vo 

veľkokapacitnej inštitúcii a životom doma. Klientom poskytujeme ubytovanie, sociálne 

poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; majú vytvorené 

podmienky na prípravu stravy a vykonávame sociálnu rehabilitáciu. Stravu, starostlivosť 

o seba a domácnosť si zabezpečujú sami, resp. za asistencie personálu, ak je to potrebné. 

Našou prácou, každodennou činnosťou a prístupom sa snažíme čo najviac priblížiť životu 

a fungovaniu v domácom prostredí, začleňovať klientov do komunity. S podporou 

zamestnancov klienti pracujú na napĺňaní svojich osobných cieľov stanovených v rámci 

individuálneho plánovania, venujú sa množstvu aktivít a prác podľa vlastného uváženia a 

schopností, rozvíjajú svoje zručnosti. Zariadenie predstavuje medzistupeň medzi inštitúciou 

a samostatným životom, preto sa klienti učia zvládať problémy a situácie, ktorým by boli 

vystavovaní v domácom prostredí. Aktívne sa podieľajú na kultúrnom a spoločenskom živote 

v obci, starajú sa o domácnosť, záhradu a chovajú domáce zvieratá. 

2 PSS sú zamestnaní, jeden má trvalý pracovný pomer a denne dochádza do práce, druhý je 

zamestnaný na dohodu v našom zariadení ako vrátnik. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



3.4 Podpora samostatného  bývania 

 

Cieľom tejto služby je podpora a sprevádzanie v oblasti pracovného uplatnenia a zapojení 

sa do spoločenského života, predchádzaní krízových situácií.  

Zavedenie tejto terénnej služby však predchádzali mnohé stretnutia so starostami obcí, 

s lekármi, ÚPSVaR, atď.  Predmetom činnosti bola osveta v podobe prednášok, plagátov. 

Neoddeliteľnou súčasťou bola vyhľadávacia činnosť. 

V rámci konzultácií zisťujeme  konkrétne podmienky u klienta, jeho predstava a priania 

v rámci podpory a sprevádzania, vytipované oblasti spolupráce. Prebieha identifikovanie 

silných stránok klienta, ktoré budú využité v procese podpory a konkrétnych cieľov a ciest 

k naplneniu cieľov, stanovenie konkrétnych úloh a zistenie okruhu osôb, ktoré môžu byť do 

podpory zaangažované.  

 

 

4. Aktivity v roku 2021 

 

Tak ako predchádzajúci rok, aj rok 2021 bol poznačený pandémiou koronavírusu, 

ktorá sa dotkla aj zariadení sociálnych služieb. V našom CSS – NÁDEJ poskytujeme sociálne 

služby prijímateľom, ktorí patria do rizikovej skupiny obyvateľov, preto sme venovali veľa 

energie, práce aj prostriedkov na zabezpečenie opatrení pred týmto vírusom. Opatrenia 

zahŕňali aj zníženie mobility, kontaktov, a tým pádom aj obmedzenie aktivít mimo zariadenia. 

Museli sme sa vzdať každoročných aktivít s účasťou verejnosti alebo v iných zariadeniach, 

ako napríklad deň otvorených dverí, Trenčiansky Omar, Hry bez hraníc, či účasti na trhoch 

s výrobkami našich klientov alebo aktivít v našom Integrovanom pracovisku v Považskej 

Bystrici. Aj napriek tomu sa nám však podarilo zabezpečiť v priebehu celého roka viacero 

aktivít, prispôsobených tak, aby neohrozili našich prijímateľov sociálnych služieb.  

 

4.1 Realizácia Projektu skvalitnenia života klientov CSS - NÁDEJ zameraného na chov 

koní, animoterapiu, aktivity s využitím zvierat 

 

Pedagogicko-psychologické jazdenie má vplyv na psychiku človeka, prostredníctvom 

jazdenia na koni alebo kontaktu s ním. Klient sa učí s koňom spolupracovať, jazdiť na ňom, 

ale taktiež starať sa oňho. Vzťah klientov ku koňom a ďalším ľuďom okolo koní má kladný 

vplyv na emocionálne prežívanie, ktoré je ďalej silným motivačným faktorom k zvládaniu 

problémov klienta. Kôň zlepšuje schopnosť adaptácie klientov, prispieva k zvládnutiu agresie 

či uvoľneniu úzkosti i zábran, dodáva klientom sebadôveru. Z týchto dôvodov je vhodné aj 

pre klientov zariadení sociálnych služieb.  

Tento rok sme si  mohli zakúpiť vďaka finančným prostriedkom TSK nového koníka, 

ktorý nám pomáha skvalitniť služby pre našich PSS. 



Canisterapia: u dospelých klientov sa canisterapia najviac využíva práve v sociálnych 

službách. Po dlhoročnej praxi v terapii s koňmi sme sa rozhodli zaradiť aj terapiu so psami. 

Hlavnou cieľovou skupinou sú klienti s vyššou mierou zdravotného znevýhodnenia a imobilní 

klienti. Aktivity a terapie s asistenciou zvierat významnou mierou pomáhajú napĺňať 

individuálne ciele klientov, zmierniť pocit osamelosti, zlepšiť ich komunikáciu s personálom, 

zlepšiť ich kvalitu života. Prispievajú k zlepšeniu psychického stavu, ktorý následne 

ovplyvňuje celkový  zdravotný stav. Canisterapiu sme zabezpečovali  prostredníctvom 

špeciálne vyškolených a certifikovaných canisterapeutických tímov, momentálne si túto 

činnosť prevádzame sami, nakoľko máme 2 školené pracovníčky.  

Najmä v období, kedy boli obmedzené kontakty klientov s príbuznými a známymi 

mimo zariadenia, aktivity s využitím zvierat vyhľadávali klienti vo zvýšenej miere.  

 

4.2 Spolupráca s CSS, n. o. 

 

V súčasnej dobe je CSS, n. o. významným partnerom CSS - NÁDEJ Dolný Lieskov 

pri realizácii viacerých projektov. Podieľa sa na realizácii projektov smerujúcich 

k prekonávaniu bariér v komunikácii medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi 

a nadväzovaniu nových kontaktov. Spolupracuje s CSS - NÁDEJ v oblasti integrácie, 

sebarealizácie klientov a prechodu od kolektívneho poskytovania sociálnych služieb 

k individuálnemu.  

 

4.3 Ďalšie terapeutické činnosti v rámci sociálnej rehabilitácie 

Terapeutické činnosti sociálnej rehabilitácie majú vplyv ako na fyzickú, tak i na 

psychickú stránku klienta. Prispievajú k rozvoju schopností, nadobúdaniu kladných vlastností, 

dávajú pocit užitočnosti. Ako pri každej inej činnosti, tak aj tu je dôležitý individuálny 

prístup. Terapeutické činnosti zamerané na pracovné návyky a zručnosti nechápeme ako 

pracovnú činnosť v pravom slova zmysle, pretože primárnym cieľom tu nie je produktivita 

klienta, ale umožniť klientovi participovať na činnostiach každodenného života. 

V oblasti sociálnej rehabilitácie, s cieľom zvýšiť pocit sebarealizácie klientov, v roku 

2007 sme s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja vybudovali Pavilón 

pracovnej terapie. Nosnou myšlienkou je dať sociálnej rehabilitácii nový rozmer, dať 

klientom možnosť udržiavať a zvyšovať svoje pracovné návyky a zručnosti, motiváciu 

na možnú integráciu do spoločnosti. V pavilóne sa nachádzajú dve pracovné dielne – na 

výrobu keramiky a drevovýrobkov a na výrobu sviečok. Máme taktiež tvorivú dielňu, kde 

klienti vyrábajú prírodné mydlá z kozieho mlieka a výrobky prostredníctvom rôznych 

tvorivých techník. Všetky výrobky, ktoré klienti takto vyrobia, sú predávané v Integrovanom 

pracovisku klientov CSS – NÁDEJ v Považskej Bystrici, kde si ich verejnosť môže zakúpiť, 

a taktiež si posedieť pri káve či čaji. Okrem spomínaných troch pracovných dielní, môžu sa 

klienti taktiež venovať starostlivosti o kone alebo psy, priľahlý park, a podobne. Špeciálnou 

formou je pomoc na vrátnici CSS – NÁDEJ, v kuchyni, práčovi, a taktiež práca 



v Integrovanom pracovisku. Terapeutické činnosti v CSS - NÁDEJ prebiehajú v pracovné dni 

v dopoludňajších hodinách v čase od 9.00 h do 11.00 h. V každej skupine je inštruktor 

sociálnej rehabilitácie, ako vedúci pracovnej skupiny. Každú skupinu pracovnej terapie tvorí 8 

až 10 klientov. Skupinu si klienti vyberajú podľa svojich záujmov, zdravotného stavu 

a taktiež po konzultácii s hlavnou sestrou zariadenia a lekárom.  

Okrem vyššie uvedených činností, poskytujeme aj terapiu snoezelen. Snoezelen je 

terapia, ktorá je široko uplatniteľná v sociálnych službách. Jedná sa o multifunkčnú metódu, 

ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných 

a zvukových prvkov, vôní a hudby. Je vhodná pre klientov s mentálnym, telesným či 

viacnásobným zdravotným znevýhodnením, s poruchou autistického spektra, psychickými 

ochoreniami. Cieľom terapie nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia 

zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti klienta. Vybudovanie takejto 

miestnosti si vyžaduje špeciálne vybavenie. Vďaka viacerým ľuďom a organizáciám, ktorým 

nie je ľahostajný osud tých, ktorým do života zasiahlo zdravotné znevýhodnenie, môžeme 

túto terapiu poskytovať už niekoľko rokov.   

PSS okrem spomínaných činností majú možnosť absolvovať rôzne cvičenia a masáže 

v telocvični, kde sa im venuje fyzioterapeutka alebo môžu navštívť posilňovňu. 

Relaxovať môžu aj pri čítaní kníh v knižnici alebo si zapožičajú knihu na izbu. 

Koronakríza zasiahla aj túto oblasť našich činností a ich realizáciu bolo potrebné 

prispôsobiť aktuálnym podmienkam.  

 

4.4 Zabezpečovanie preventívnych opatrení proti koronavírusu a starostlivosti počas 

krízovej situácie 

 

 Aj v roku 2021 sme boli nútení  prijať opatrenia a doposiaľ ich dôsledne dodržiavame, 

pretože kvalitné preventívne opatrenia sú kľúčové. Stále prevádzame  meranie teploty pri 

vstupe do zariadenia, klientom 1x za deň, zvýšenej dezinfekcii, či častejším používaním 

žiaričov. Návštevy klientov boli obmedzené a na určitú dobu aj úplne zakázané v zmysle 

usmernení kompetentných inštitúcií.  

Ochranné pomôcky nám taktiež dodával zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj 

a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pravidelne sa testujeme v zmysle 

usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Snažili sme sa zabezpečiť viaczdrojové financovanie a finančnú podporu, ktorú nám poskytli 

aj niektoré právnické osoby. Uchádzali sme sa a boli sme úspešní pri získaní dotácií 

MPSVaR.  

 V zmysle krízového plánu sme postupovali počas situácie, kedy sa koronavírus dostal 

aj do nášho zariadenia. Okrem toho sme dôsledne dodržiavali nariadenia RÚVZ Považská 

Bystrica aj vlády SR. Vďaka zodpovednému prístupu a obetavej práci našich zamestnancov, 

ale aj pochopeniu našich klientov a ich príbuzných, sme situáciu zvládli. 



4.5 Projektová činnosť 

Projektová činnosť v priebehu roka sa ďalej orientovala na zabezpečenie 

preventívnych opatrení pred koronavírusom. Podporilo nás  finančne už spomínané 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde sme podali žiadosti o humanitárnu 

pomoc.  

V spolupráci s CSS, n.o. nás podporila Nadácia Henkel Slovensko, vďaka  ktorej sme mohli 

založiť časopis, vydávaný PSS a zamestnancami zariadenia. 

 

4.6 Aktivity pre klientov v zariadení, kontakt s rodinou 

 

 Napriek tomu, že veľkú časť roka boli kontakty klientov s rodinou mimo zariadenia 

obmedzené, snažili sme sa zabezpečiť telefonický, písomný a elektronický kontakt. Na 

každom oddelení je k dispozícii služobný mobilný telefón, ktorý využívajú aj klienti na 

telefonovanie s príbuznými.  

 V priebehu roka sme pre klientov zorganizovali aktivity z viacerých oblastí aspoň 

v areáli zariadenia. Vo februári sme mali fašiangovú zábavu spojenú s kvízmi a súťažami. 

Tak ako minulý rok aj tento sa klienti tešili návšteve p. Ručka, ktorý prišiel klientom 

porozprávať a aj formou prezentácie priblížiť témy výskytu orchideí a jaskyniarstva na 

Slovensku.  

V apríli sme stavali máj a opekali v areáli zariadenia, v letných mesiacoch varili guláš 

a zbierali a sušili bylinky.  

Tiež sme zorganizovali Športové dni, ako náhradu za Hry bez hraníc, ktorých sa zúčastňujú 

aj klienti ostatných zariadení sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

V priebehu celého roka sme si zasúťažili v rýchlej chôdzi, stolnom tenise, biliarde alebo sme 

bicyklovali či hrali futbal. Na jeseň sme v rámci prechádzok do prírody zbierali huby. 

V decembri k nám zavítal Mikuláš, ktorý doniesol klientom balíčky. Balíčky sponzorsky 

podporil Mgr. Pagáč. Počas dňa prebiehali súťaže, kvízy.  

 Opäť sme sa zapojili do akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Už druhý rok 

sa vianočné posedenie klientov spája aj s krásnym projektom  a my ďakujeme všetkým 

dobrým ľuďom, ktorí sa zapojili a preniesli tak kúsok svojej štedrosti a podpory v krabičkách 

ku nám do CSS - Nádej. Poďakovanie patrí všetkým individuálnym darcom, ale aj p. Lenka 

Krasňanová Lukajková, obec Horný Lieskov, Obec Podskalie, zamestnanci RÚVZ a Mestský 

úrad Považská Bystrica, žiaci 8. B triedy ZŠ Slovanská 1415/7, Považská Bystrica a ich p. 

učiteľke triednej Mirke Židekovej. Taktiež ďakujeme našim zamestnancom, ktorí sa zapojili a 

kontaktnej osobe projektu v Považskej Bystrici, p. Katarina Drapalova. 

Usmiate tváre našich klientov hovorili za všetko. 

Atmosféru tohto dňa a čaro krásnych okamihov pre nás profesionálne zachytila p. Katarína 

Tekeľová - Fotky od Tekličky . Všetky čierno-biele fotografie sú jej úžasná autorská práca. 

Vianoce sme mohli prežiť bez prítomnosti korony.  

Naši zamestnanci vytvorením krásnej štedrovečernej atmosféry, spievaním kolied, spoločnou 

modlitbou prispeli k príjemnému a hlbokému prežitiu Štedrého večera. 

https://www.facebook.com/lenka.krasnanova?__cft__%5b0%5d=AZUUFXOL_ffkj-p75Cj9-XToDLESXqQ9wbPbGVTFHl7QvhzvDAIDSMR-8j28Bc9CUBZm-V4n0qNX6lyDrkBiaPGg3DnLDXwqcw81VddLH0SEUr9J7BV43PCGarwPdqNkTmqLB8KOGoTSw9rMuJY226ZMOrwk2d_Z1X_Y28Xg_Yvkr-Zvm_eg2da9i19KXDPzHm4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lenka.krasnanova?__cft__%5b0%5d=AZUUFXOL_ffkj-p75Cj9-XToDLESXqQ9wbPbGVTFHl7QvhzvDAIDSMR-8j28Bc9CUBZm-V4n0qNX6lyDrkBiaPGg3DnLDXwqcw81VddLH0SEUr9J7BV43PCGarwPdqNkTmqLB8KOGoTSw9rMuJY226ZMOrwk2d_Z1X_Y28Xg_Yvkr-Zvm_eg2da9i19KXDPzHm4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/145596802218259/?__cft__%5b0%5d=AZUUFXOL_ffkj-p75Cj9-XToDLESXqQ9wbPbGVTFHl7QvhzvDAIDSMR-8j28Bc9CUBZm-V4n0qNX6lyDrkBiaPGg3DnLDXwqcw81VddLH0SEUr9J7BV43PCGarwPdqNkTmqLB8KOGoTSw9rMuJY226ZMOrwk2d_Z1X_Y28Xg_Yvkr-Zvm_eg2da9i19KXDPzHm4&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/zsslovanska/?__cft__%5b0%5d=AZUUFXOL_ffkj-p75Cj9-XToDLESXqQ9wbPbGVTFHl7QvhzvDAIDSMR-8j28Bc9CUBZm-V4n0qNX6lyDrkBiaPGg3DnLDXwqcw81VddLH0SEUr9J7BV43PCGarwPdqNkTmqLB8KOGoTSw9rMuJY226ZMOrwk2d_Z1X_Y28Xg_Yvkr-Zvm_eg2da9i19KXDPzHm4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fotkyodteklicky/?__cft__%5b0%5d=AZUUFXOL_ffkj-p75Cj9-XToDLESXqQ9wbPbGVTFHl7QvhzvDAIDSMR-8j28Bc9CUBZm-V4n0qNX6lyDrkBiaPGg3DnLDXwqcw81VddLH0SEUr9J7BV43PCGarwPdqNkTmqLB8KOGoTSw9rMuJY226ZMOrwk2d_Z1X_Y28Xg_Yvkr-Zvm_eg2da9i19KXDPzHm4&__tn__=kK-R


 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázková príloha z činností v roku 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

        

  



                                                                           

 

 

 



 

 

 

 



 

                              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami v r. 2021 

Kompletné znenie účtovnej závierky CSS – NÁDEJ za r. 2021 je prílohou výročnej 

správy. 

 

6. Naše plány do budúcna 

 

Cieľom našej práce je predovšetkým poskytovať primeranú podporu PSS,  

prostredníctvom individuálnych plánov a sociálnej rehabilitácii napĺňať ciele klientov, 

zachovať a hlavne rozvíjať ich zručnosti a snažiť sa integrovať do komunity, spoločnosti. 

 

Ciele v oblasti  poskytovania  sociálnych  služieb:  
 

1. Napĺňať štandardy kvality stanovené zákonom o sociálnych službách a 

systematicky sa  venovať  oblasti  kvality 

2.   Hľadať  možnosti  integrácie klientov:  pokračovať  v poskytovaní  sociálnych 

služieb v súlade s Pilotným projektom transformácie sociálnych služieb v CSS – 

NÁDEJ, formou domácností,  umožniť  klientom  prechod  do  podporovaného  

bývania  a pre  klientov podporovaného  bývania  hľadať  ďalšie  možnosti  

sebarealizácie  a integrácie  priamo v komunite, tréning zručností v Integrovanom 

pracovisku v Považskej Bystrici 

4. Podporovať  kontakty  s komunitou,  rodinou,  budovať  dobré  meno  

organizácie a propagovať jej činnosť 
 

5.   Projektová  činnosť   - touto činnosťou  zlepšovať podmienky pre klientov nášho               

     zariadenia 

 

Súčasťou poskytovania sociálnej služby je aj evidencia ochrany práv a právom chránených 

záujmov PSS ( vypracovávanie a predkladanie správ pre súdy, spolupráca s notármi, 

exekútormi...) 

 

Medzi najdôležitejšie princípy, na základe ktorých poskytujeme sociálne služby patrí: 

- právo na zachovania ľudskej dôstojnosti 

- právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo a vieru 

- právo na súkromie 

- právo na individuálny prístup 

- právo na slobodné rozhodovanie 

 
 
 

 

 

 



Ciele v oblasti  ľudských zdrojov  
 

Pre kvalitu poskytovaných sociálnych služieb je dôležitá odbornosť, ale aj psychická pohoda 

zamestnancov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rôznych školení a odborných seminárov. 

Taktiež máme stáleho supervízora. 

 

Ciele v technicko-prevádzkovej oblasti 
 

1. Napĺňať požiadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 

podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 

požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia: 

debarierizácia, do budúcna zakomponovanie univerzálneho navrhovania 

 
2.   Udržiavať vybavenie zariadenia a ubytovacích priestorov na dobrej úrovni 

 
3.   Udržiavať exteriér zariadenia a celý areál 

 

 

 

Záver 
 

Rok 2021 nám priniesol veľa obmedzení, ale možno práve to nám aj pomohlo upevniť vzťahy 

s klientmi , pre ktorých sme sa stali druhou rodinou, a tak ako vždy sme sa snažili plniť ich 

požiadavky, ich sny. 

Zistili sme , že nič nie je dnes isté a samozrejmé, ale kvalitná tímová práca je nenahraditeľná. 

A keď ju robia ľudia s láskou a srdcom – tak ako to robia v našom zariadení, za čo im patrí 

veľká vďaka, tak úspech a dobrý pocit z práce je zaručený. 

Ďakujeme všetkým zamestnancom TSK, RÚVZ v Považskej Bystrici a Trenčíne za ich 

spolupatričnosť a ochotu pomôcť v tejto ťažkej dobe. 

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli finančne alebo darom ku skvalitneniu života našich 

klientov. 

 

Ing. Martaus František, PhD., riaditeľ CSS 

 

 

 

 

 



Výročnú správu zostavili: 

Ing. František Martaus, PhD. – riaditeľ CSS – NÁDEJ 

frantisek.martaus@cssdolnylieskov.sk 

 

Mgr. Katarína Ondejčíková – vedúca soc. úseku 

katarina.ondejcikova@cssdolnylieskov.sk 

 

PhDr. Peter Špánik – soc. pracovník ZPB Stupné 

     peter.spanik@cssdolnylieskov.sk 

 

Mgr. Jana Melicheríková - účtovníčka 

jana.melicherikova@cssdolnylieskov.sk 
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I t lffinm:1,!?tolii'0"'ociodsubjektovverejnej i ,,u 
i

I o J 
Prijate nevratn6 financn6 vlpomoci od subiektov vereinei I I

I rspravvkretkodob6 e73AOl | 179 
I

I C. 
f 
e asove roztisenie t.1A1 + t. 182 i ,rO 

I

I C 1. lvydavkybuducichobdobi (383) L,1 I

| , iurno., 
buducich obdobi (384) i ,r, i

I o. 
I l;lrn, 

* ,.tom ktienrov st6tnej poktadnice (ritov6 s*unina j 183 i

47 620,

0,

47 620,,

b
6

7



iislo
0dtu

alebo n6ktady

b

e islo
riadktr

Hlavn6 6innost,

2021

T- r-r-"r=*
| 6innost, f- '* 2020

A
c

50 SPotrebovane nikr
001 319 1 53,44 0,00

3 4

501
319 153,44 293 678,7SSpotreba materielu 002 210 815.13 0,00 210 815,13 188 519,3€502 Spotreba energie 003 0,00 1 0B 338,31 105 159,41503 Spotrebao@

004

005

0,00 0,00 0,00 0,00504,507
Predan! tovar, predan3 nehnutel,nost'

0,00 0,00 0,00 0,0c51 Sluiby (r.007 ai r.0,t0) 006 42 500,77 0,00
5 42 500,77 44 799,26Opravy a udrZiavanie 007 15 210,97
ctz

0,00 15 210,97 20 867,55Cestovn6
008

009

350,41

1't 1,83

0,00 350,41513 N5klady na reprezentdciu 135,22

518
0,00 111 83 156,5Cuslatne sluZby 010 26 827,56 0,00

52
26 827,56 23 639,9f

011 1 247 918,07 0,00
521 Mzdov6 n6klady

'l 247 918.07 1 166 550,1C
012 888 265,60 0,00 888 265,60 826 950,7C

525 Ostatn6 soci5lne poistenie
013

014

306 255,94

11 862,35

0,00 306 255,94 286 906,34

527
0,00 11 86235 10 582,0e

015 41 231 ,97 0,00
528 1qt 41 231 ,97 4 t 780,08

53
016 302,21 0,00 302,21 330,9:

531
) 017 I222,98 0,00 I222,98 8 091,1c

0,0c

rororovych vozidiel 018
0,00 0,00Dai z nehnrrtel'noeti

019 809,49
538

0,00 809,49 80i 4cpoprarKy 020 7 413,49 0,001 7 413,4s 7 287,6154 ps-t1!n6 nattaAV naEev,eaztovE einnost
(r.022 ai r.0281 021 7 473,89 0,001 7 473,8s 0,00

541
Zostatkov6cffi
nehmotneho majetku a dlhodob6ho hmotn6ho
majetku

PredanV malpriil

022 0,00 0,00 | o,0o 0,0c
542

023

024

0,00
544 Zmluvn6 poXuty, pEnateil-tu 0,00 0,00 0,0(

C)stain6
0,00 0,00 | o,o0 0,0c545

025
546

v resKanta

Odpis poht'addvky

Ostatn6 n5klariv n:

0,00 o,oo | ,pt onr
026 7 473.89 0,00

ooo
7 473,89 0,00548

027 0,00
549 Mank6 a Skody

0,00 0,0c
028 0,00 0,00

55

0,00 0,0cvuprsy,rezervy a opravn6 poloiky z
prevddzkovej dinnosti a finan6nej dinnosti az0dtovanie 6asov6ho rozlisenia
(r.030+r.031 +r n1A+r nior

029 163 883,10 0,001 163 883,10 140 467,04

85 832,60

lf1.a
0,00

551
vuprny ur ruuoDeno nenmotneho a hmotn6ho
majetku 030 100 523,66 0,00 1 00 523 66

:l:rrl,, f-ol9rxy z prev6dzkove.j
031 63 359,44 0,001 63 3s9.44

552
dinnosti

ycn rezerv z prevadzkovej
032 0,00 0,00 0,00

553 usrarnycn tezerv z prev6dzkovej dinnosti
033 0,00 0,00 0.00 0,0(

0,0c

557 , vv,vq 4o^vilUyuil upravnycn poloaekZ
prevadzkovej iinnosti 034 0,00 0,00 0,00

558
, vv,ud u5rarnycn opravnych polo2iek zprevadzkovei dinnosti 035 63 359,44 0,00 63 359,44 54 634,44

8

1 2

10R ?']R 11

qr/

0,0(



Vlikaz ziskov a stret Ue ROPO SFOV 2 _ 01

Cislo
rictu

alebo
skupiny

n6klady
Cislc

riadkr

2021

2020Hlavn6 dinnost' Podnikatel'sk6
iinnost'

--- 
2

Spolu:

A c 1 3 4
l.:---", u vFreyrrs pvru4^y 4 ilildiluIteJ
ai nn-qsliIr.03 7+r.038 I 036 0,00 0,00 0,00 0,00

554 Tvorba rezerv z finandnej dinnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,0(
4RO Tvorba opravnlTch polo2iek z finandnel dinnosti

038 0,00 0,00 0,00 0,0(
s55

Z0dtovanie komlexn!ch n6kladov bud0cich
obdobi 039 0,00 0,00 0,00 0,0c

56 Ffnancn6 naktady (r.041 ai r.049) 040 23,90 0,00 23,90 't 9,75
561 Predane cenn6 papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,0c
562 Uroky 042 0,00 0,00 0,00 0,00
5bJ Kurzov6 straty 043 0,00 0,00 0,00 0,0(
564 Naklady na precenenie cennfch papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,0c
566 !g!.lrCV na krdrtkodobf finandn! majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,0c
567 N5klady na derivAtov6 oper6cie 046 0,00 0,00 0,00 0,0c
568 Ostatne finandn6 n6klady 047 23,90 0,00 23,90 19,7 a
569 anKa a Skody na finandnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,0(
57 L.gl'"lpllXtady (r.050 ai r.053) 049 0,00 0,00 0,00 0,0c

Srooy 050 0,00 0,00 0,00 0,0c
574 Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Oslatne mimoriadne n6klady 052 0,00 0,00 0,00 0,0(
579 Tvorba opravn!ch polo2iek 053

054

0,00 0,00 0,00 0,0c
58

Nakladv
Brlimgv (r.055 a;i r.063 399 968,03 0,00 399 968,03 41 6 035,69

581
N6klady na transfery zo Etatnetro rozpoetu Oo
Statnych rozpodtovych organiz6cii a
prispevkovVch or clanizecii

0s5 0,00 0,00 0,00

0,00

0,0(

582 N6klady na transfery zo Statneno rozpodtu
ostatnim stthieklnm \/aroinai c^16\,,, 056 0,00 0,00 0,0c

583
,ra^rouy nd udnsrery zo slalneno rozpoetu
subtektom mimo vereinei snrAvv 057 0,00 0,00 0,00 0,0c

584

N6ktady na transfery i r;poEGb;;;bo z
rozpodtu vy55ieho uzemn6ho celku do
rozpodtovlich organiz6cii a prispevkovych
organiz6cii zriadenli,ch obcou alebo vy3Sim
0zemnVm celkom

058 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

585
N6klady na transfery z rozpo6tu-EEe aGbo-
vySSieho 0zemn6ho celku ostatnlim subjektom
vereinei sor5vv

059 0,00 0,00

0,00

0,0c

586
Nektady na transtery- rozpoetu oOie aleno
vySSieho rizemn6ho celku subjektom mimo
verejnei spr6vv _

060 0,00 0,0(

0,0c
587 Ndklady na ostatne transfery 061

062

063

064

0,00 0,00 0,00
588 Ndklady z odvodu prijmov 399 968,03 0,00 399 968,03 416 035,69
s89

0,00 0,00 0,00 0,0(Uctove
(r.001 +r.006+r. 01 I +r.O1Z +t,021 +r.029+
r.040 +r.049+r.0541 2 189 144,18 0,00 2189 144,18 2 069 641,7:
Kontroln6 disto s06et (r.001 ai r.0641 994 6 630 791,98 0,00 6 630 791,98 6 263 559,63

I

Naklady z bud0ceho odvodu prijmov



e isto
tl6tu

alebo
kupiny

Vjrnosy, dai z prijmov a vfsledok
hospod6renia

e isto
'iadku

c

;

2021

2020Hlavn6 dinnost' Podnikatel'sk6
6innost' Spolu:

A

60
Trtby za vtastn6 vyX-ny a toGij?OoO ai
r.068) 445 548,45

2 3 4

0,00 445 548,45

0,00

445 548,45

443 827,5a
601 Irlby za vlastne vlrobky 066 0,00 0,00
602 0,0c

067

068

445 548,45

0,00

0,00604,607 rZby za predanv tovar. VG*, 443 827,55
na predaj 0,00 0,00 0,0c

61
zmenastavu-v@
(r.070 ai r.073) 069 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Zmena stavu nedokondenej vlroby 070 0,00 0,00 0,00 0,0(

0,0(

612 Zmena stavu polotovarov
971

072

0,00

0,00

0,00 0,00613

6,'t a

Zmena stavu vyrobkov

Zmena stavu zvierat
0,00 0,00 0,0c

073 0,00 0,00 0,00 0,0c

7 991,83

62 Aktiv6cia (r.075 ai r.078) 074 0,00

0,00

5 936,08
621 Aktivacia

075 0,00 0,00 0,0c

623

624

076 5 936,08 0,00 5 936,08 7 991,83
nenmotneho majetku 077 0,00 0,00 0.00 0,0(

078 0,00 0,00 0,00
63

Dariov6a coln6 vvffi 0,0(
(r-0E0 ai r.082) 079 0,00 0,00 0,00 0,00631 Dariov6 a coln6 vlinosy St6tu 080 0.00 0,00 0,00 0,0(632 Daiove

081 0,00
OJJ

0,00 0,00 0,0c

64

082 0,00

1 084,71

0,00 0,00 0,0c
(r.084 ai r.08gl- 083

0,00 1 084,71 9 042.11641 TrZby z predaja DNM a DHM 084
642

0,00 0,00 0.00 0,0c
085 0,00 0,00

644
0,00 0,0cz-mruvne pokuty, penale a lroky z omeskania

Ostatn6 pokuty, pendle a lroky zomeSkania

Vynosy z odpisanfch pohl,ad5vok

086 0,00 0,00 0,00 0,0(645
087 0.00 0,00 0,00 0,0c646
088 0,00 0,00 0,00 0,0c648 Ost
089

65
Zti dtov. reze rv

1 084,71 0,00 1 084,71 I042,1
090 0,00 0,00 0,00 0,0[zudtov.rezervao[r@

aZ r.0951
Zodtovaniezaton@
dinnosti

091

092

0,00 0,00 0,00 0,00652
0,00 0,00 0,00 0,00

653
l0dtovanie ostatnlicn rezerv z preGOztwq
)innosti 093 0,00 0,00 0,00 0,0c657 4uulvvdrrc zaKonnycn Up z prevedzkovej

dinnosti 094 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Z0dtovanie ostatnVctr Crp

dinnosti 095 0,00 0,00 0,00 0,0c-uuruv.rezerv ii ojcr.pol. z tinan.cinnosti
(r.097 a2 r.098|_ 096 0,00 0,00 0,00 0,00

10

, . awy . Pr Eudjd stuzteo

5 936,08

622

<lrnoooDeno hmotn6ho majetku

i/!nosy z poplatkov

(r.091 +r oq6+r nool



Vfkaz ziskov a str6t U6 ROPO SFOV 2 _ 01

e isto
rldtu

alebo
skupiny

Vlinosy, dai z prijmov a vlisledok
hospodSrenia

Cislo
'iadku

2021

2020Hlavn6 dinnost' Podnikatel'sk6
dinnost'

2

Spolu:
A b c 1

654 3 4
rnancneJ ctnnostt 097 0,00 0,00 0,00 0,0c

659 -z:g""AEIf fina ncnej din nosti 098 0,00 0,00 0,00 0,0c
655

Zodtovaniekomp@
099 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Financne vyinosy (r.101 ai r.108) 100 0.00 0,00 0,00 0,0(
661 Irlby z predaja Cp a podielov 101 0.00 0,00 0,00 0,0c662 Uroky 102 0.00 0,00 0,00 0,0c663 Kurzov6 zisky 103 0,00 0,00 0,00 0,0(664 Vlinosy z precenenia Cp 104 0,00 0,00 0,00 0,0(665

105

106

107

0,00 0,00 0,00 0,0c666
0,00 0,00 0,00 0,0c

668

varovycn operacil 0,00 0,00 0,00 0,0(
vynosy 108 0.00 0,00 0,00 0,0c67

't 09

'1 10

0,00 0,00 0,00 0,00672 auy
0,00 0,00 0,00 0,0(674 Z0dtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,0(

0,0c

678 9:8t"6 mimoriadne vlnosy 112 0,00 0,00
679

113 0,00 0,00

68

681

VVnosv 0,0c
v St6tnych rozpodtovfch organizaciach a
prispevkovlic h organiz6ci6ch I r.1 1 S a2 r.1 231

V-vn-"", h;r^'r"l- ;;;.;-:;;;:= - ---

114 0,00 0,00 0,00 0,00

rozpodtu 115 0,00 0,00 0,00 0,0c
682

rozpodtu 1 16 I o,oo 0,00 0,00 0,0(
683 Vy.no:y z beZnlich tranGrw;a ostatn,rcll

subjektov vereinei sor6w 117 0,00 0,00 0,00 0,0(
684

Vv.no:y. xapiutovybn trlnsterov oo oGtny,cn
subjektov vereinei sor6vv 118 0,00 0,00 0,00 0,0c

685 Vlnosy z be2nlich transErw oO europsfe.; On;g
119 0,00 0,00 0,00 0,0(

686 Vlnosyzt<i@
un!e 120 I 0,oo 0,00 0,00 0,0c

687 UorrrrYruv uu ustatnycr
subjektov mimo vereinei sor5w 121 0,00 0,00 0,00 0,0c

688
Vinosy z kapit5tovlCh tiansfeEv oO ostatnicn
subjektov mimo vereinei sor6vv 122 0,00 0,00 0,00 0,0(

0,0(

689 Vlnosy z odvodu rozpodtovrTch nriimov 123 0,00 0,00 0,00

69

VVnosv z transferov
v obciach, vyiSich 0zemnfch ceifoci.r a
rozpodtovfch org. a prispevkovlch org.
zriadenf ch otcou alebo vySSim-rizemrilim
celkom (r.125 aZ r.133)

124 I 696 393,s3 0,00 1 696 393,53 1 582 684.15

691

v,,vo), 4 uc4ryuu rransrerov z rozpoctu obce
alebo z rozpodtu vySsleho tzemn6ho celku v
rozpodtovlch organizaciach a prispevkovlich
organiz6ciach zriadenych obcou aiebo vySSim
trzemnrTm celkom

125 1 473 713,85 0,00 1 473 713,85 1 422 741 ,68

V),,nosy z dlhodob6ho finandn6ho majetku

V!nosy z k16tkodob6ho finandn6ho maietku

bb/

4Uatovanie opravn!ch polo2iek

11



Vfkaz ziskov a str6t Ud ROPO SFOV 2 - 01

e isto
0dtu

alebo
skupiny

Vfnosy, dai z prijmov a vlisledok
hospod6renia

Cislo 2021

2020

4

Hlavn6 6innost' Podn ikatel'sk6
dinnost' Spolu:

A b c 1 2 3

692

Vynosy z kapitdrlovlich transferov z rozpoctu
obce alebo z rozpodtu vy5sieho 0zemn6ho celku
v rozpodtovlch organiz6ci6ch a prispevkovli,ch
organiz6cidch zriadenlich obcou alebo vySSim
0zemnVm celkom

126 '100 '144,60 0,00 1 00 144.60 85 477,04

693
Viinosy samosprbvy zbelnlch transferov zo
Stdtneho rozpodtu a od infch subjektov verejnej
soravv

127 1 19 256,02 0,00 119 256,02 68 950,87

694 128Statneho rozpodtu a od inlch subjektov verejnej
sprevv

379,06 0,00 379,06 355,5€

695
Vynosy samosprily zbe1nych transferov od
Eurooskei unie 129 0,00 0,00 0,00 0,0c

696
Vlnosy samospravy z t<apitatovlicn tEnEferov oO
Europskei unie 130 0,00 0,00 0,00 0,0(

697 Vlnosy samospravy zbelnych t-dnsferov od
ostatnVch subiektov mimo vereinei qnrirnr 131 2 900,00 0,00 2 900,00 5 159,0C

698
Vfnosy samospravy z kapitalofEfi tiiisErov od
ostatnlTch subjektov mimo verelnej sp16vy 114

0,00 0,00 0,00 0,0c

699
v yru>y sdrruspravy z oovooU rozpoctovj/ch
oriimov 133 0,00 0,00 0,00 0,00Udtov6 trieda 6 

-celkom(065+069+074+079+083+O9O+1 OO
!1i9+'U4!1241

134 2148 962,77 0,00

0,00

2148 962,77

40 181,41

2 043 545,64v!1t-e!9rnos@
- r.064) (+/-'l _ 135 40 181,41 -26 096,09(oa Splatn6 darl z prijmov 136 0,00 0,00 0,00 0,0(

0,0(
595 Dodatodne platenii dari z prijmov 137

138

0,00 0,00 0,00Vrislodok rv.sqrrsrI I.IJJ _ lL t.ro,
1 37) l+/-l 40 181,41 0,00 40 181,41 .26 096,09

^ontrotne 
eisto sUdet ( r.065 ai r.i38 ) 995 6 527 251,13 0,00 6 527 251,'13 6 182 829,10

12



lentrum socidrnych sluzieb Nt{ou a.r97, 0rg 2r Dolny Lieskov
Pozniimky individu6lnej ridtovnej z6vierky zostur.rr"i {zt.decembru 202 I

Poznimky k 31.12.2021

CI. I

l. Identifikain6 ridaje riitovnej jednotky 
vseobecn6 fdaje

d) uitovn6jednotkaiffi
celku vereinei

N6zov ridtovnei iednot[ Centrum soci6lnych sluzieb NIDEJSidlo fdtovnei i Dolny Lieskov 197
00632414

D6tum zriadenia 0t.07.2002

N6zov zriad'ovatel'a Trendiansk
Sidlo zriad'ovatelb

Eltolnej stanici 72821204, 911 0T TtendGb)Pr6vnyaovoa@
zdvierky

riadna
mimoriadna

c) Udtovnd jednotka je sridastbu
konsolidovandho celku

6no
nie
6no
nie

2. Opis iinnosti riitovnej jednotky

I{lavn6 dinnost'ri Poskytovanie sociiilnch sluZieb

3' Inform:icie o Statutrlrnych zristupcoch a o organizainej struktrire riitovnej jednotky

Statutrirnyr@
Funkcia

Ing. FrantiSek Martaus, phD
riaditel'
69

-

69

J

0

0

0

0

0

rnemerny poeet zamestnancov podas
ridtovn6ho obdobia
rocet zamestnancov ku diu, ku ktor6mu sa
zostavuj e f dtovn6 ziwierka ridtovnej j ednotky
z toho:
- podet vedricich zamestnancov
Inform6cie o o.g

- rozpoctove organrzdcie zriaden6 ridtovnou
jednotkou

-

- prispevkoue
jednotkou
nez I sKo ve or ganrztrcie zalo Lene / zriaden6
0dtovnou jednotkou
pravrucKe osoby zalolenf ridtovnou
jednotkou
cenne paplere a podiely v obchodnych
spolodnostiach



Centrum socidlnych sluZieb w,qOU i.l97, 018 21 Dolny Lieskov
Pozn6mky individurilnej ridtovnej zilierky zostavenej k 31. decembru 2021

Informicie o

1. Uitovnrl ziryierka je zostavenii
jednotky vo svojej iinnosti

2. 7,meny riitovnych met6d a
Udtovnii jednotka zmenila
obdobiu

Ak rino:

ir. u
tiitovnych zrlsaddch a riitovnych met6dach

za splnenia predpokradu nepretfiitlho pokraiovania riitovnej
X ano ! nie

riitovnfch zfsad
ridtovnd met6dy, ridtovn6 zfusady oproti predchtdzajircemu ridtovndmu

E 6no ffi nie

D6vod zmeny
Vplyv zmeny na t oanot,

majetku, zildzkov,
vlastndho imania

a vysledku hospod6renia

PefiaLn0 vyjadrenie

3' Spdsob ocenenia jednorirrj'ch poroziek majetku az*vrizkov

oceiovania

menovitou hodnotou

nehmotny maietok naku obstar6vacou cenounehmotni ma vlastnou dinnost'ou vlastnymi n6kladmi
ok nakupovan

d) dlhodoby t motny.naietot qf vlastnou dinnost'ou vlastnymi naktaamidlhodobf ,.nrno,ni
zfskany bezodplatne

reiilnou hodnotou

0 dlhodobi nnare"v .aietot obstardvacou cenouzitsoby nakupovand
obstar6vacou cenou

vlastnou dinnost'ou vlastnymi n6kladmiziskane bezodplatne re6lnou hodnotoul'adiivk
menovitou hodnotouk) krritkodobt I'rna"d" majetok

l) dasove.ortiS"nle riitr*" utti, n6klady U,",aricictr oUaoUii pri.l.ny'
budricich obdobi sa vykazujri vo 

-

vySke, ktor6 je potrebnii na dodrZanie
zdsady vecnej a dasovej srivislosti s

m)zhvazky, rrata,
menovitou hodnotou
oceriujri sa v odak6vanej vy5ke
zixinkun) dasov6 rozli5enie na strane pasiv vydavky brdricich obAobGrynosy
budfcich obdobi sa vykazujri vo
vySke, ktor6je potrebn6 na dodrZanie
zdsady vecnej a dasovej srivislosti s
ridtovnym obdobim.o) deriv6t
retilnou hodnotou

etok a zin, zabezped,end derivatmi

Druh zmeny

nadobudnuti



4' Spdsob zostavenia odpisov6ho pLinu pre dlhodoby majetok, doba odpisovania, sadzby odpisova odpisov6 met6dy pri stanoveni riitovnfch odpisov
odpisy dlhodobdho. 

lehloln6ho majetk, u auroafbdho hmotndho majetku sf stanoven6 tak, ie savychddza z predpokladanej doby jeho uLivaniaa predpokladandho pri.u.iru j.rro opotrebenia. odpisovat,saza(ina odo dia zaradeniado pouZivania.
Udtovne odpisy sa zaokrrihfujri na celd eurd nahor .Udtovn6 jednotka zaratujemajetok do odpisovychskupin v zmysle zitkona a. 5g5t2OO3 Z.?. o dani , p.i;-o, *i;;:;. il ,ri"rra jednotka nem6Ze zaradit,majetok do odpisovych skupin, individu6ln" p..noaroti odpisovy plan t<onruetneno majetku podl,aSpecifick;fch podmienok pouZivania.

Centrum socidrnych sruzieb ulozl a.r97, 0rg 2r Dotny Lieskov
lg4g$ ostavenej V.lt.decembru 2021

Drobny nehmotnlf majetok od l7,01Eur do 1700,00 Eur, ktory podl'a ridtovnej jednotky nie je dlhodobymnehmotnym majetkom sa ridtuje pri obstaranf do n6kladov.
Drobny hmotny' majetok od 17'01 Eur do 1700,00Eur, ktory podl'a rozhodnutia ridtovnej jednotky nie je

5. Zfisady pre zohl,adnenie znii,eniahodnoty majetku.
Prechodnd znizenie hodnoty majetku sa vyjadruje o"pravnou polozkou.
udtovn6 jednotka podl a vruito*erro pr"apisu tvorila opravn6 poloZky k:- odpisovandmu dlhodobdmu majetku

- neodpisovan6mu dlhodobdmu majetku- nedokondenyminvesticiiim
- dlhodobdmufinanindmumajetku
- ziisob6m
- pohl'ad6vkam

I nie

I nie

X nie
I nie

I nie

! nie

rr
I
tr
tr
X

ano

ano
ano
an0
{no
ano

y"iil,l,',ffiif" pri ktoqrch je riziko

6. Zisady pre vykazovanie transferov.
o n6roku na dotiicie zo Stiitneho rozpodtu sa fdtuje, ak je takmer ist6, Le sa splnia vsetky podmienkysrivisiace s dot6ciou a sfdasne, Ze sa dot6cla poskyne.

BeZny transfer
- prijaty od cudzich subjektov - sa zridtuje do vfnosov vo vecnej a dasovej srivislosti s nrlkladmi- prijaty od zriad'ovatefa - sa zridtuje do vynoso, uo vecnej a dasovej srivislosti s vydavkami- poskytnuty cudzim subjektom - sa zridtuje do nrikladov po splneni podmienok- poskytnut;f vlastnym subjektom - sa zridtuje do niiklado,, pri poskyinuti transferu

Predpokl adana doba uLiv ania a odpisovd ti stanoven6 nd L,,^;-., 
^Odpis,ov:i skupina Predpokladanri doba

pouZivania v rokoch
RoCnS oApisove saarfa

v o/o

t/2
t//4

1/6

1/8

t/12
t/20

-

t/40

(l
2

I 4

6
-) 8
t[ t2
5 20
(t

40

Ze ich dlZnik ir ne alebo diastodne i o4 sp-latno sti pohf aaarky uptynutaloba di-hi;;lo ;' 
-^ ^"

tei hndnn+ru nnhl'a.1.i.,1.,, L^- --
1 rok rrajviac do vfSkv 25 % mernvt
2 roky :

najviac do vfsky 75 % mir"Ut"; r,.,.r"ofrz nnhl,qrt;.,u., L^3 roky
4 roky rvrrr su4vAJ uvz. PrtDrusgllslvanajviac do vfsky 100 oZo

IISIVA
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Kapitrllovf transfer
- prijaty od cudzich subjektov _

(napr. s odpismi, sopravnou
majetku).

sa zudtuje do vynosov vo vecnej a dasovej srivislosti s ndkladmi' poloZkou, so zostatkovou hodnotou vyraden6ho dlhodobdho

- prijaty od zriad'ovatel'a - sa zridtuje do vynosov vo vecnej a dasovej srivislosti s n6kladmi (napr. sodpismi, s opravnou poloZkou, so zostatkovou hodnotou vyradeneno amoaobdho majetku).- poskytnuty cudzfm subjektom - sa zridtuje do nrlkladov po splneni podmienok.- poskytnuty vlastnlrm subjektom - sa zridtuje do nrikladov vo vecnej a dasovej srivislosti sniikladmi ridtovan;1imi v organizitciirchv zriad'ovatel'skej posobnosti obce/mesta.

ir. ur
Informdcie o ridajoch na strane aktiv srivahy

A NeobeZnf majetok
1' Dlhodoby nehmotny majetok a drhodoby hmotnf majetok
a) prehl'ad o pohybe dlhodob6ho majetku (tabufka e . t;
Textov6 dast'ktabul'ke d.l Na ridte 0_2_l j: vykazany prirastok vsume 344g47,01€, ktory vznikolzaradenim majetku a to: 190 309,58 € zF 4l - rekonsirukcia technol6gie kotolne, l0 000,00 € zF 20-rekonstrukcia technol6gie kotolne l4l 2g7,43 € zF 4l - rekonstrukcia vzduchotechniky v stravovacejprev6dzke 3 240,00 ZF 4l - stavebny dozor.
Na ridte 022 je vykitzany prirastok u ,r- l^3^893,00, ktory vznikol zaradenim dlhodobeho majetku :3 348'00 € - elektrickli varnlf kotol 2 640,00€ - eleitricka tro3pec, 2 495,00€- priemyseln6 susidkabielizne,2 990,00 - priemyselnri prSdka- ,.2 +]0,00- umyvaeka iiadu . Na ridet 021 je vykazanyribytokv sume 2067,72€ - vyradenie elektrick6ho kotla zo stravova cej prevkdzky.
Na fdte 026 - zvieratii vznikol prirastok v sume 47o0,oo € nrikup terapeutick6ho zvierat a- k6i.Na ridte 042 - obstaranie DHvtvykazuje ridtovnri jednotka ribyttk, *-. 69 053,00 €, uvedeny fbytokpredstavuje zaradenie majetku do uZivania

b) spdsob a vyska poistenia dlhodob6ho.nehmotndho majetku a dlhodobdho hmotn6ho majetkuSamostatn6 poistenie majetku si ridtovn6 jednotka nezabezpeduje , poistenie je realizovan.zriad'ovatel'om ( TSK).

Druh poistendho majetku

V5eobecn6 zodpovednost' za Skodu

opis a hodnotaL dlhodobdho majetku vo vlastnictve riitovnej jednotky alebo v spr{ve riitovotk ne

Majetok,
ku ktordmu md ridtovniijgdnotka vlastnicke pr6vo

Suma

59 218,02
3 222 472,84

32 1859,s7
< Q<l.7 rn

rozemKy
Budovv. stavbv
Stroj e, pristroj e, zariadenia,lnvent.ir
Dopravnd prostriedkv

-

_y9J9l9ry Jplgye uOtovnej jednotky /RO,PO/
3 662 067.63
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ku ktor6mu nem6 tdtovn6 i
Majetok, ftory,
o vlipoZidke

H n ute l'ny maj gp!_ZglAden ie snoezelen miestnosti

BublinkovV valec

Ostatny maietok
Zvierat|:

a hodnota ma ku ktor6mu ridtovnri i notka nemii vlastnicke

B ObeZny majetok

l. Pohl'adrivky
a) opis v!'znamn{'ch pohladrrvok podl'a jednotlivych poloZiek srivahy

Pohl'ad6vky Sunra
OP

D6vod zvy5enie, ,niZ"rE u ,.uS*ia Op

63359,44 rrczalrraLene unraoy za sluZby viac ako l_4 roky

b) vfvoj opravnej poloiky k pohl,ad6vkam _ tabul,ka d.3
Textovii dast'k tabul'ke d.3 Tvorba oP k pohl'adiivkam bola ro vySke 63359,44€ a odpis pohl,adrivky vovyske 7473'89 €' s n6rastom pohl'ad6vok vodi prijimatel'o- rgqarr": sluZby narastii aj suma opravnej

ilt,*I#::1l6vkam, 
do vznik6 ddsledkom n.aottuioJny.h finu,Ly.r, p."rtriedkov r",ir,ruav, mre

opis ddvodov t'orby, znitenia a zrusenia opravnfch poloZiek k pohl,ad6vkam

c) pohl'ad6vky podl'a do_by.spratnosti (riadky 04g a 060 srivahy) -tab.4Textov6 dast' k tabufke d.4 ide o krritkodob6 pohl'ad6vr.y r aouou splatnosti do jedndho roka.v riadku 60 srivahy krritkodobd pohl'adrivky rietovnri j.ino*u eviduje hodnotu pohl,adrivky v hodnotebrutto 212 701,18 € z toho 180863,80 € nevysporiadand rihrady za poskytnutd soci6lne sluZby,mimoriadne odmeny z MpSVaR za 12/2021.

l. Finaniny majetok

Z nedaiovych prijmov
rozpoitovej organizdcie

1t 947,62

Nevysporiadane --ltraay--lA
prijimatel'ov soci6lnej stuZby za

Ine pohl'ad6vk 3l 837.38 3 t 837,38 Mimoriadne oame.ry z frapSVan

p_opts vyznamnych zldiek krdtkodob6ho finanin6ho mai
_.. - _ \rar|1'uuol,y [nancnymajetok
Pokladnica
Ceninv
Bankovd riotv %

Zoltatok k3t.t2.20Zt Zostatok k3l.l2.Z02O
0,00 0,00
56,30 94,30
100312,49 10102-5.52
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2. Poskytnutd nrivratn6 finanin6 vypomoci (riadky 09g a 104 srivahy):
Popis a hodnota poskytnutych n6vratny* @*nf.h uyfo-o.i podtl jednotlivych druhov vypomociv dleneni na dlhodob 6 nilratne vypomoci a krritkodo bliixratnefinandnd vypomoci

2. Zixiizky podl'a doby splatnosti
a) zdvazky podl'a doby spratnosti (riadk y 140 a l5l srivahy) - tabul,ka d.gTextov6 dast'k tabul'ke d.8 - napr. ridtovnri jednotka 

"""riarj. Liadne zildzkypo lehote splatnosti .Riadok 140 stivahy v sume 9544,87 tvorf dlhod obi zdviizok finandnej ,6i";;;Ly a zixazoksoci6lnehofondu' Riadok 151 sfvahy 130877,95 tvoria pracovno - praun, vzt'ahy a neuhraden6 faktrirydod6vatel'o m za 12/2021

iasov6 rozliSenie
e poloZk ho

CLIV
Informfcie o ridajoch na strane pasiv sfvahy

A Vlastn6 imanie - tabufka d.5

Zivdzky
Rezervy - tabul'ka d.6-7

I'redpokladany rok pouZitia rezety a onis v.vznarnndoh nnlniioLrvA rvzvl v

Predpokladanlf rok pouZitia

B
t.

ffzW rozliSenia nrikladov budricir
a

Prfimrz hrrdr',^i^h ^l^.1^Lr ^^^r--

:h obdobi a prfjmov bud ticich ohdohf
Zostatok k3l.l2.20Zl Zostatok k31.12.2020

212,14 147,70. . u,,,/ vuvevrwrr vuuvur )PUlu
Spolu:

0,00 0,00
212,14 147,70

Opis jednotliW

oceilovacich rozdielov,
opravy rfznannfch chfb minuljch rokov

87335,87
ia minullich rokov

ia za fi(tovne obdobie

61239,78 Spolu

Zostatok
k 3t.t2.2021

Zostatok
k 31.12.2020Dlhodob6 zrlvlzky z toho:

- zauazky zo sociiilneho fondu
tnutdho fiveru zo SFRB

z investidndho dgd6vatehk?ho riveru
_ _zs!_Azky Z n si n ve st i e n e h oi o darate tb keh o ri veru
- zAvazky zfi

Krritkodob6 z|vizky z toho:

- zAv\zky vodi zamestnancom
vodi poist'ovniam

44374,11
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,.;.j ['3i. decembru 202I

zdvazky vodi dafiovemrr irradr
z|vazkv vodi (rir 9876,64 7000,76

,
- ostatnd ztvdzkv

0,00 500,00

bs zt:azky podl'a ,.r.:t"l\o]9i doby splatnosti (riadk y r40 a 151 srivahy) - tabul,ka d.gTextov6 dast'k tabul'ke d.8 Dlhodobe iavuuy tvori zostatok na ridte socialneho fondu v sume gg3,64c
a prijatri finandnii zirbezpeka v sume 8651,23 €. Kr6tkodob e zdviaky str zaviiyvodi dod6v atelom zaneuhraden6 faktriry z roku 2021 .Mzdy zamestnancov cSS NAorj za el202i, odvody do soci6lneja zdravotnych poist'ovni, doplnkovd d6chodkov6 poistenie-, dai zo mzdy.

3. iasov6 rozli5enie
a) opis vyznannych poloziek dasovdho rozliSenia vydavkov budricich obdobf a vynosov budricichobdobf

_ . . . . vprJ vJzrrarrruEJ lruruzKly casoveno rozlisenia

-

VVnosv hrrdr'rninh ^

Zostatok k31.t2.2021 Zostatok k 31.lZ.ZfJ2}

' J "--J vuuvut )pUtU Z LUIIU:
VVnosv -

58 632,16 47620,45
/ --l .--r^r*rv vJ rrsrror9r

Vrinoqv-TqK-^ 30 969,63 3t 349,69' J "--l ! vrr vwrlrqrrrrs uruJtl lE:uKv
rrEulcstv()

-

Vdnoqv kercnioi4

24549,38 l4 950,61
1421,15 1421,15
1692,00 0,00

nsferoch zat
----:;-------.- .- Kapit6lovytransferffi

KeramickA nen

na fdte 384
Stav k 31.12.2021 Stav k 31.12.2020'---_-__- r''

Kapitalovy t.ans
1692,00 0,00
30969,63 31348,69

ir. v
Informr{cie o vynosoch a nrikladoch

.v - opirs a vy5ka vizna lnlielr

a) trZbv za vlastn6 rou Suma k 31.12.2021 Surna k 31.12.2020
602 - Tr\by, predali sluzGbT toho:

Strava klienti
Ostatnd sluZby - klienti
Strava - zamestnaci

-

604 - Tri.hv za tnuii .7.l^^.-

445549,45 443827,25

126641,34
284131,15
34775,96

112 n3,42
300 547, I 8

31 166,95

607 - Vi/
0,00 0,00

Pr ,J t(-)Ito;

c) aktivrlcia

624- akt DHIL{

0,00 0,00

0,00 0,00
5 936,09 7 991.83
5 936,08 7 991,83

ry4Pyg-grE6 nYnory u 
":iroqyTlro632 - Daiovd vynosy samosprafi-i tof,u

V{ tV

kov

0,00 0,00

0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00

e) finanin6 r,{nosv 0,00 0,00
0,00 0,00
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661 - Trih
662

PrLuqlq Lt z lullu.
Urokv z toho: 

-

0,00 0,00
668 - Ostatnd nnanene vynosy z totta

-

f\ mim^*i^.t-^,,;-F-

0,00 0,00
0,00 0,00

1./ .rrr.rrur t4urrc Y yllusY

-

672 -Ndhradvsk6dffi 0,00 0,00

g) vfnosy z transferov a .orpodtonffi
-_4 vRg a PO zriadenfch obcou aieboVtJC
f.Ol-\/.',-^-.,-L^:--..^r-.-- .-

0,00 0,00
I 696393,53 I 582684, I 5

a JLtwJJ L UV

- beZny transfer

AO) \/,,,-^^,, - l-^.

YUI rsrerov z rozpoetu obce, VUC z toho: 1473113,85 1422741.68

Jttv>J L Naprraruvysn rransrerov zrozpo(tu obce, VUC ztoho:
ztidtovan ie kap it6lovdho transferu z ria d, ov st et, 

^
100144,60 85471,04

I '! uspravy z Deznych translerov zo SR z toho:

6
- zirdtovanie kapit6loveho transferu zo SR

60< - \/..,-^-., ^^*^

119 256,02 68950.87

379,06 355,56

) llulpl y z oeznycn translerov od EU z toho: 0,00 0.00
v/v _ v J,,ury r4rruspr.d.yy z Kapltalovych transfbrov od EU z toho:
_ - zletovanie kapitaloveho transferu od EU
697 - Vvrrncri camn

0,00 0.00

, J ..""J rqrrrvoPr qvJ a (

mimo verejnej spr6vy ztoho:

AQR - \/i,^^.., -^-^^::-:: -.

v rerov oo ostatnych sublektov 2900,00 5159,00

y J,,vrJ rorruspravy z Kaplmlovycn transterov od ostatnlich
subjektov mimo verejnej spr6vy ztoho:

- zridtovanie kapitrilovdho transferu od ostatnych subjektov mimo
vereinei sordvv

/6QQ - \/rin^"., "-*^

0,00 0,00

. 
, J,,vo7 Jorrrw)prdvy z uuvotru rozpoctovych prijmov z toho:

zinkasovane priimv RO

-

h

0,00 0,00

rrrr vJraartg YYItulv<
641 -Tri.bv znred:i,ffi 1084,71 9012,11_J _ r- __-Js vr tIr s vLrtvt z tvllu.
642-TrLbv 261p6^ffi 0,00 0,00

J r ---J- rlt

q+{ - Z'ntuvne pokui
64-5 - Ostatn6 ookutv neniffi

0,00 0,00
0,00 0,00

646-Vlnosyroffi

-

6L9. -(1c+at^a.^',*^-

0,00 0,00
0,00 0,00

vJrsrrrr vyttu)y z luilu:

653 - Ztdtovanie osfafndch reroffi
1084,71 9042.t t

0,00 0,00

658 - Z[drovan'. 0,00 0,00
0,00 0,00

2. Nriklad rs-o itv znamnfch noloiiek n|ktqd
i Opis /Cislo riCtu a nrizovl
I a) spotrebovan6 nSkun
5OI - Snnt'ol.. *^t,--r^.

Suma k 31.12.2021 Suma k 31 .12)t'D/}
210 815.13 88s

PHM oleje, kvapaliny
Potravinv
Cistiaci materiril
Drobn;i hmotn;i majetok
Odevy, obuv, OOp
OOPP
OOPP
Ostatnli materiiil zo SR
Ostatnli nespeci fi kovanf materidl
Ostatnli neSpecifikovan! materi6l - dary

375 1,1 5

136824,92
16500,50
10694,31

515,60
212,61

t3 356,22
7 792,00

t8 267,82
2 900,00

2822,3,
I I9007,3

16286.8,
11146.2'

28,2

1637 5,4
18812.8(

4040.1t

AOA

I
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Pozn6mky individurilnej ridtovnej zilvierk

105159,4
37756,8

8219.2'
22101.8,
37081.4

44799,2
20867,5,
I 3608. I

t414.8,
5784.6

23 63e,9

ll662l9.t

286906.3
10582.0

41780,0
8 091.1

803.4
7287.6

140167,0
8s832,8
85477,0,

3s5,5

54634,4

54634,4
19,7

19,7

502 - Spotreba energie z toho:
- elektrickd energia
- voda
- plyn
- drevne pelety

108 338,31
42109,04
9 004,76

25 493,86
3t 730,65

-507 - Predan6 nehnutel'nost' , tot,o,

5 l_l - Opravy a udrZEvanie z toho:
Oprava budov a zariadeni
Oprava dopravnlch prostriedkov

t5 210,97
s 584,39

740,40

5 l2 - Cestovne
5 I3 - Ndklady ni reprezenEciu7 tofro

5 l8 - Ostatne sluZby z toho:
PoStovnd
Telekomunikadnd sluZby
Odvoz odpadu
Odvoz odpadu
Revizie
Ostatnd sluZb

26 827,56
s07, I 5

4 t03,28
219,40

98,40
3 158,98

18 741,35

521 - Mzdovd ntiklad
524 - Zitkonne socialne niklad
525 - osratne soiEGE naLtaOvl

11862,35521 - Zitkonnd socirilne n6k
41 231,97

532 - Dai z nehnutel'nosti
538 - Ostatnd dane a poplatky , tot u

Poplatok za likvidriciu komun6lneho odpadu
Ostatn6 dane a poplatky

7 413,49
3146,00
4267,49

1638831,10551 - Odpisy DNM a DHM , r,-,*.^"-
- odpisy z vlastnych zdrojov
- odpisy z cudzich zdrojov

100523,66
100144,60

379,06

553 - Tvorba ostatnych rezerv ztoi-*.

558 - Tvorba osratnli,ch opravnyih poloZiekl toho:
- k daiovym pohlhd6vkam

k nedaiovjm pohl'ad6vkam
Iinanin6 nri

561 - Predane Cp a poOielyTto,,*"-

562-Urokyztoho:

568 - Ostatnd finandnd naklady z toha

rninroriadne nrlklad
572-Skodyztoho:

U n'rklady na tBfrsfery a n6
585 - Nriklady na transfery z rozpodtu obce,
verejnej spriivy z toho:

beZny transfbr xxx

VUC ostatnym subjektov

586 - N6klady na trans

0,0

42 s00.77

350.41

r I r,83 r56,5

1247 6ts-86
888265.60

306 2s5.94

8 222.98
809.49

63359,44

23,90

23,90

0.00

399 968.03

Ary z rozpo(tu obce, VUC subiektov mirno
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verejnej spr6vy z tohoL

587 - N6klady na oJtitne tranG[Z totro;

588-N6ktady@

589 -Nakladyzbuarice@

i) ostatrrf nriklatl
541 -ZCp.eaaffi
542 - Predanj, mafiEiz toh;

544 - Zmluvne pot

545 - Ostatnd pot

546 - Odpis pohtaO,irty , totro

S+S - Ostatne

549 - Mankd a Stoay- r-,-.*

j) dane z prijmor

416035.6

NajvddSi podiel na n6kladoch tvorili n6klady:- mzdove n6klady vo vy5ke ggg 265,60 €- soci6lne nriklady vo vy5ke 306255,g4 €- odpisy vo vy5ke 100523,66 €- n6klady z odvodu prijmov Ro vo vyske 399 96g,03€ (ridet 5gg)

l0

- predpis odvodu priimov RO
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&ry zostavenej i'It.decembru

- Wqn3mnelotoiky Hodnota I ltra+

K u I tu ma pamiart-ilii* -

-

6638.78 1\O-)
464,7 t

usobnc uety klientov. pozostalosr. vkladnE knEkvDrobn!hmotnvmaieF
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Centrum socidlnych sluzieb Nlogl c.l97, 0lg 2l Dolnj,Lieskov
Pozn6mky individu6lnej fdtovnej z|vierky zostavenej k 31. decembruz)2l
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Informfcie o skutoinostiach, ktor6 nastali po dni, ku ktor6mu sa zostavuje riitovn it ziyierka

do dia zostavenia riitovnej zivierky

Po 3l' decembri 2021 nenastali take vyznamn6 udalosti, ktor6 by si vyZadovali zverejnenie alebo
vykdzanie v ridtovnej ztwierke zarok2O2l.

V Dolnom Lieskove 23.03.2022
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Tab. Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

členené podľa §72 ods. 5

spolu

119 CSS-NÁDEJ spolu 110 1471871,4 1 184,64 1 563 727,00 808 108,44 295 612,53 344,81 108 617,74 178 831,25 5 689,67 15 466,57 7 177,57 8 289,00 199,20 54 658,01 4 343,18 100 523,66 100 144,60 379,06

Domov sociálnych služieb pobytová týždenná 1 8 780,00 773,42 9 281,00 4 894,08 1 750,72 3,75 604,34 1 076,49 37,65 84,63 39,43 45,20 1,08 311,73 15,53 548,28 546,20 2,08

Domov sociálnych služieb pobytová celoročná 57 667 893,00 1 037,50 709 646,60 366295,8 131598,81 313,06 50367,4 81812,76 3138,02 7052,94 3285,14 3767,8 90,12 25929,48 1294,65 45694,38 45521,4 172,98

zariadenie podporovaného bývania pobytová celoročná 10 75 761,60 669,62 80 354,60 40610,6 15456 1 5488 8821 217 778 364 414 10 2689 1691 5026 5007 19

špecializované zariadenie pobytová celoročná 42 690 226,80 1 455,16 733 398,80 380125 140755 26 50018 83733 2229 7247 3351 3896 94 24742,8 1257 47246 47068 178

podpora samostatného bývania terénna /hodiny 29 210,00 7,93 31 046,00 16183 6052 1 2140 3388 68 304 138 166 4 985 85 2009 2002 7

Vypracoval: Mgr. Jana Melicheríková

Schválil: Ing. František Martaus, PhD.
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