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1. Základné informácie o CSS-LIPOVEC 

 
1.1 Identifikačné údaje  
 

Názov zariadenia:   Centrum sociálnych sluţieb – LIPOVEC (skratka CSS-LIPOVEC)  

Adresa:                    ul. Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie 

Zriaďovateľ:            Trenčiansky samosprávny kraj  

                                 K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  

Právna forma:          rozpočtová organizácia  

Štatutár:                   PhDr. Lenka Rajníčková, poverená riadením CSS-LIPOVEC 

IČO:                        31822665  

DIČ:                        2021311633 

 

1.2 Kontaktné údaje  
 

tel. kontakty:           032/6588 387 - riaditeľ  

                                032/6588 207 – ekonómka, skladníčka 

                                032/6588 258 – vedúca soc.- zdrav. úseku, ambulancia 

fax :                         0326588207 

e-mail:                     info@csshornesrnie.sk  

web:                        www.csshornesrnie.sk  

 

1.3 Informácie o poskytovanej sociálnej službe  
 

 CSS - LIPOVEC poskytuje sociálne sluţby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 19/2015. 

 V domove sociálnych sluţieb sa poskytuje sociálna sluţba fyzickej osobe do dovŕšenia 

dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 

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

znení neskorších predpisov alebo je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti 

je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách v znení 

neskorších predpisov. V domove sociálnych sluţieb poskytujeme sociálne poradenstvo, sociálnu 

rehabilitáciu, zabezpečuje poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, ubytovanie, stravovanie, 

upratovanie, pranie, ţehlenie, údrţbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa 

podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečujeme záujmovú činnosť a pracovnú terapiu. 
Forma sociálnej sluţby: pobytová celoročná  

Rozsah poskytovania sociálnej sluţby: na neurčitý čas  

Kapacita: 20 klientov 

 V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna sluţba plnoletej fyzickej osobe, 

ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 

prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov a má 

zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie. V špecializovanom 

zariadení poskytujeme sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, zabezpečuje poskytovanie 

ošetrovateľskej starostlivosti, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, ţehlenie, údrţbu 

bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, 

zabezpečujeme záujmovú činnosť a pracovnú terapiu. 
Forma sociálnej sluţby: pobytová celoročná  

Rozsah poskytovania sociálnej sluţby: na neurčitý čas  

Kapacita: 17 klientov 
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Kapacita CSS-LIPOVEC celkom: 37 klientov 

 

1.4 Z histórie CSS-LIPOVEC 

 

 CSS - LIPOVEC – pôvodný názov Domov dôchodcov - domov sociálnych sluţieb (DD - 

DSS) v Hornom Srní bol zriadený v roku 1992 z bývalej materskej škôlky. Obec Horné Srnie 

dala budovu  bezplatným prevodom štátu a obvodný úrad Trenčín vykonal nevyhnutnú 

rekonštrukciu. Pôvodná kapacita zariadenia bola  20 klientov. V roku 2002 po úprave 

vnútorných priestorov bola kapacita zariadenia zvýšená na 31 klientov a v roku 2009 po 

vykonanej rekonštrukcii  a prístavbe nových priestorov sa kapacita zariadenia zvýšila na 37 

klientov, kedy CSS-LIPOVEC získalo finančné prostriedky z rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja vo výške takmer 400 000 eur. V tejto sume boli  zahrnuté dve investičné 

akcie - a to rekonštrukcia s prístavbou nových priestorov, ale aj výmena okien a zateplenie 

všetkých budov. Všetko sa to realizovalo za plnej prevádzky zaradenia. 

 Vydaním novej zriaďovacej listiny Trenčianskym samosprávnym krajom ku dňu 01.09. 

2009 bol DD-DSS Horné Srnie premenovaný na Centrum sociálnych sluţieb - LIPOVEC. 

 

 

2. Priestorové a prevádzkové podmienky v CSS-LIPOVEC 
 

 V roku 2017 sa z kapitálových výdavkov financoval nákup profesionálnej umývačky 

riadu  v sume 1 951,- eur a rekonštruoval a rozširoval sa vstup do areálu CSS - LIPOVEC v 

sume 1 174,80 eur. 
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 V roku 2017 boli CSS - LIPOVEC od sponzorov a priateľov darované tieto vecné dary: 

 

 domáca umývačka riadu v hodnote 399,- eur na zabezpečenie plynulého chodu 

prevádzky v kuchyni zariadenia sociálnych sluţieb, ktorá poskytuje celodenné 

stravovanie 37 klientom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, 

 6 ks paplónov a vankúšov v hodnote 192,24 eur pre účely poskytovania sociálnej sluţby 

klientom, 

 automatická práčka Whirlpool AWE 50510 v hodnote 219,- eur pre účely skvalitnenia 

poskytovania sociálnej sluţby, 

 trojkolesový bicykel v hodnote 465,- eur pre účely udrţania kondície a rehabilitácie 

klientov. 

  Všetkým darcom v mene klientov vyslovujeme veľkú vďaku. 
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 Z beţných výdavkov sa zakúpili šatníkové skrine pre klientov v počte 11, na ambulanciu 

bol zakúpený nový pracovný stôl a kreslo, do spoločenskej miestnosti pribudla nová pohovka s 

umývateľným povrchom. Na poschodí sa na toalety pripevnili madlá, aby toalety spĺňali 

všeobecné technické poţiadavky na výstavbu a všeobecné technické poţiadavky na stavby 

uţívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pre klientov boli 

zakúpené 2 kusy toaletných kúpacích vozíkov, antidekubitný nafukovací matrac a v rámci 

zabezpečenia protipoţiarnej ochrany aj evakuačné podloţky. Postupne obmieňame váľandy za 

polohovateľné postele, pretoţe to vyţaduje zdravotný stav našich klientov.   

 

 
 

 Na prelome máj - jún 2017 sme kúpili pre skladníčku nový počítač a program 

KUCHYŇA od firmy Promys. Od septembra 2017 máme v zariadení sociálnu pracovníčku, 

ktorej sa zakúpil stôl, stolička a notebook. Do kancelárie riaditeľa pribudla nová tlačiareň. Do 

výťahu bola privedená telefónna linka, aby sa klienti alebo zamestnanci vedeli dovolať pomoci v 

prípade uviaznutia a aby výťah spĺňal všetky platné technické normy. 

 

 V rámci údrţby budovy sme v júni 2017 realizovali maľovanie na chodbách na prízemí, 

v jedálni a spoločenskej izbe. Všade sa zhadzovali pôvodné drevené obklady, ktoré zadrţiavali 

pachy a v kritických miestach vytvárali pleseň a udrţiavali vlhkosť. Schodisko sme uzavreli 

bráničkami, aby sme tak zaistili bezpečnosť klientov s ťaţkým zdravotným postihnutím. 
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3. Zamestnanci CSS-LIPOVEC 

  
3.1 Počet zamestnancov  

 

 Činnosť CSS-LIPOVEC bola v roku 2017 zabezpečovaná tromi úsekmi, ktoré 

zabezpečovali potrebnú starostlivosť 23 zamestnancami. CSS-LIPOVEC má podľa organizačnej 

štruktúry od 01.07.2017 schválený počet zamestnancov 23, čím spĺňa podmienku minimálneho 

počtu zamestnancov na počet klientov podľa zákona č. 448/2008 Z. z. Poverená riadením CSS - 

LIPOVEC je PhDr. Lenka Rajníčková. Pribudla funkcia pracovného terapeuta.  

  
Prehľad počtu zamestnancov k 31.12.2017 

 

Počet zamestnancov 

 

Ţeny Muţi Spolu 

Schválený podľa 

organizačnej štruktúry 

--- --- 23 

Skutočný počet 

k 31.12.2017 

22 1 23 

 

Priemerný vek zamestnancov CSS-LIPOVEC: 47 rokov 

 

3.2 Organizačná štruktúra CSS-LIPOVEC platná k 31.12.2017 

 
- vedúca ekon.-prev. úseku-ekonóm       - vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku 

- skladníčka                                             - sestra 

- hlavná kuchárka                                    - opatrovateľ 

- kuchárka                                                - sociálny pracovník 

- upratovačka-pračka                               - pracovný terapeut 

- vodič-kurič-údrţbár 

3.3 Dobrovoľnícka služba v CSS - LIPOVEC 
 

 V roku 2017 sme vyuţili moţnosť dobrovoľníckej sluţby prostredníctvom vykonávaných 

aktivačných prác evidovanými uchádzačmi o zamestnanie. Aktivačné práce u nás vykonávali štyri 

dobrovoľníčky - evidované uchádzačky o zamestnanie. Z toho jedna, ktorá ukončila v júni 2017 

dobrovoľnícku činnosť, nastúpila k nám od októbra 2017 na pracovné miesto opatrovateľky.  

Zariadenie to nestojí ţiadne finančné prostriedky a máme moţnosť čerpať príspevok z úradu práce, 

ktorý súvisí s vykonávanou činnosťou dobrovoľníka. Takýmto spôsobom sme si zaobstarali 

materiál na pracovnú terapiu.  

Riaditeľ

1

Prevázdkový 
úsek  8

Zdravotnícky 
úsek 14
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3.4 Vzdelávanie zamestnancov CSS-LIPOVEC 

 

V r. 2017 sa zamestnanci CSS-LIPOVEC zúčastnili nasledovných vzdelávacích akcií: 

Termín Názov vzdelávacej aktivity Miesto konania Počet 

zamestnancov 

03.02. Školenie k účtovnej závierke TN - TSK 1 

09.02. Školenie vodičov a vodičov sluţobných 

vozidiel 

Pruské 2 

06.02. Aktualizačná odborná príprava na 

obsluhu kotlov 

CSS - 

LIPOVEC 

1 

06.02. Mzdový seminár - Wéčko Mzdy TSK 1 

28.3 Odborný seminár "eGovernment v praxi" TSK 2 

31.3. Prednáška "Kognitívny tréning u 

pacientov s demenciou" 

CSS - 

LIPOVEC 

15 

6.-7.4. Inkontinencia a jej komplexné riešenie v 

zariadeniach dlhodobej starostlivosti 

Belušské Slatiny 2 

27.4. Supervízia CSS - 

LIPOVEC 

21 

9.5. Metodický deň pre ekonómov TN 1 

10.05. Školenie BOZP a PO CSS - 

LIPOVEC 

21 

6.9.- 22.11. 

(spolu 9 dní) 

Kurz manaţér kvality  CSS - 

SLOVEN, 

Slavnica 

2 

3.10. "Aby sme nevyšli z cviku" - opäť 

"novela" zákona o verejnom obstarávaní 

Trenčín 2 

10.10. Školenie CO CSS-LIPOVEC 23 

11.10. Školenie Proebyz TSK Trenčín 2 

16.10. Supervízia CSS - 

LIPOVEC 

23 

26.10. Odborný seminár pre zamestnávateľov  

(elektronická komunikácia 

zamestnávateľov so Sociálnou 

poisťovňou) 

 

Sociálna 

poisťovňa 

Trenčín 

1 

3.11. Odborný seminár na tému "Autizmus" TSK 3 

15.11. Dochádzkový a prístupový systém 

Kriváň 

TSK 1 

24.11. "Účtovná závierka v rozpočtových a 

príspevkových organizáciách zriadených 

VÚC k 31.12.2017" 

 

TSK 1 

28.11. Metodický deň Športové 

gymnázium 

Trenčín 

1 
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4. Poskytovanie sociálnych služieb v CSS-LIPOVEC 
 

4.1 Prijímatelia sociálnej služby v CSS-LIPOVEC 

 

 Od 01.12.2013 je v zriaďovacej listine zariadenia vyšpecifikovaná cieľová skupina 

klientov dvoch druhov poskytovanej sociálnej sluţby: 

  

1. Domov sociálnych sluţieb- plnoletá fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá 

je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 

prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov 

alebo je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa 

prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov. 

 

2. Špecializované zariadenie-  plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 

Z. z. sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým 

je najmä demencia rôzneho typu etiológie. 

 

4.2 Poskytovanie sociálnej služby v CSS-LIPOVEC 

 

 Sociálna sluţba v zariadení sa poskytuje pobytovou formou ako celoročná pobytová 

sociálna sluţba na neurčitý čas pre 37 prijímateľov sociálnej sluţby. 

 

 CSS-LIPOVEC poskytuje svojim klientom sociálne sluţby v nasledovnom rozsahu:  

 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  

Klienti CSS-LIPOVEC sú s cieľom udrţania alebo rozvoja ich schopností a zručností 

podporovaní k sebestačnosti. Pri úkonoch, ktoré napr. z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu 

klient nie je schopný vykonávať samostatne, mu v potrebnej miere pomôţe personál, alebo tieto 

úkony vykoná v plnom rozsahu.  

Sociálne poradenstvo  

CSS-LIPOVEC poskytuje základné sociálne poradenstvo všetkým záujemcom o poskytovanie 

sociálnej sluţby, klientom CSS-LIPOVEC a ich rodinným príslušníkom. Od r. 2013 môţe 

poskytovať aj špecializované sociálne poradenstvo.  

Sociálna rehabilitácia  

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

nakupovaní, cestovaní, návšteve kultúrnych podujatí a pod.) v rámci prirodzeného sociálneho 

prostredia. U kaţdého klienta sa realizuje individuálny plán.  

Ošetrovateľská starostlivosť  

CSS-LIPOVEC zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosti vlastnými zamestnancami. 

Ubytovanie  

Klienti CSS-LIPOVEC sú ubytovaní v 2 jednolôţkových izbách, 16 dvojlôţkových izbách  

a jednej trojlôţkovej izbe. Priemerná podlahová plocha dosahuje poţadovaných min.8 m² na 

klienta. Izby sú podľa zdravotného stavu klienta vybavené polohovacími posteľami, nočnými 

stolíkmi, skriňami na osobné veci, stolom, stoličkami, poličkami, umývadlom. Klienti si môţu 

svoje izby vybaviť vlastnými drobnými zariaďovacími prvkami.  

Celodenné stravovanie  

V r. 2017 sa klientom podávala racionálna a diabetická strava vo forme raňajok, desiaty, obeda, 

olovrantu, večere a druhej večere u diabetikov.  

Upratovanie, pranie a ţehlenie  bielizne a šatstva  

Osobné vybavenie ak si ho klient nemôţe zabezpečiť sám  
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Z osobného vybavenia, ktoré si klienti nemôţu zabezpečiť sami, im CSS-LIPOVEC 

sprostredkováva najmä vhodné oblečenie a hygienické potreby od darcov. 

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí  

Klienti si môţu na základe zmluvy o úschove odloţiť cenné veci do úschovy CSS-LIPOVEC.  

Zabezpečovanie pracovnej terapie  

V rámci pracovnej terapie klienti majú moţnosť denne sa zúčastňovať prác na rozvoj jemnej a 

hrubej motoriky. Pracovnú terapiu zabezpečuje pracovný terapeut, vykonávajú najmä práce na 

zveľaďovanie a skrášľovanie svojho okolia a interiéru zariadenia, v záhrade a v areáli zariadenia, 

pri výzdobe priestorov, vypomáhajú pri upratovaní. Moţnosti zapojenia do pracovnej terapie sú 

podmienené zdravotným stavom klienta.  

Zabezpečovanie záujmovej činnosti  

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

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

záujmov prijímateľov sociálnej sluţby.  

 

 Na základe ţiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonali zamestnanci CSS- 

LIPOVEC v r. 2017 sedem sociálnych návštev u ţiadateľov o poskytovanie sociálnej sluţby k 

vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu sluţbu.  

 

 

4.3 Informácie o prijímateľoch sociálnej služby a aktivitách v CSS-LIPOVEC k 31.12.2017 

 

 

4.3.1 Prehľad počtu ţiadateľov o poskytovanie sociálnych sluţieb vedených v zozname 

čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby  

Druh sociálnej sluţby 

 

Muţi Ţeny Spolu 

DSS 

 

0 0 0 

ŠZ 

 

6 13 19 

SPOLU 

 

6 13 19 

 

 

4.3.2 Prehľad počtu prijímateľov sociálnej sluţby podľa formy poskytovaných sociálnych 

sluţieb  

 

Forma poskytovanej 

sociálnej sluţby 

Muţi Ţeny Spolu 

DSS 

 

14 6 20 

ŠZ 

 

5 13 18 

SPOLU 

 

19 19 38 
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4.3.3 Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnej sluţby poskytovaných sociálnych sluţieb 

Druh sociálnej 

sluţby 

Prijatí Zomrelí Ukončené poskyt. 

sociálnej sluţby 

DSS 

 

2 1 1 

ŠZ 

 

8 8 0 

SPOLU 

 

10 9 1 

 

 

 CSS-LIPOVEC poskytuje sociálnu sluţbu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej 

sluţby. Zmluva je uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej sluţby zrozumiteľný. 

V prípade, ak sa zmenili skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby 

a ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenia úhrady za sociálnu 

sluţbu, CSS - LIPOVEC a prijímateľ sociálnej sluţby uzatvárajú očíslovaný dodatok k zmluve o 

poskytovaní sociálnej sluţby. 

 

4.3.4 Veková štruktúra prijímateľov sociálnej sluţby  

 

Vekové rozpätie 

 

Muţi Ţeny Spolu 

18-30 3 0 3 

31-40 2 0 2 

41-50 1 0 1 

51-60 4 2 6 

61-70 5 2 7 

71-80 3 9 12 

81-90 1 4 5 

91-100 0 2 2 

 

4.3.5 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej sluţby podľa stupňa odkázanosti  

 

Druh sociálnej 

sluţby 

V. stupeň VI. stupeň Spolu 

DSS 0 20 20 

ŠZ 0 18 18 

SPOLU 0 38 38 

 

4.3.6 Počet prijímateľov sociálnej sluţby podľa povinnosti platiť úhradu za poskytovanie 

sociálnej sluţby  

 

Povinnosť platiť za sociálne sluţby 

 

Počet prijímateľov sociálnej sluţby 

Plnú úhradu 18 

Časť úhrady z úspor a majetku 20 

Časť úhrady na základe vyţivovacej povinnosti 0 

Časť úhrady 0 

Bez povinnosti platiť úhradu 0 
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 Prijímatelia sociálnej sluţby platia úhradu za sociálne sluţby zo svojho príjmu a majetku.  

Všetci prijímatelia sociálnej sluţby mali vlastný príjem vo forme starobného, vdovského, 

vdoveckého, invalidného dôchodku alebo dávky v sociálnej núdzi. Mesačná výška úhrad za 

poskytované sociálne sluţby je uvedená v Prílohe č. 1 - Cenník sluţieb. 

 

4.3.7 Prehľad počtu prijímateľov sociálnej sluţby podľa spôsobilosti na právne úkony  

 

 

Spôsobilosť na 

právne úkony 

Muţi Ţeny Spolu 

Svojprávny 

 

15 16 31 

Pozbavený v plnom 

rozsahu 

4 3 7 

SPOLU 

 

19 19 38 

 

 

4.3.8 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej sluţby z hľadiska určenia opatrovníka  

 

 

Určený opatrovník 

 

Muţi Ţeny Spolu 

CSS-LIPOVEC 

 

3 1 4 

 

 

4.3.9 Prehľad dní dočasnej neprítomnosti prijímateľov sociálnej sluţby  

 

 

Neprítomnosť klienta 

 

Muţi Ţeny Spolu 

Z dôvodu hospitalizácie 

 

193 88 281 

Z dôvodu návštevy 

rodiny 

46 126 172 

 

 

4.3.10 Prihlásenie prijímateľov sociálnej sluţby k trvalému a prechodnému pobytu  

 

 

Prihlásenie k pobytu Počet prijímateľov 

sociálnej sluţby 

Trvalý pobyt na adrese: Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie 

 

11 

Prechodný pobyt na adrese: Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie 

 

0 
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4.3.11 Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej sluţby  

 

Diéta 

 

Počet prijímateľov sociálnej sluţby 

Racionálna strava 

 

31 

Diabetická strava 

 

7 

Šetriaca strava 

 

0 

 

 

4.3.12 Aktivity s klientmi v r.2017 

 

Oslava 80.  narodenín, fašiangy a vítanie jari 

 Vo februári oslávila 80. narodeniny naša klientka p. Jozefína Svatíková. Oslavu 

narodenín sme spojili s karnevalom, na ktorom sme si spolu s oslávenkyňou zatancovali, 

ochutnali narodeninovú tortu a pripili si detským šampanským. 

 

 Posledný februárový deň sa folkloristi a nadšenci zábavy v Hornom Srní "prehnali " 

obcou a nevynechali ani naše zariadenie sociálnych sluţieb, aby našich obyvateľov potešili - 

zahrali, zaspievali a zatancovali si s nimi. 
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 Detský folklórny súbor Kamenček v Hornom Srní nám priblíţil sviatky na dedine, kedy 

sa mládenci a dievky lúčili so zimou - hádzali Morenu do rieky a vítali jar. Síce aprílové počasie 

nám veľmi jar nepripomínalo, ale krásne predstavenie detí nám vykúzlilo úsmev na tvári.  

 

Oslava Mirkových 20. narodenín 

 Štvrtého mája oslávil náš najmladší klient Mirko svoje 20. narodeniny. Všetkých pohostil 

šľahačkovou tortou a detským šampanským. Spoločne mu zablahoţelali všetci klienti a 

zamestnanci. 

 
 

Deň matiek 

 Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Inak to nie je ani v Centre sociálnych 

sluţieb - LIPOVEC, kde nám tento sviatočný deň pripomenuli a spríjemnili svojím milým 

predstavením deti z materskej školy v Hornom Srní. Ich úprimný prejav, krásny tanec a 

spev potešili srdiečka nám všetkým. 
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 Ďalší týţdeň sme privítali študentov Súkromnej strednej odbornej školy v Trenčíne, ktorí 

k nám zavítali s uceleným novým programom: "Rok na dedine". Starším obyvateľom tak 

pripomenuli dávne zvyky od jari aţ do zimy - hádzanie Moreny do vody, veľkonočnú šibačku, 

zábavy a svadbu na dedine. Krásne kroje, dievčatá a chlapci, spev a tanec, rozihrali ţilky 

nejednému divákovi. Po predstavení sa študenti venovali našim klientom a sprevádzali ich za 

pekného teplého počasia na prechádzke. 
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Výlet v Nemšovej 

 V jeden slnečný júnový deň sme sa vybrali na výlet do neďalekej Nemšovej, dali si 

zmrzlinu, občerstvenie v reštaurácií kaţdý podľa svojej chuti a potom sa vrátili pešky po 

cyklotrase aţ do Horného Srnia. 

  

  

 

 

Športový deň s priateľmi v CSS - LIPOVEC 

 

 V júni sa v CSS - LIPOVEC  uskutočnil Športový deň s priateľmi. Hoci nám ranné 

počasie veľmi neprialo, nakoniec to bol krásny slnečný deň, ktorý sme preţili v kruhu priateľov, 

známych, rodinných príslušníkov a ostatných priaznivcov. Pozvanie prijali aj naši priatelia z 

Domova sociálnych sluţieb v Adamovských Kochanovciach, z čoho mali najväčšiu radosť 

Vlastička, Robko, Ivko a Tomáško, ktorí tam preţili časť svojho ţivota.  Svojou prítomnosťou 

nás potešili aj z Centra sociálnych sluţieb Nemšová a starosta obce Horného Srnia p. Jozef 

Húserka s p. Máriou Chovančíkovou. Súťaţili sme, hrali sme futbal, opekali špekáčiky, počúvali 

muziku, spievali - Vlastička nám zahrala na harmonike, a nakoniec všetci zúčastnení boli 

odmenení zlatou medailou víťazstva a sladkosťou. Zároveň sme sa tento deň oficiálne rozlúčili s 

Ing. Jarmilou Šumichrastovou a s p. Alenkou Panákovou, ktoré v našom zariadení pol roka 

vykonávali aktivačné práce formou dobrovoľníckej sluţby a boli nám počas tohto obdobia 

nápomocné.  
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Hry bez hraníc v Podskalí 2017 

 27.6.-28.6.2017 sa naši klienti - Vlastička, Joţko, Milanko a Tonka zúčastnili Hier bez 

hraníc v Podskalí, ktoré organizovalo CSS - NÁDEJ z Dolného Lieskova. Vrátili sa síce unavení, 

ale s kopou nových záţitkov. 
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Návšteva zo Semeteša 

 V lete sme mali milú návštevu aţ zo Semeteša (okres Čadca). Nášho Mirka prišla pozrieť 

teta Lenka a jeho kamaráti z detského domova. Mirko mal veľkú radosť, chvíľu sme spolu 

posedeli, občerstvili sa, Mirko kamarátom ukázal ako býva a potom nás všetkých pozval na 

zmrzlinu. 

  

 

Návšteva detí z materskej škôlky a predstavenie detského folklórneho súboru 

Kamenček z Horného Srnia 

 V mesiaci október k príleţitosti "Úcty k starším" nás navštívili naši malí priatelia z 

Materskej školy v Hornom Srní a potešili nás krásnymi básničkami, spevom a tancom. Takisto 

Detský folklórny súbor Kamenček z Horného Srnia nás potešil krásnym vystúpením. Farebné 

kroje, vtipné scénky, hra na harmonike, spev a tanec detí vykúzlil úsmevy na tvárach našich 

klientov, ktorí si s nimi aj zaspievali a keby nohy dovolili, aj by si zatancovali.  
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Návšteva speváckej skupiny dôchodcov "Stankovčanka" 

 V novembri nás potešila svojou návštevou spevácka skupina dôchodcov "Stankovčanka" 

z Trenčianskych Stankoviec pod umeleckým vedením Mgr. Ladislava Ţiška. Pôsobia uţ 22 

rokov a patria k najlepším speváckym skupinám dôchodcov v Trenčianskom kraji. Svojim 

optimizmom, krásnym spevom a prednesom potešili našich obyvateľov aj zamestnancov. Ich 

spev sa niesol po celom zariadení a budeme na nich dlho spomínať a tešiť sa, keď k nám opäť 

zavítajú. 

  

 

Vianočné trhy na TSK 

 Tento rok sa naše zariadenie prvýkrát aktívne zúčastnilo Vianočných trhov a mohlo tak 

prezentovať prácu našich klientov a zamestnancov. V rámci pracovnej terapie sa klienti 

podieľajú na výrobe rôznych ozdôb a skrášľujú tak prostredie nášho zariadenia alebo formou 

darčeku urobia radosť našim priateľom. Naša Zdenka, Vlastička a Milanko tak mohli ukázať, akí 

sú šikovní a tešiť sa s ostatnými ľuďmi z adventného obdobia. 
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Vianočná pošta a Betlehem od SSOŠ v Trenčíne 

 Pár dní pred najkrajšími sviatkami v roku nás opäť navštívili študenti Súkromnej strednej 

odbornej školy M. R. Štefánika v Trenčíne, ktorí nám predstavili "Ako to bolo v Betleheme" a 

obdarili našich klientov Vianočnou poštou. 

  

Mikuláš  a Štedrá večera 

 Chvíľu to vyzeralo, ţe tento rok k nám Mikuláš zabudol prísť. Ale prekvapil nás o deň 

neskôr aj s anjelom a dvoma rohatými čertmi. Kaţdého jedného obyvateľa mladého, či staršieho 

poriadne vyobracali a na záver obdarili sladkosťou.  Štedrá večera sa niesla v atmosfére pokoja a 

vďaky za preţitý rok. 
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Rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť v CSS - LIPOVEC 
 

 Rozvoj pracovných zručností klienta je v CSS - LIPOVEC realizovaná pod odborným 

vedením pracovnej terapeutky a zameraná na rozvoj jemnej  a hrubej motoriky klienta v oblasti 

sebaobsluhy, prácach pri úprave okolia, práce v záhradke, pracovnej činnosti - ručné práce,  

výroba vlastných výrobkov z rôznych materiálov na skrášlenie si svojho okolia, zariadenia alebo 

za účelom obdarovania. 

 CSS – LIPOVEC v rámci záujmovej činnosti ponúka rôznorodé aktivity zamerané na 

zmysluplné vyuţívanie voľného času. Ide o kultúrnu, spoločenskú, športovú a rekreačnú činnosť, 

ktorá je zameraná na rozvoj záujmov klientov, napr.: hranie spoločenských hier, vychádzky, 

výlety, súťaţe, cvičenia, posedenia, pasívna, resp. aktívna účasť na rôznych vystúpeniach, 

sledovanie TV, čítanie, počúvanie predčítaného, pomoc pri realizácií duchovných potrieb. Kaţdý 

prvý piatok v mesiaci chodí p. farár do CSS aj spovedať našich klientov. Na sviatky ale aj pri 

rôznych príleţitostiach nám odslúţi sv. omšu v zariadení alebo v kostole. Začiatkom kaţdého 

mesiaca máme v zariadení spoločnú oslavu pre všetkých klientov, ktorí ten mesiac oslavujú 

meniny, narodeniny. Klienti sa stretnú pri koláčiku a kávičke, pustí sa hudba a kto vládze ten si 

schuti zatancuje, kto nie ten si zasa s radosťou zaspieva. V zariadení máme akvárium, pri ktorom 

môţu klienti relaxovať a tí šikovnejší sa oň starajú. 
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5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS-LIPOVEC  za r. 2017 

5.1 Príjmy  

 

Názov Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Plnenie 

príjmov 

% 

vyjadrenie 

Príjem za sluţby 

 

82 800 82 800 102 774,57 124,12 

Príjem za stravné 

 

55 000 55 000 36 600,69 66,55 

ÚPSVaR 

 

0  0 701,68 0 

Príjem z 

dobropisov 

0 0 3 867,47 0 

SPOLU 

 

137 800 137 800 143 944,41 104,46 

 

5. 2 Bežné a kapitálové výdavky  

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočné 

čerpanie 

% 

vyjadrenie 

610 – Mzdy 

 

171 536 177 784 177 784 100 

620 – Poistné 

 

59 952 62 140 62 155,41 100,03 

630 -  Beţné výdavky 

 

98 839 98 839 101 913,63 103,06 

640 – Beţné transfery 

 

0 1 265 1 264,39 99,95 

600 – Beţné  

výdavky spolu 

330 327 340 028 343 117,43 100,90 

700 – Kapitálové 

výdavky spolu 

3 500 3 500 3 125,80 89,31 

Výdavky celkom 

 

333 827 343 528 346 243,23 100,79 

 

V roku 2017 financované z KV:  

-nákup profesionálnej umývačky riadu v sume 1 951,- €   

-rekonštrukcia a rozšírenie vstupu do areálu CSS-LIPOVEC v sume 1 174,80 € 

 

Skutočné čerpanie beţných výdavkov bolo vyššie oproti upravenému rozpočtu z dôvodu 

čerpania mimorozpočtových zdrojov vo výške 3 093,54 €. V sume 2 391,86 zo ZF 72f          

(633-inter. vybavenie) a v sume 701,68 € zo zdroju 72h-dobrovoľ. činnosť ÚPSVaR              

(620-úrazové poistenie,633-interiér. vybavenie, čist.prostriedky, OPP, všeob. materiál). 

Rozdiel 91,11 € bolo vrátené z rozpočtu na účet zriaďovateľa. V tom 87,- € z nevyčerpanej 

dotácie Memoranda o úprave platových pomerov a  v sume 4,11 € nevyčerpané prostriedky z 

rozpočtu CSS-LIPOVEC. 
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Čerpanie podľa jednotlivých poloţiek kategórie 630: 

Poloţky 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočné čerpanie 

631 - cestovné 

 

100 23 23 

632 - energie 

 

36 000 28 096 28 095,84 

633 – tovary 

 

45 639 52 953 56 029,84 

634 - dopravné 

 

1 100 1 994 1 993,42 

635 – údrţba 

 

5 000 3 364 3 362,53 

636 - nájomné 

 

0 0 0 

637 – sluţby 

 

11 000 12 409 12 409 

SPOLU 

 

98 839 98 839 101 913,63 

 

 

 

5.3 Finančná hodnota majetku 

Finančná hodnota 

majetku k 31.12.2017 

Suma v € Odpisová 

skupina 

Doba 

pouţívania 

Ročná 

odpisová 

sadzba 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

0 

 

--- ... ... 

DHM-022-samostatne 

hmotný majetok 

44 974,61 1,2,3 4,6,8 1/4,1/6,1/8 

021 – stavby 

 

681 927,52 6 40 1/40 

023-  dopravné 

prostriedky 

16 817,95 2 6 1/6 

031 – pozemky 

 

2 908,98 --- --- --- 

042 – obstaranie DHM 

 

0 --- --- --- 

SPOLU 

 

746 629,06 --- --- --- 
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5.4 Bankové účty   

 

Na bankových účtoch CSS-LIPOVEC  k 31. 12. 2017 boli uvedené stavy finančných 

prostriedkov: 

Názov účtu 

 

Číslo účtu Stav k 31.12.2017 v € 

Výdavkový účet 

 

SK75 8180 0000 0070 0050 7452 0 

 

Príjmový účet 

 

SK22 8180 0000 0070 0050 7436 0 

Sociálny fond 

 

SK18 8180 0000 0070 0050 7508 193,36 

Dary 

 

SK71 8180 0000 0070 0050 7524 1 990,22 

Depozit  

 

SK03 8180 0000 0070 0050 7487 24 055,22 

Projekty 

 

SK 49 8180 0000 0070 0050 7532 0 

Dotácia ŠR 

 

SK25 8180 0000 0070 0050 7479 0 

SPOLU 

 

 26 238,80 

 

5.5 Pohľadávky 

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky 

 

318- pohľadávky 

z nedaňových príjmov 

Nezaplatené úhrady za pobyt 

klientov 

10 405,80 

 

Z toho podľa doby splatnosti  

V lehote splatnosti 677,92 

Do 30 dní 659,08 

Od 30 do 60 dní 657,72 

Od 60 do 90 dní 530,12 

Od 90 dní do 1 roku 3 882,01 

Nad 1 rok 3 818,20 

 

K pohľadávkam sa k 31. 12. 2017 tvorili opravné poloţky celkom vo výške 3 183,85 €  

a zrušili sa opravné poloţky v sume 1 002,09 €. 

 

5.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

 

Významné poloţky Hodnota v € Účet 

Majetok prijatý do úschovy 41 501,86 751 

DHM v pouţívaní 105 683,77 771 
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TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Centrum sociálnych sluţieb - LIPOVEC, 914 42 Horné Srnie č. 806/3 
                                IČO: 31822665                                                                                                    DIČ: 2021311633 

 

C E N N Í K 

poskytovaných sociálnych sluţieb účinný od 01. 03. 2017 

 

Tento cenník sa vydáva v súlade s VZN TSK č. 32/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN TSK č. 

4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované 

sociálne sluţby v zariadeniach sociálnych sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v znení VZN TSK č. 19/2015  schválené uznesením Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č.458/2017 zo dňa 30.01.2017 a rozhodnutí schválených 

predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

SLUŢBA                                                                                 Cena v  EUR

  

CSS-LIPOVEC Horné Srnie poskytuje v zmysle zriaďovacej listiny zo dňa 07.12.2013 sociálne sluţby 

v domove sociálnych sluţieb a v špecializovanom zariadení s celoročným pobytom. 

 

1. Úhrada za poskytované sociálne služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení 

 pri strave racionálnej: 

 

1.1 Mesačná úhrada na 28 dní: 291,76 € 

1.2 Mesačná úhrada na 29 dní: 302,18 € 

1.3 Mesačná úhrada na 30 dní: 312,60 € 

1.4 Mesačná úhrada na 31 dní: 323,02 € 

 

Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave racionálnej:                               10,42 €   

Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave inej ako rac., DIA strava:        10,92  €  

Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave bezlepkovej:                              11,17 €        

Z toho výška úhrady za bývanie na jeden deň:                                                                                  7,92 €                                                                                      

    

2 . Výška úhrady za poskytovanie nadštandardnej služby: 
             

- pouţívanie vlastného TV /mesačná sadzba/                                                                              1,66  €                     

- pouţívanie vlastného rádia /mesačná sadzba/                                                                           1,-     €                   

- pouţívanie vlastnej chladničky alebo mikrovl.rúry /mesačná sadzba/                                     3,50  €                

- pouţívanie vlastného variča alebo varnej kanvice varič/mesačná sadzba/                               1,-    €                       

- za odstránenie následkov v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho  

poriadku pod vplyvom alkoholu a podobne.........podľa skutočných nákladov na sluţbu 

 

  3. Výška stravnej jednotky, ktorá bude použitá pri normovaní stravy a vratkách: 

 

   a) racionálna strava/ deň                                                                                                             2,50 € 

b) iná ako racionálna strava, DIA strava/ deň                                                                            3,00 € 

c) bezlepková diéta /deň                                                                                                             3,25 € 

 

V Hornom Srní, dňa  01.03.2017           

                                           .................................................. 

                                  PhDr. Lenka Rajníčková  

                                                                                                       poverená riadením CSS -LIPOVEC 


