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1. Základné informácie o CSS-LIPOVEC 
1.1 Identifikačné údaje  
 

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

Adresa:                    Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie 

Zriaďovateľ:            Trenčiansky samosprávny kraj  

                                 K dolnej stanici 7282/20A  

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 – vedúca ekon.-prev.úseku, 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 poskytuje sociálne sluţby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. 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 

Kapacita CSS-LIPOVEC celkom: 37 klientov 
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 Predmet činnosti a odborné zameranie CSS-LIPOVEC:  

- poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  

- poskytuje sociálne poradenstvo,  

- poskytuje sociálnu rehabilitáciu,  

- zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť,  

- poskytuje ubytovanie ,  

- poskytuje celodenné stravovanie,  

- poskytuje upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva,  

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

- utvára podmienky na úschovu cenných vecí,  

- zabezpečuje pracovnú terapiu,  

- zabezpečuje záujmovú činnosť.  

 

1.4 Z histórie CSS-LIPOVEC 

 

 CSS-LIPOVEC – pôvodne Domov dôchodcov Horné Srnie 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, kde CSS-LIPOVEC získalo finančné prostriedky z rozpočtu TSK vo 

výške takmer 400 tis. €. 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 1.9. 

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

starým sídlom na Školskej ulici, č. d. 806. 

 

 

2. Priestorové a prevádzkové podmienky v CSS-LIPOVEC 
 

 V roku 2018 sa z kapitálových výdavkov financoval nákup kuchynského robota a 

korytového ţehliča. 
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 Z beţných výdavkov sa zakúpili potreby do kuchyne, nerezový stôl a mraznička. 

Nové stoličky a stoly do jedálne, sety na vonkajšie sedenie, paletový vozík a skrine do garáţe, 

deky a paplóny, PC a germicídny ţiarič. 

 

            Z dotácie z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sme zakúpili 10ks elektrických 

polohovateľných postelí s matracom a 4ks nočných stolíkov k posteliam. 

 

 V rámci údrţby budovy sa rozšíril vstup do areálu zariadenia a vyrovnal sa povrch 

asfaltom, nakoľko bola prístupová cesta nebezpečná hlavne pre ťaţko chodiacich klientov. 

Vymaľovala sa práčovňa, vymenili čerpadlá v kotolni, opravilo zariadenie na odsávanie pár v 

kuchyni, opravil výťah. 

Mali sme problém s únikom vody, zavolali sme firmu, ktorá nám zamerala tento únik a následne 

sa vymenila časť potrubia. Nakoľko je potrubie uţ staršie a je riziko, ţe tento problém môţe 

kedykoľvek nastať znova, vypracovala sa PD na rekonštrukciu vnútorného rozvodu vody. 

Realizácia by mala byť v roku 2019. 

Ďalej sa vypracovala aj PD na rekonštrukciu kúpeľní a toaliet na prízemí na bezbariérové. 
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3. Zamestnanci CSS-LIPOVEC 

  
3.1 Počet zamestnancov  

 

 Činnosť CSS-LIPOVEC bola v roku 2018 zabezpečovaná tromi úsekmi, ktoré 

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

štruktúry schválený počet zamestnancov 23 čím spĺňa podmienku minimálneho počtu 

zamestnancov na počet klientov podľa zákona č. 448/2008 Z. z.. 

            V priebehu roka 2018 sme mali aj dvoch dobrovoľníkov, ktorí vykonávali aktivačnú 

činnosť formou dobrovoľníckej sluţby v rámci ÚPSVaR. 

  

 
Prehľad počtu zamestnancov k 31.12.2018 

 

Počet zamestnancov 

 

Ţeny Muţi Spolu 

Schválený podľa 

organizačnej štruktúry 

--- --- 23 

Skutočný počet 

k 31.12.2018 

22 1 23 

 

Priemerný vek zamestnancov CSS-LIPOVEC: 48 rokov 

 

 

 

 

3.2 Organizačná štruktúra CSS-LIPOVEC platná k 31.12.2018 

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

- skladníčka                                             - zdravotná sestra 

- hlavná kuchárka                                    - opatrovateľ 

- kuchárka                                                - sociálny pracovník 

- upratovačka-pračka                               - pracovný terapeut 

- vodič-kurič-údrţbár 

 

Riaditeľ

1

Prevázdkový úsek  
8

Zdravotnícky úsek 
14
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3.3 Vzdelávanie zamestnancov CSS-LIPOVEC 

 

V r. 2018 sa zamestnanci CSS-LIPOVEC zúčastnili nasledovných vzdelávacích akcií: 

 

Termín Názov vzdelávacej aktivity Miesto konania Počet 

zamestnancov 

06.02. Aktualizačná odborná príprava na obsluhu 

kotlov 

CSS-LIPOVEC 1 

26.02. Mzdová účtovníčka +RZD+ legislat. zmeny TN 1 

28.03. Školenie k finančným výkazom TN 1 

05-06.04 Inkontinencia a jej komplexné riešenie v 

zariadeniach dlhodobej starostlivosti 

Ţdiar 3 

25.04. Telesné, netelesné obmedzenia a špec. úchopy Prievidza 2 

27.04. Supervízia CSS-LIPOVEC 14 

10.05. Seminár- Schizofrénia TN 2 

18.05. Kľúčový pracovník klienta v soc. sluţbách TN 3 

23.05. Školenie BOZP a PO CSS-LIPOVEC 23 

29.05. Zelené verejné obstarávanie TN 2 

10.07. Beseda-"Desatoro bezpečného seniora" CSS-LIPOVEC 10 

11.09. Problematika pohľadávok v zariadeniach soc. 

sluţieb 

Bratislava 2 

19.09. GDPR CSS-LIPOVEC 3 

25.09. Supervízia CSS-LIPOVEC 16 

10.10 Národný potravinový katalóg TN 2 

16.10. Zelené verejné obstarávanie TN 2 

19.10. Kreatívna reminiscencia s ľudmi s 

Alzheimerovou chorobou 

Bratislava 3 

22.10. Seniori a občania so zdrav.postihnutím ako 

objekt poskyt. pobyt.sociálnej sluţby 

Prievidza 3 

24.10 Školenie CO CSS-LIPOVEC 23 

15.11. Metodický deň Trenčín 1 

16.11. 45.Celoslovenská konferencia sestier a 

sociálnych pracovníkov 

TN 3 

07.12. Ľudské práva TN 3 

19.12. Povinnosti mzd.účtovníčky a legislat.zmeny TN 1 
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4. Poskytovanie sociálnych služieb v CSS-LIPOVEC 
 

4.1 Prijímatelia sociálnej služby v CSS-LIPOVEC 

 

 Od 01.12.2013 bola v zriaďovacej listine vyšpecifikovaná cieľová skupina klientov 

v dvoch druhoch 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 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. 2018 sa klientom podávala racionálna a diabetická strava vo forme raňajok, desiaty, obeda, 

olovrantu, večere a druhej večere u diabetikov.  
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Upratovanie, pranie a ţehlenie  bielizne a šatstva  

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 vykonávajú najmä práce 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. 2018  11 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 31.12.2018 

 

 

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 

 

1 0 1 

ŠZ 

 

7 7 14 

SPOLU 

 

8 7 15 

 

 

4.3.2 Prehľad počtu prijímateľov sociálnej sluţby podľa formy poskytovaných sociálnych 

sluţieb  

 

Forma poskytovanej 

sociálnej sluţby 

Muţi Ţeny Spolu 

DSS 

 

14 3 17 

ŠZ 

 

7 13 20 

SPOLU 

 

21 16 37 
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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 

 

4 3 1 

ŠZ 

 

7 6 1 

SPOLU 

 

11 9 2 

 

 

 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 2 0 2 

31-40 3 0 3 

41-50 2 0 2 

51-60 3 2 5 

61-70 6 4 10 

71-80 2 6 8 

81-90 3 2 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 1 16 17 

SPOLU 1 36 37 
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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 13 

Časť úhrady z úspor a majetku 24 

Časť úhrady na základe vyţivovacej povinnosti 0 

Časť úhrady 0 

Bez povinnosti platiť úhradu 0 

 

 

 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 

 

17 14 31 

Pozbavený v plnom 

rozsahu 

4 2 6 

SPOLU 

 

21 16 37 

 

 

4.3.8 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej sluţby z hľadiska určenia opatrovníka  

 

 

Určený opatrovník 

 

Muţi Ţeny Spolu 

CSS-LIPOVEC 

 

3 0 3 

Rodinný príslušník 

 

1 2 3 

SPOLU 

 

4 2 6 
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4.3.9 Prehľad dní dočasnej neprítomnosti prijímateľov sociálnej sluţby  

 

 

Neprítomnosť klienta 

 

Muţi Ţeny Spolu 

Z dôvodu hospitalizácie 

 

225 83 308 

Z dôvodu návštevy 

rodiny 

33 95 128 

 

 

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 

 

9 

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

 

0 

 

 

4.3.11 Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej sluţby  

 

 

Diéta 

 

Počet prijímateľov sociálnej sluţby 

Racionálna strava 

 

31 

Diabetická strava 

 

6 

Šetriaca strava 

 

0 
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4.3.12 Aktivity s klientmi v r.2018 

 

Omša v kostole 
V januári nám pán farár ThMgr. Štefan Niţník v Hornom Srní  tak ako kaţdý rok odslúţil 

svätú omšu za obyvateľov a zamestnancov nášho zariadenia. Vţdy je to pre všetkých 

slávnostná udalosť. Po omši sme sa zastavili pri jasličkách. 

 

 
 

Fašiangy v DSS Adamovské Kochanovce 
Dňa 07.02.2018 sme boli pozvaní na Fašiangový bál v DSS Adamovské Kochanovce.    

Keďţe pár našich klientov pochádza z tohto zariadenia, radosť z pozvania bola veľká. Doma 

si prichystali masky a hurá na cestu. Vlatička, Robko a Ivo opäť uvideli svojich známych, 

vyobjímali sa, potešili sa spolu, zatancovali a zaspievali. Aj Milanko a Zdenka si priniesli 

kopec pozitívnej energie. Aj touto cestou ďakujeme za pozvanie.  

 

 
Vystúpenie detí v CSS 
Aj tento rok nás opäť svojou návštevou potešili študenti Súkromnej strednej odbornej školy 

M. R. Štefánika v Trenčíne a deti z MŠ v Hornom Srní a to svojím vystúpením ku Dňu matiek 

ale aj pri príleţitosti októbra -mesiaca úcty k starším. Ich mladosť, radosť a pozitívna energia 

sa preniesla aj na našich klientov, ktorí zabudli na svoje starosti a spontánne si s nimi 

zaspievali, zatancovali. Ich milá návšteva nás vţdy poteší a sú u nás vţdy vítaní! 

 

Výlet v Dubnici nad Váhom 
V piatok 15. júna sme sa zúčastnili pasovania za rytiera a rytierskeho súboja skupiny 

historického šermu Wagus v exteriéroch Dubnického kaštieľa. Po vystúpení sme si mohli 

pohladiť kone a ešte nám zostal čas aj na zmrzlinu. 
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Deň otvorených dverí v CSS-LIPOVEC 
V lete sme si ako kaţdý rok, spravili opekačku  spojenú so športovými hrami. Pozvali sme aj 

rodinných príslušníkov, deti z DD Semeteš odkiaľ máme jedného klienta a klientov z DSS 

Adamovské Kochanovce odkiaľ máme tieţ klientov. Pre našich klientov to bolo prekvapenie a 

mali neskutočnú radosť z kamarátov, ktorých uţ dlho nevideli. 

Z Trenčianskeho samosprávneho kraja sme privítali PhDr. Elenu Nekorancovú, vedúcu 

oddelenia sociálnej pomoci a jej kolegyne Ing. Janku Mičúchovú a Mgr. Annu Granačkovú, z 

Obecného úradu Horné Srnie medzi nás zavítala  Bc. Mária Chovančíková 

Zariadenie i dvor sme vyzdobili ozdobami, ktoré klienti postupne vyrábali v rámci terapie. 

Pre všetkých boli pripravené rôzne športové disciplíny ako napr. zhadzovanie plechovíc, 

hádzanie loptičkou na cieľ, trhanie a krčenie papiera na čas a najväčší úspech mal futbal.  

Opiekli sme špekáčiky a kuchárky pripravili výborný guláš. Nakoniec sa rozdávali diplomy a 

medaily so sladkou odmenou. Všetci sme sa skvele zabavili. 

 

 

Beseda-Desatoro bezpečného seniora 
Dňa 10.07.2018 sa v našom zariadení uskutočnila Beseda s názvom "Desatoro bezpečného 

seniora". Klienti zariadenia boli formou prednášky a krátkeho filmu informovaní o tom, ako sa 

správať bezpečne a "nenaletieť podvodníkom", ktorí chcú od nich vylákať peniaze. 

 

Trenčianska Závada 

V auguste sme sa vybrali na výlet do Trenčianskej Závady na gazdovstvo Uhliská. Tí mladší 

cestovali autobusom a ostatní sa povozili autami. Bol príjemný slnečný deň, takţe sme si 

mohli v pohode pochodiť po gazdovstve a okolí. Starší zaspomínali na svoje mladé časy a 

mladší si poobzerali domáce úţitkové zvieratá. Na záver sme sa občerstvili kofolou, nazbierali 

pár drobností z prírody, ktoré môţeme pouţiť na tvorbu pri pracovnej terapii a príjemne 

unavení sme sa šťastne vrátili domov. 
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Vystúpenie speváckej skupiny "Stankovčanka" 

Pri príleţitosti mesiaca "Úcty k starším" k nám opäť zavítala spevácka skupina dôchodcov 

"Stankovčanka" z Trenčianskych Stankoviec pod umeleckým vedením Mgr. Ladislava Ţiška. 

Rozveselili nás ich piesne ale aj hovorené slovo. Na záver zahrali aj na ţelanie našich klientov a 

spoločne sme si s nimi zaspievali.  

Mikuláš  

Na sv. Mikuláša zavítal sv. Mikuláš aj s čertom a anjelom aj do nášho zariadenia. Kto vedel 

zarecitoval básničku a za to, ţe všetci poslúchali celý rok dostali balíčky. Hlavne tí mladší sa 

troška zľakli a sľúbili ţe budú poslúchať, aby ich čert nezobral so sebou  

 

 

Vianoce 
 

Aj v našom zariadení si jeho obyvatelia vyzdobili okolie, spoločné priestory a izby vianočnými 

motívmi, aby mohli slávnostne preţiť vianočné sviatky. Večera sa začala tradične oblátkami s 

medom, nasledoval šalát s rybou, vianočné koledy a na záver kaţdý dostal nejaký darček. Na 

druhý sviatok vianočný zavítali do zariadenia koledníci, ktorí nám popriali do ďalšieho roka 

všetko dobré. 

 

Činnosť v CSS 

V rámci terapie klienti vyrábajú rôzne drobnosti na skrášlenie ich izieb ale aj samotného CSS. Aj 

tento rok tieto výrobky prezentovali na trhoch, ktoré kaţdoročne organizuje TSK. 

Starajú sa aj o úpravu okolia zariadenia, či uţ zametaním, hrabaním alebo v zime odhŕňaním 

snehu. V lete sa zasa starajú o malé políčko kde máme  kvietky. 

Klienti často chodia aj na prechádzky po Hornom Srní, hrajú rôzne spoločenské hry, kreslia, 

vyšívajú. 

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

aj pri rôznych príleţitostiach nám odslúţi sv. omšu v zariadení. 

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. 
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5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS-LIPOVEC  za r. 2018 

5.1 Príjmy  

 

Názov Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Plnenie 

príjmov 

% 

vyjadrenie 

Príjem za sluţby 

 

100 000 100 000 108 613,78 108,61 

Príjem za stravné 

 

40 556 40 556 32 910,50 81,15 

ÚPSVaR 

 

0  479 476,28 99,43 

Vratky -preplatky 

z minulých rokov 

0 0 1 083,65 0 

Príjem z 

dobropisov 

0 0 3 726,74 0 

SPOLU 

 

140 556 141 035 146 810,95 104,10 

 

5. 2 Bežné a kapitálové výdavky  

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočné 

čerpanie 

% 

vyjadrenie 

610 – Mzdy 

 

201 295 207 454 207 454 100 

620 – Poistné 

 

74 096 74 288 74 288 100 

630 -  Beţné výdavky 

 

99 200 109 375 107 290,97 98,09 

640 – Beţné transfery 

 

0 1 060 1 059,81 99,98 

600 – Beţné  

výdavky spolu 

374 591 392 177 390 092,78 99,47 

700 – Kapitálové 

výdavky spolu 

4 500 18 750 15 209 81,12 

Výdavky celkom 

 

379 091 410 927 405 301,78 98,63 

V roku 2018 financované z KV:  

-nákup univerzálneho kuchynského robota v sume 3 750,- €  

-nákup korytového ţehliča v sume 6 300,- € 

-PD- Rekonštrukcia vnútorného rozvodu vody v sume 1 199,- €  

-PD- Rekonštrukcia kúpeľní a toaliet na bezbariérové- prízemie v sume 3 960,- € 

 

Čerpanie mimorozpočtových zdrojov vo výške 476,28 € zo zdroja 72h-dobrovoľ. činnosť 

ÚPSVaR (620-úrazové poistenie,633-OPP, všeob. materiál). 

Nevyčerpané prostriedky z rozpočtu CSS-LIPOVEC vrátené na účet zriaďovateľa v sume 

2 081,50 €. 
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Čerpanie podľa jednotlivých poloţiek kategórie 630: 

Poloţky 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočné čerpanie 

631 - cestovné 

 

100 115 113,75 

632 - energie 

 

28 700 26 700 25 634,62 

633 – tovary 

 

48 000 59 307 58 454,73 

634 - dopravné 

 

1 500 1 046 1 034,11 

635 – údrţba 

 

8 100 8 717 8 609,34 

636 - nájomné 

 

0 0 0 

637 – sluţby 

 

12 800 13 490 13 444,42 

SPOLU 

 

99 200 109 375 107 290,97 

 

 

 

5.3 Finančná hodnota majetku 

Finančná hodnota 

majetku k 31.12.2018 

Suma v € Odpisová 

skupina 

Doba 

pouţívania 

Ročná 

odpisová 

sadzba 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

0 

 

--- ... ... 

DHM-022-samostatne 

hnutný majetok 

53 688,15 1,2,3 4,6,8 1/4,1/6,1/8 

021 – stavby 

 

687 086,52 6 40 1/40 

023-  dopravné 

prostriedky 

16 817,95 2 6 1/6 

031 – pozemky 

 

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

042 – obstaranie DHM 

 

0 --- --- --- 

SPOLU 

 

760 501,60 --- --- --- 
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5.4 Bankové účty   

 

Na bankových účtoch CSS-LIPOVEC  k 31. 12. 2018 boli uvedené stavy finančných 

prostriedkov: 

Názov účtu 

 

Číslo účtu Stav k 31.12.2018 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 290,76 

Dary 

 

SK71 8180 0000 0070 0050 7524 1 990,22 

Depozit  

 

SK03 8180 0000 0070 0050 7487 27 561,63 

Projekty 

 

SK 49 8180 0000 0070 0050 7532 0 

Dotácia ŠR 

 

SK25 8180 0000 0070 0050 7479 0 

SPOLU 

 

 29 842,61 

 

5.5 Pohľadávky 

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky 

 

318- pohľadávky 

z nedaňových príjmov 

Nezaplatené úhrady za pobyt 

klientov 

11 849,70 

 

Z toho podľa doby splatnosti  

V lehote splatnosti 791,51 

Do 30 dní 289,98 

Od 30 do 60 dní 333,08 

Od 60 do 90 dní 229,41 

Od 90 dní do 1 roku 2 604,91 

Nad 1 rok 7 600,81 

 

K pohľadávkam sa k 31. 12. 2018 tvorili opravné poloţky celkom vo výške 3 233,94 €  

a zrušili sa opravné poloţky v sume 1 262,99 €. 

 

5.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

 

Významné poloţky Hodnota v € Účet 

Majetok prijatý do úschovy 28 223,23 751 

DHM v pouţívaní 103 204,90 771 

 



Príloha č.1- Cenník 

                                         TRENČIANSKY  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 

                    Centrum sociálnych sluţieb - LIPOVEC, 914 42 Horné Srnie č. 806 

IČO: 31822665                                                         DIČ: 2021311633 

C E N N Í K 
 poskytovaných sluţieb účinný od 01. 03. 2018 

Tento cenník sa vydáva v súlade s VZN TSK č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych sluţieb v zariadeniach 

sociálnych sluţieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne 

sluţby, spôsob ich určenia a platenia a v zmysle zriaďovacej listiny             CSS-LIPOVEC zo dňa 

07.12.2013. 

1. Úhrada za poskytované soc. služby v domove sociálnych služieb 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. Úhrada za poskytované soc. služby v špecializovanom zariadení pri strave racionálnej: 

1.1 Mesačná úhrada na 28 dní: 317,52 € 

1.2 Mesačná úhrada na 29 dní: 328,86 € 

1.3 Mesačná úhrada na 30 dní: 340,20 € 

1.4 Mesačná úhrada na 31 dní: 351,54 € 

 

      Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave racionálnej:                        11,34 €   

      Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave inej ako rac., DIA strava:  11,84 €  

      Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave bezlepkovej:                        12,09 €       

      Z toho výška úhrady za bývanie na jeden deň:                                                                            8,84 € 

                                                                                 

3 . 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 

4. 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  28.02.2018                                                                                                            

                 

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

                                   PhDr. Lenka Rajníčková 

                                                                                                        poverená riadením CSS -LIPOVEC 


