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1. Základné informácie o CSS-LIPOVEC 

 
1.1 Identifikačné údaje  

 

Názov zariadenia:   Centrum sociálnych služieb – LIPOVEC (ďalej len „CSS-LIPOVEC“)  

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

Zriaďovateľ:            Trenčiansky samosprávny kraj  

                                 K dolnej stanici 7282/20A  

Právna forma:          rozpočtová organizácia  

Štatutár:                   Mgr. Renata Papierniková, riaditeľka  

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 :                         032/6588207 

e-mail:                     info@csshornesrnie.sk  

web:                        www.csshornesrnie.sk  

 

1.3 Informácie o poskytovanej sociálnej službe  

 

 CSS-LIPOVEC poskytuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z.               

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„448/2008 Z.z.“) a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho 

kraja č. 2/2018. 

 V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba 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. 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 službách v znení neskorších predpisov. V domove sociálnych služieb                      

sa poskytuje sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; zabezpečuje sa poskytovanie 

ošetrovateľskej starostlivosti; ubytovanie; stravovanie; upratovanie; pranie, žehlenie, údržba 

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

zabezpečuje sa záujmová činnosť a pracovná terapia. 
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná  

Rozsah poskytovania sociálnej služby: na neurčitý čas  

Kapacita: 20 prijímateľov soc. služby 

 V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba 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 službách v znení neskorších predpisov a má zdravotné 

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

sa poskytuje sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; zabezpečuje sa poskytovanie 

ošetrovateľskej starostlivosti; ubytovanie; stravovanie; upratovanie; pranie, žehlenie, údržba 

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

zabezpečuje sa záujmová činnosť a pracovná terapia. 
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná  

Rozsah poskytovania sociálnej služby: na neurčitý čas  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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Kapacita: 17 prijímateľov soc. služby 

Kapacita CSS-LIPOVEC celkom: 37 klientov 

 
 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, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 

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

• utvára podmienky na úschovu cenných vecí 

• zabezpečuje pracovnú terapiu 

• zabezpečuje záujmovú činnosť 

 

1.4 Z histórie CSS-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 

prijímateľov sociálnej služby. V roku 2002 po úprave vnútorných priestorov bola kapacita 

zariadenia zvýšená na 31 prijímateľov sociálnej služby, v roku 2009 po vykonanej rekonštrukcii  a 

prístavbe nových priestorov sa kapacita zariadenia zvýšila na 37 prijímateľov sociálnej služby.  

CSS-LIPOVEC získalo finančné prostriedky z rozpočtu TSK vo výške takmer 400 tis. €. V tejto 

sume boli  zahrnuté dve investičné akcie - rekonštrukcia s prístavbou nových priestorov              a 

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 služieb – LIPOVEC,    so 

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

 

 

2. Priestorové a prevádzkové podmienky v CSS-LIPOVEC 
 

 V roku 2019 sa cez dotáciu MPSVaR SR obstaralo 9-miestne špeciálne motorové vozidlo 

s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík, ktoré nám bude slúžiť najmä 

na prepravu prijímateľov sociálnej služby na kultúrne podujatia a výlety. 
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Z kapitálových výdavkov sa financoval nákup konvektomatu a kombinovaného sporáku s rúrou. 

 

   
 

Ďalej sa realizovala rekonštrukcia vnútorného rozvodu vody v celom zariadení, nakoľko 

pôvodný rozvod vody bol ešte z bývalej materskej škôlky a v roku 2018 sme riešili haváriu na 

jednom úseku. 

 

   
 

Na túto rekonštrukciu nadväzovala rekonštrukcia kúpeľne a toalety na bezbariérovú č.1, ktorú sme 

robili za plnej prevádzky zariadenia, rovnako ako aj rekonštrukciu vnútorného rozvodu vody. 
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Z bežných výdavkov sa po týchto rekonštrukciách vymaľovala jedna obývacia časť - 4 izby a 

chodba. Na izby sa zakúpili lišty na stenu, aby sa zabránilo obíjaniu omietky vedľa postelí. 

Po rekonštrukcii kúpeľne bolo nutné spraviť aj servis komunikačného systému TREX, ktorý slúži 

obyvateľom CSS-LIPOVEC na privolanie zdravotníckeho personálu.  

 

   
 

Do kuchyne za zakúpila kombinovaná chladnička s mrazničkou, servírovací vozík, nerezový stôl, 

nerezové drezy a vymenili sa aj dvere. 
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Pre obyvateľov CSS-LIPOVEC sa zakúpili kreslá do spoločenskej miestnosti, 2 kardio kreslá, 

z hygienického hľadiska sa vymenili matrace, vankúše i paplóny. 

 

 

    
 

Na poschodí sa dal vyrobiť atypický nábytok na mieru, ktorým sme získali odkladací priestor na 

posteľnú bielizeň obyvateľov a rôzne potreby na terapie. 
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Firma Fresenius Kabi s.r.o., nám darovacou zmluvou dodala notebook. Aj touto cestou by sme 

jej chceli vysloviť poďakovanie. 

 

 

 

 

3. Zamestnanci CSS-LIPOVEC 

  
3.1 Počet zamestnancov  

 

 Činnosť CSS-LIPOVEC bola v roku 2019 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.. 

            Začiatkom roka 2019 sme mali aj dobrovoľníka, ktorý vykonával aktivačnú činnosť 

formou dobrovoľníckej služby v rámci ÚPSVaR. 

  
 
Prehľad počtu zamestnancov k 31.12.2019 

 

Počet zamestnancov 

 

Ženy Muži Spolu 

Schválený podľa 

organizačnej štruktúry 

--- --- 23 

Skutočný počet 

k 31.12.2019 

22 1 23 

 

Priemerný vek zamestnancov CSS-LIPOVEC: 49 rokov 

 
3.2 Organizačná štruktúra CSS-LIPOVEC platná k 31.12.2019 
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- vedúca ekon.-prev. úseku-ekonóm       - vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku 

- skladníčka                                             - zdravotná sestra 

- hlavná kuchárka                                    - opatrovateľ 

- kuchárka                                                - sociálny pracovník 

- upratovačka-pračka                               - pracovný terapeut 

- vodič-kurič-údržbár 

 

 

 

 

 

3.3 Vzdelávanie zamestnancov CSS-LIPOVEC 

 

V r. 2019 sa zamestnanci CSS-LIPOVEC zúčastnili nasledovných vzdelávacích akcií: 

Termín Názov vzdelávacej aktivity Miesto konania Počet 

zamestnancov 

31.01. Mzdový seminár W-mzdy TN 1 

06.02. Supervízia CSS-LIPOVEC 20 

21.02. Pracovné stretnutie pracovníkov vykon. 

sociálne šetrenie 

TN 2 

28.02. Príprava na preskúšanie odb. spôs. na výkon 

epid.závažných činností 

TN 1 

11-13.3. Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Podbanské 1 

18.03 BOZP,PO,CO CSS-LIPOVEC 23 

19.03. Starostlivosť o ľudí s demenciou TN 4 

21-22.03. Inkontinencia a jej komplexné riešenie v 

zariadeniach dlhodobej starostlivosti 

Bel.Slatiny 2 

26.03. Novela Postupov účtovania od 01.01.2019-

Terézia Urbanová 

TN 1 

10.04. Správa registratúry-komplexne a efektívne TN 2 

17.04. Register sociálnej pomoci TN 3 

29.04. Školenie v oblasti verejného obstarávania TN 2 

13.05. Zákonník práce v r.2019-Mihál TN 2 

Riaditeľ

1

Prevázdkový úsek  
8

Zdravotnícky úsek 
14
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29.05 Most úsmevov Košice 2 

13.06. Buxus TN 4 

14.06. Ošetrovateľská starostl. v soc.zariadeniach TN 2 

21.06. Prostriedky obmedzenia klientov v soc. služ. Prievidza 2 

24.06. GDPR CSS-LIPOVEC 23 

26.06. Školenie a overenie odbornej spôs.obsluhy 

plyn. zariadení zamest. kuchýň 

TN 3 

1-4.7. Štandardy kvality Slávnica 2 

04.09. Supervízia CSS-LIPOVEC 14 

9-11.09 Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Podbanské 1 

16-17.09. Pracovná porada riaditeľov soc.služieb pod 

TSK 

Lazy pod 

Makytou 

1 

18.09 Pracovnoprávne vzťahy a odmeň. v praxi TN 1 

20-21.09. Odborné sympózium pod záštitou SKS a 

pôrodných asistentiek 

Zvolen 1 

17-18.10 Nutričná akadémia Donovaly 1 

7.11. Prevencia prenosu infekcií v ZSS TN 6 

13.11. Prevencia prenosu infekcií v ZSS TN 4 

18.11. Stravovanie v zariadeniach soc. služieb TN 3 

28.11. Aktuálne zmeny zákonov a vybrané 

problematiky výdavkov obcí,RO a PO 

ver.správy 

TN 2 

17.12. Povinnosti mzd. účtovníčky a legislat. 

zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2020 

TN 1 

 

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 prijímateľov 

sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) v dvoch druhoch poskytovanej sociálnej služby: 

  

1. Domov sociálnych služieb- 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. je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň 

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

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 službách v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým je 

najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza 

multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo 

organický psychosyndróm ťažkého stupňa. 

 

4.2 Poskytovanie sociálnej služby v CSS-LIPOVEC 

 

 Sociálna služba v zariadení sa poskytuje celoročnou pobytovou formou na neurčitý čas pre 

37 PSS v nasledovnom rozsahu:  
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Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  

PSS CSS-LIPOVEC sú s cieľom udržania alebo rozvoja ich schopností a zručností podporovaní k 

sebestačnosti. Pri úkonoch, ktoré napr. z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu PSS nie je 

schopný vykonávať samostatne, mu v potrebnej miere pomôže personál, alebo tieto úkony vykoná 

v plnom rozsahu.  

 

Sociálne poradenstvo  

CSS-LIPOVEC poskytuje základné sociálne poradenstvo všetkým záujemcom o poskytovanie 

sociálnej služby, PSS CSS-LIPOVEC a ich rodinným príslušníkom. Od r. 2013 môže poskytovať 

aj špecializované sociálne poradenstvo.  

 

Sociálna rehabilitácia  

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

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

každého PSS sa realizuje individuálny plán.  

 

Ošetrovateľská starostlivosť  

CSS-LIPOVEC zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosti vlastnými zamestnancami. 

 

Ubytovanie  

PSS CSS-LIPOVEC sú ubytovaní v 2 jednolôžkových izbách, 16 dvojlôžkových izbách  a jednej 

trojlôžkovej izbe. Priemerná podlahová plocha dosahuje požadovaných min.8 m² na PSS. Izby sú 

podľa zdravotného stavu PSS vybavené polohovacími posteľami, nočnými stolíkmi, skriňami na 

osobné veci, stolom, stoličkami, poličkami, umývadlom. PSS si môžu svoje izby vybaviť 

vlastnými drobnými zariaďovacími prvkami.  

 

Celodenné stravovanie  

V r. 2019 sa PSS podávala racionálna a diabetická strava vo forme raňajok, desiatej, obeda, 

olovrantu, večere a druhej večere u diabetikov. CSS – LIPOVEC disponuje vlastnou kuchyňou 

a vlastným personálom stravovacej prevádzky. 

 

Upratovanie, pranie a žehlenie  bielizne a šatstva  

Je zabezpečované vlastnými zamestnancami. 

 

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí  

PSS si môžu na základe zmluvy o úschove odložiť cenné veci do úschovy  v CSS-LIPOVEC.  

 

Zabezpečovanie pracovnej terapie  

V rámci pracovnej terapie PSS vykonávajú najmä práce v záhrade a v areáli zariadenia, pri 

výzdobe priestorov, vypomáhajú pri upratovaní a vyrábajú rôzne výrobky. Možnosti zapojenia do 

pracovnej terapie sú podmienené zdravotným stavom PSS. 

  

Zabezpečovanie záujmovej činnosti  

Informácie o záujmovej činnosti PSS sa nachádzajú v časti 4.3.12 Aktivity s PSS. Súčasťou 

poskytovania sociálnej služby je aj evidencia ochrany práv a právom chránených záujmov PSS.  

 

 Na základe žiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonali zamestnanci           CSS-

LIPOVEC v r. 2019 desať sociálnych návštev u žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby k 

vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu.  
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4.3 Informácie o prijímateľoch sociálnych služieb a aktivitách v CSS-LIPOVEC k 31.12.2019 

 

4.3.1 Prehľad počtu žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb vedených v zozname 

čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  

 

Druh sociálnej služby 

 

Muži Ženy Spolu 

DSS 

 

2 0 2 

ŠZ 

 

8 9 17 

SPOLU 

 

10 9 19 

 

 

4.3.2 Prehľad počtu PSS  podľa formy poskytovaných sociálnych služieb  

 

Forma poskytovanej 

sociálnej služby 

Muži Ženy Spolu 

DSS 

 

17 3 20 

ŠZ 

 

5 12 17 

SPOLU 22 15 

 

37 

 

4.3.3 Prehľad vývoja počtu PSS poskytovaných sociálnych služieb 

Druh sociálnej 

služby 

Prijatí Zomrelí Ukončené poskyt. 

sociálnej služby 

DSS 

 

7 2 1 

ŠZ 

 

3 4 0 

SPOLU 

 

10 6 1 

 

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

služby. Zmluva je uzatvorená spôsobom, ktorý je pre PSS zrozumiteľný. V prípade, ak sa zmenili 

skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a ak sa zmenili 

skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenia úhrady za sociálnu službu,            CSS 

- LIPOVEC a PSS uzatvárajú očíslovaný dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

   

4.3.4 Veková štruktúra PSS  

 

Vekové rozpätie 

 

Muži Ženy Spolu 
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18-30 0 0 0 

31-40 3 0 3 

41-50  3 0 3 

51-60 4 1 5 

61-70 8 3 11 

71-80 3 8 11 

81-90 1 2 3 

91-100 0 1 1 

 

4.3.5 Prehľad rozdelenia PSS podľa stupňa odkázanosti  

 

Druh sociálnej 

služby 

V. stupeň VI. stupeň Spolu 

DSS 0 20 20 

ŠZ 1 16 17 

SPOLU 1 36 37 

 

4.3.6 Počet PSS podľa povinnosti platiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby  

 

Povinnosť platiť za sociálne služby 

 

Počet PSS 

Plnú úhradu 11 

Časť úhrady z úspor a majetku 26 

Časť úhrady na základe vyživovacej povinnosti 0 

Časť úhrady 0 

Bez povinnosti platiť úhradu 0 

 

 

 PSS platia úhradu za sociálne služby zo svojho príjmu a majetku, alebo im doplácajú 

rodinní príslušníci a inštitúcie. Všetci PSS mali vlastný príjem vo forme starobného, vdovského, 

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

poskytované sociálne služby je uvedená v Prílohe č. 1 - Cenník služieb. 

 

4.3.7 Prehľad počtu PSS podľa spôsobilosti na právne úkony  

 

Spôsobilosť na 

právne úkony 

Muži Ženy Spolu 

Svojprávny 

 

15 13 28 

Pozbavený v plnom 

rozsahu 

6 3 9 

SPOLU 

 

21 16 37 

 

 

4.3.8 Prehľad rozdelenia PSS z hľadiska určenia opatrovníka  

 

Určený opatrovník 

 

Muži Ženy Spolu 
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CSS-LIPOVEC 

 

2 0 2 

Rodinný príslušník, 

inštitúcia 

 

4 3 7 

SPOLU 

 

6 3 9 

 

 

4.3.9 Prehľad dní dočasnej neprítomnosti PSS  

 

 

Neprítomnosť PSS 

 

Muži Ženy Spolu 

Z dôvodu hospitalizácie 

 

301 126 427 

Z dôvodu návštevy 

rodiny 

                77 54 131 

 

 

4.3.10 Prihlásenie PSS k trvalému a prechodnému pobytu  

 

 

Prihlásenie k pobytu Počet PSS 

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

 

7 

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

 

0 

4.3.11 Rozdelenie diét u PSS  

 

 

Diéta 

 

Počet PSS 

Racionálna strava 

 

31 

Diabetická strava 

 

6 

Šetriaca strava 

 

0 

 

 

4.3.12 Aktivity s PSS v r.2019 

 

Vystupovanie študentov zo strednej súkromej školy v Trenčíne, z odboru 

ošetrovateľstvo-vychovávateľstvo 
Niekoľkokrát za rok k nám chodia do zariadenia vystupovať študenti s veselým programom. Naši 

obyvatelia majú najväčšiu radosť zo spievania ľudových piesní a tancovania spolu so študentmi.  

 

Vystupovanie žiakov zo ZŠ Václava Mitúcha v Hornom Srní  
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Pravidelne k nám chodia vystupovať žiaci zo základnej školy s recitovaním poézie, prózy, 

spievaním a tancovaním.  

 

Vystupovanie detí z materskej školy v Hornom Srní  
Pri príležitosti dňa matiek, mesiaca úcty k starším a iných príležitostí nás vždy prekvapia deti 

s pekným vystúpením.  

 

Zabezpečenie spirituality  
Každý mesiac majú PSS možnosť pristúpiť k sv. spovedi a pán dekan nám tento rok odslúžil 

štyrikrát sväté omše. Z toho raz sme boli v kostole, pri príležitosti výročnej sv. omše za našu 

zomrelú obyvateľku Vlastu.  
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Fašiangy v CSS-LIPOVEC  
Aj v CSS-LIPOVEC sme spoločne  oslávili fašiangy s karnevalovou zábavou. Farebná výzdoba 

s maskami, na ktorých výrobe sa naši obyvatelia podieľali, tvorili príjemnú atmosféru. PSS si 

pochutili aj na výborných tradičných šiškách. O hudbu sa postaral náš obyvateľ Karol. Všetci 

obyvatelia zariadenia mali z tohto dňa veľkú radosť a zážitok. Po karnevale do zariadenia na 

druhý deň zavítalo hudobné zoskupenie z Horného Srnia, ktorí nám spravili príjemnú 

fašiangovú atmosféru. Naši obyvatelia si spolu s nimi aj zatancovali. Veľmi pekne im touto 

cestou ďakujeme za príjemné prekvapenie. 

 

   
 

Oslavy narodenín  
Každý mesiac v  CSS-LIPOVEC oslavujeme narodeniny a meniny obyvateľov nášho 

zariadenia. Pri káve, zákusku a príjemnej hudbe sa spolu zabavíme. 

 

   
 

Morena 
Morena, morena... aj v našom zariadení sa počas folklórnej tradície zastavili žiaci a potešili nás 

folklórnym vystúpením. 
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Stavanie mája s tancovačkou 
Aj v CSS-LIPOVEC bola veselá predmájová nálada. Spolu s obyvateľmi sme ozdobili a 

postavili máj a prišli nám zahrať aj muzikanti hudobnej skupiny „Kurnik šopa“. Všetci sme 

spolu spievali a tancovali. Bola tu veľmi veselá atmosféra. 

 

 
 

Športové hry spojené s opekačkou  
Ku koncu júna sa v CSS-LIPOVEC uskutočnili športové hry spojené s opekačkou. Už od rána 

sa niesol smiech a zábava v našom zariadení. Svojou prítomnosťou nás potešila vedúca 

oddelenia sociálnej pomoci p. PhDr. Elena Nekorancová s ing. Petrou Strakovou, riaditelia, 

sociálni pracovníci  a ostatný personál spolu s PSS z CSS-LIPA, CSS Nemšová, DSS 

Adamovské Kochanovce,      p. riaditeľka ako aj p. učiteľka so žiakmi zo Základnej školy 

Václava Mitúcha v Hornom Srní, bývalí zamestnanci CSS-LIPOVEC, rodinní príslušníci a v 

neposlednom rade naša p. riaditeľka, zamestnanci a hlavne obyvatelia nášho zariadenia. Po 

krátkom príhovore našej p. riaditeľky nasledovala ukážka výcviku policajných psovodov 

z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne. Všetci boli ohromení a nadšení 

ukážkami. Každý mal možnosť si pohladiť psíkov. Na stoloch nás čakalo príjemné občerstvenie. 

Kto mal chuť, prešiel si stanoviskami športových súťaží. Boli podložené hudbou, ktorú púšťali 

naši obyvatelia DJ Karol a Miroslav. V celom areáli vládla uvoľnená a priateľská atmosféra. 

Všetci sme si spolu opiekli špekáčiky, po ktorých neskôr rozvoniaval chutný guláš pripravený 

našimi kuchárkami. Ešte sme nedojedli guláš a už sme počuli hrať muzikantov hudobnej 

skupiny „Kurnik šopa! z Horného Srnia s ktorou sme si zatancovali. Neodradil nás ani dážď, 

ktorý nečakane prišiel. Premiestnili sme sa do spoločenskej miestnosti a zábava pokračovala 

ďalej. Za účasť na športových hrách si každý účastník odniesol diplom a ručne vyrobenú 

medailu. 

 

   
 

Výlet v Trenčíne  
Začiatkom augusta sme sa vybrali na výlet spolu s obyvateľmi do Trenčína. Navštívili 

sme  Kaviareň Na ceste - chránená dielňa KATOV DOM. Na Mierovom námestí si každý kúpil 
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pizzu a zmrzlinový pohár, zastavili sme sa aj pri vodníkovi a fontáne, a prešli sme sa lesoparkom 

Brezina. Všetci sme zažili krásny deň plný zážitkov a dobrej nálady. 

 

   
 

DOD – vojenské kasárne v Nemšovej 
V auguste sme sa zúčastnili aj DOD vo vojenskom útvare Nemšová. Poprezerali sme si nové aj 

historické vybavenie armády. Všetko nám dovolili chytiť do ruky pod ich odborným dohľadom. 

Nášho obyvateľa Daniela dokonca obliekli do ochranného odevu odolného proti úderom – 

zásahová jednotka väzenskej stráže. Videli sme aj ukážky zadržania utečenca zásahovou 

jednotkou  a pomocou psa.  

 

    
 

 

Športové dni v CSS-LIPA  
Tento rok sme boli pozvaní na športové dni do CSS-LIPA Kostolná Záriečie. Po súťažiach sme 

si pochutnali na výbornom guláši, po ktorom nasledovala diskotéka. Späť do zariadenia sme sa 

vrátili s dobrou náladou a diplomom s 2. miestom, ktoré si odniesol náš obyvateľ Daniel za 

súťaž v hode basketbalovou loptou.  
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Trenčiansky OMAR  
Tento rok sme sa aj my zúčastnili a vystupovali v CSS-SLOVEN Slávnica, kde sme predstavili 

vystúpenie TALIANSKÝ MUZIKÁL a SLÁVIK V KRKU.  

 

   
 

Vianočné trhy na Trenčiankom samosprávnom kraji  
Na Mikuláša sme predávali a prezentovali v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja ručne 

vyrobené vianočné výrobky, ktoré vyrobili naši obyvatelia za pomoci pracovníčky pre rozvoj 

pracovných zručností. 

 

   
 

Mikuláš  
Ani tento rok na nás nezabudol sv. Mikuláš, ktorý nám doniesol sladké ale i zdravé maškrty. 

Prišiel s ním aj čert, aby sme nezabúdali, že máme byť na seba dobrí.  
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Vianoce 
Čarovná vianočná atmosféra vládla aj u nás v kruhu obyvateľov zariadenia, p. riaditeľky, 

vedúcej sociálno-zdravotníckeho úseku a ostatných zamestnancov pri tradičnej voňavej štedrej 

večeri. Koledy sa niesli celým zariadením a po nich nasledovali bohaté darčeky, z ktorých mali 

všetci radosť, najmä náš obyvateľ Robko, ktorý dostal školskú tašku a poukaz na vyučovaciu 

hodinu do ZŠ Václava Mitúcha v Hornom Srní. Zakúpil sa stolný futbal, ktorý pozostával nielen 

z futbalu ale aj z ďalších hier ako napr. curling, biliard, šachy či stolný tenis. 

 

    

Činnosť v CSS 

V rámci terapie naši obyvatelia vyrábajú rôzne drobnosti na skrášlenie svojich izieb, ale aj 

samotného zariadenia. Starajú sa aj o úpravu okolia zariadenia, či už zametaním, hrabaním alebo 

v zime odhŕňaním snehu. V lete sa zasa starajú o záhradku, v ktorej sú okrasné rastliny. 

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

vyšívajú, spievajú a vyrábajú rôzne výrobky. 
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5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS-LIPOVEC  za r. 2019 

5.1 Príjmy v € 

Názov Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Plnenie 

príjmov 

% 

vyjadrenie 

Príjem za služby 

 

99 000 99 000 102 410,50 103,98 

Príjem za stravné 

 

43 000 43 000 34 196,68 79,83 

ÚPSVaR 

 

0  100 100 100 

Penále 0 0 1 852,59 0 

 

Príjem z 

dobropisov 

0 0 301,51 0 

SPOLU 

 

142 000 142 100 138 861,28 97,72 

 

5. 2 Bežné a kapitálové výdavky v € 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočné 

čerpanie 

% 

vyjadrenie 

610 – Mzdy 

 

247 016 242 910 242 910 100 

620 – Poistné 

 

88 265 87 618 87 618 100 

630 -  Bežné výdavky 

 

114 100 118 443 111 967,58 94,53 

640 – Bežné transfery 

 

0 8 563 8 561,91 99,96 

600 – Bežné  

výdavky spolu 

449 381 457 534 451 057,49 98,58 

700 – Kapitálové 

výdavky spolu 

12 950 113 626 113 616,85 99,99 

SPOLU 

 

462 331 571 160 564 674,34 98,86 

V roku 2019 financované z KV:  

• konvektomat  v sume 5 350,- €  

• kombinovaný sporák s rúrou v sume 2 600,- €  

• rekonštrukcia kúpeľne a toalety na bezbariérovú č.1 v sume 28 227,06 € 

• rekonštrukcia vnútorného rozvodu vody v sume  44 643,60 €  

• 9-miestne ŠMV s hydr. plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík v sume 

32 796,19 € (zákazka realizovaná cez dotáciu MPSVaR SR) 

 

Čerpanie mimorozpočtových zdrojov vo výške 100,- € zo zdroja 72h-dobrovoľ. činnosť 

ÚPSVaR (633- všeob. materiál). 

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

1 395,28 €. 
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Čerpanie podľa jednotlivých položiek kategórie 630 v €: 

Položky 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočné čerpanie 

631 - cestovné 

 

100 148 147,15 

632 - energie 

 

33 000 29 336 29 329,69 

633 – tovary 

 

55 000 60 757 59 878,57 

634 - dopravné 

 

2 200 1 399 1 386,22 

635 – údržba 

 

9 500 4 968 4 495,26 

636 - nájomné 

 

0 0 0 

637 – služby 

 

14 300 21 835 16 730,69 

SPOLU 

 

114 100 118 443 111 967,58 

 

 

5.3 Finančná hodnota majetku v € 

Finančná hodnota 

majetku k 31.12.2019 

Suma v € Odpisová 

skupina 

Doba 

používania 

Ročná 

odpisová 

sadzba 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

0 

 

--- ... ... 

DHM-022-samostatne 

hnutný majetok 

52 724,76 1,2,3 4,6,8 1/4,1/6,1/8 

021 – stavby 

 

759 957,18 6 40 1/40 

023-  dopravné 

prostriedky 

49 614,14 2 6 1/6 

031 – pozemky 

 

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

042 – obstaranie DHM 

 

0 --- --- --- 

SPOLU 

 

865 205,06 --- --- --- 
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5.4 Bankové účty   

 

Na bankových účtoch CSS-LIPOVEC  k 31. 12. 2019 boli uvedené stavy finančných 

prostriedkov: 

Názov účtu 

 

Číslo účtu Stav k 31.12.2019 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 368,68 

Dary 

 

SK71 8180 0000 0070 0050 7524 1 990,22 

Depozit  

 

SK03 8180 0000 0070 0050 7487 36 388,67 

Projekty 

 

SK 49 8180 0000 0070 0050 7532 0 

Dotácia ŠR 

 

SK25 8180 0000 0070 0050 7479 0 

SPOLU 

 

 38 747,57 

 

5.5 Pohľadávky 

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky 

 

318- pohľadávky 

z nedaňových príjmov 

Nezaplatené úhrady za 

sociálne služby PSS 

18 131,52 

 

Z toho podľa doby splatnosti  

V lehote splatnosti 2 696,16 

Do 30 dní 1 775,02 

Od 30 do 60 dní 888,01 

Od 60 do 90 dní 681,05 

Od 90 dní do 1 roku 2 076,77 

Nad 1 rok 10 014,51 

 

K pohľadávkam sa k 31. 12. 2019 tvorili opravné položky celkom vo výške 2 267,23 €  

a zrušili sa opravné položky v sume 466,88 €. 

 

5.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

 

Významné položky Hodnota v € Účet 

Majetok prijatý do úschovy 23 807,68 751 

DHM v používaní 102 745,61 771 
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Príloha č.1- Cenník 

                                         TRENČIANSKY  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 

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

IČO: 31822665                                                         DIČ: 2021311633 

C E N N Í K 
 poskytovaných služieb účinný od 01. 03. 2019 

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

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

služby, 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: 297,36 € 

1.2 Mesačná úhrada na 29 dní: 307,98 € 

1.3 Mesačná úhrada na 30 dní: 318,60 € 

1.4 Mesačná úhrada na 31 dní: 329,22 € 

 

      Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave racionálnej:                        10,62 €   

      Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave inej ako rac., DIA strava:  11,16 €  

      Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave bezlepkovej:                        11,43 €       

      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: 323,12 € 

1.2 Mesačná úhrada na 29 dní: 334,66 € 

1.3 Mesačná úhrada na 30 dní: 346,20 € 

1.4 Mesačná úhrada na 31 dní: 357,74 € 

 

      Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave racionálnej:                        11,54 €   

      Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave inej ako rac., DIA strava:  12,08 €  

      Výška úhrady za poskytované soc.služby na jeden deň pri strave bezlepkovej:                        12,35 €       

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

                                                                                 

3 . Výška úhrady za poskytovanie nadštandardnej služby: 

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

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

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

používanie 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 službu 

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

   a) racionálna strava/ deň                                                                                                             2,70 € 

b) iná ako racionálna strava, DIA strava/ deň                                                                            3,24 € 

c) bezlepková diéta /deň                                                                                                             3,51 € 

 

V Hornom Srní, dňa  01.03.2019                                                                                                            

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

                                        Mgr. Renata Papierniková 

                                                                                                                      riaditeľka CSS -LIPOVEC 


