
Centrum sociálnych služieb-LIPOVEC,  

Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ 

ZA ROK 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2020 
 

2 
 

 

 

Obsah:  
 

1. Základné informácie o CSS-LIPOVEC......................................................................................... 3  

 

1.1 Identifikačné údaje .................................................................................................................... 3  

 

1.2 Kontaktné údaje ........................................................................................................................ 3  

 

1.3 Informácie o poskytovanej sociálnej službe ............................................................................. 3  

 

1.4 Z histórie CSS-LIPOVEC......................................................................................................... 4  

 

2. Zabezpečenie prevádzky v CSS-LIPOVEC...................................................................................5 

 

3. Zamestnanci CSS-LIPOVEC........................................................................................................  8 

 

3.1 Počet zamestnancov ................................................................................................................. 8 

 

3.2 Organizačná štruktúra CSS-LIPOVEC platná k 31.12.2020.................................................... 8 

 

3.3 Vzdelávanie zamestnancov CSS-LIPOVEC............................................................................ 9 

 

4. Poskytovanie sociálnych služieb v CSS-LIPOVEC.................................................................... 9 

 

4.1 Prijímatelia sociálnej služby v CSS-LIPOVEC........................................................................9 

 

4.2 Poskytovanie sociálnej služby v CSS-LIPOVEC.....................................................................10 

 

4.3 Informácie o prijímateľoch sociálnych služieb a aktivitách v CSS-LIPOVEC k 31.12.2020..11 

 

5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS-LIPOVEC za r. 2020................................... 21 

 

5.1 Príjmy v € ............................................................................................................................... 21 

 

5.2 Bežné a kapitálové výdavky v €.............................................................................................. 21 

 

5.3 Finančná hodnota majetku v € ................................................................................................ 22 

 

5.4 Bankové účty .......................................................................................................................... 23 

 

5.5 Pohľadávky ............................................................................................................................. 23 

 

5.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch .................................................................... 23 

 

 

Príloha č. 1: Cenník služieb 
 
 
 
 

 



VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2020 
 

3 
 

 

1.Základné informácie o CSS - LIPOVEC 

 
1.1 Identifikačné údaje  

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

Adresa: 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:           032/6588387 - riaditeľ  

032/6588207 – vedúca ekon.- prev. úseku, skladníčka 

032/6588258 – 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  

Kapacita: 17prijímateľov soc. služby 

Kapacita CSS - LIPOVEC celkom: 37 PSS 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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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, 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. 
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2. Zabezpečenie prevádzky v CSS - LIPOVEC 
  

Z bežných výdavkov sa zakúpili OSB dosky, ktorými sa obložila jedáleň a spoločenská miestnosť 

na prízemí zariadenia. Zároveň sa tieto miestnosti vymaľovali a zakúpili sa nové stoličky do 

jedálne a pohovka do spoločenskej miestnosti. 

Vymaľovali sa aj prevádzkové priestory – kancelárie a kuchyňa. 

Na spojovacej chodbe sa vymenili radiátory za ploché, ktoré zabezpečili väčšiu bezpečnosť PSS 

ale aj kvalitnejšie vykurovanie priestorov. 

 

   
 

   
 

Do práčovne sa zakúpila nová veľkokapacitná práčka, keďže tá pôvodná už dosluhovala. 

Zakúpili sa aj nové upratovacie vozíky pre upratovačky. 
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Aj tento rok sme pokračovali vo výmene nábytku v zariadení. Dali sme vyrobiť atypický nábytok 

na mieru, ako sú skrine, nočné stolíky a poličky nad posteľ PSS. Zároveň sa dali vyrobiť aj skrine 

na bočnú chodbu, ktorými sme získali ďalší odkladací priestor. 

 

 
 

   
 

Vonkajšie priestory sa vybavili novými stojanmi na bicykle pre zamestnancov zariadenia.  

Skrášlili sme aj priestor na triedený a kuchynský odpad, kúpou nových skríň. 

Do átria sme zakúpili nové sedenie, z ktorého mali radosť naši PSS hlavne pri tvorení, či 

vychutnávaní si krásneho počasia.  
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Z bezpečnostného hľadiska sa zakúpili evakuačné podložky na postele PSS. Z hygienického 

hľadiska sa zasa vymenili matrace, posteľné plachty, vankúše i paplóny. 

 

Keďže aj nás sa dotkla pandémia Covid-19 boli sme nútení zabezpečiť kúpu rôzneho tovaru, ktorý 

buď nebol plánovaný alebo keď bol plánovaný tak zvýšiť jeho počet. 

Jednalo sa najmä o ručnú a podlahovú dezinfekciu, jedno-rázové rukavice, respirátory,        jedno-

rázové overaly, rôzne bezdotykové dávkovače dezinfekcie a mydla a bezkontaktné teplomery, 

ktorými sa meria denne teplota zamestnancov, PSS, návštev či dodávateľov tovaru. 

 

Z dotácie MPSVR SR sme dostali dotáciu na kúpu výživových doplnkov pre PSS a zamestnancov 

CSS - LIPOVEC. 

  

Z ďalšej dotácie MPSVaR sme zasa obstarali jedno-rázové rukavice, ručnú a podlahovú 

dezinfekciu. 

 

Zo správy Štátnych hmotných rezerv sme dostali rôzne OOPP ako napríklad jedno-rázové rúška, 

respirátory, jedno-rázové rukavice, jedno-rázové overaly, štíty, okuliare, návleky na obuv,  krvné 

a antigénové testy na Covid-19.  

 

Z TSK sme zasa dostali do správy majetku pulzný oxymeter a  bezdotykové teplomery. 

 
Touto cestou by sme chceli poďakovať aj rôznym sponzorom, ktorí nám pomohli zabezpečiť 

OOPP. Firme Cemmac a.s., SPy Bratislava, p. Durasovi, p. M. Gáborikovi a p. M. Hossovi, portálu 

Kto pomôže Slovensku. 
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3. Zamestnanci CSS - LIPOVEC 

 
3.1 Počet zamestnancov  

 

 Činnosť CSS - LIPOVEC bola v roku 2020 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.. 
  
Prehľad počtu zamestnancov k 31.12.2020 

 

Počet zamestnancov 

 

Ženy Muži Spolu 

Schválený podľa 

organizačnej štruktúry 

--- --- 23 

Skutočný počet 

k 31.12.2020 

22 1 23 

 

Priemerný vek zamestnancov CSS - LIPOVEC: 46 rokov 

 

 
3.2 Organizačná štruktúra CSS - LIPOVEC platná k 31.12.2020 

 
- vedúci ekon. – prev. úseku – ekonóm      - vedúci sociálno – zdravotníckeho  úseku 

- skladníčka                                                - sestra 

- hlavná kuchárka                                       - praktická sestra 

- kuchárka                                                   - opatrovateľ 

- pomocná kuchárka                                   - sociálny pracovník 

- upratovačka – pračka                               - pracovník pre rozvoj prac. zručností 

- vodič – kurič – údržbár  

 

 

 

 

 

 

Riaditeľ

1

Úsek ekonomicko - prevádzkový  

8

Úsek sociálno - zdravotnícky

14
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3.3 Vzdelávanie zamestnancov CSS - LIPOVEC 

 

V r. 2020 sa zamestnanci CSS - LIPOVEC zúčastnili nasledovných vzdelávacích akcií: 

Termín Názov vzdelávacej aktivity Miesto konania Počet 

zamestnancov 

13.01 EVO Trenčín 2 

20.01. Mzdový seminár W-mzdy Trenčín 1 

23.01. Registratúra Trenčín 2 

04.03. Verejné obstarávanie Trenčín 2 

04.03. Transportné pomôcky a ich využitie 

v zariadeniach sociálnych služieb 

CSS - 

LIPOVEC 

23 

05.03. Technická podpora ošetrovania 

a opatrovania klienta 

Hotel Veverica, 

Trenčín 

4 

9.3.- 10.3. Celoslovenský seminár pre pracovníkov 

zariadení poskytujúcich soc. služby 

Téma: Aktuálne otázky v soc. oblasti 

Podbanské 2 

04.06. Registratúra CSS - 

LIPOVEC 

4 

10.06. Online školenie ekon. Informačného 

systému iSpin pre OVZP samospr.krajov 

Webinár 1 

03.11. Prevencia infekcie rany Webinár 1 

10.11. Aktuálne pandemické novinky v mzdovej 

účtarni 

Webinár 1 

16.11. Školenie CO Webinár 23 

23.11. EVO Webinár 2 

25.11. Pandemická únava a stres Webinár 1 

07.12.  Legislatívne zmeny v mzd. účt. k 1.1.2021 

a Povinnosti mzd. účt. pri uzávierke r.2020 

Webinár 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. 
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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:  

 

 

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 podobne) v rámci prirodzeného sociálneho prostredia. 

U každého PSS sa realizuje individuálny plán.  

 

Ošetrovateľská starostlivosť 

CSS - LIPOVEC zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť  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. 2020 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. 
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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. 2020 dve sociálne návštevy u žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby             k 

vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu.  

 

4.3 Informácie o prijímateľoch sociálnych služieb a aktivitách v CSS-LIPOVEC k 31.12.2020 

 

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 

 

3 0 3 

ŠZ 

 

4 8 12 

SPOLU 

 

7 8 15 

 

4.3.2 Prehľad počtu PSS podľa druhu poskytovaných sociálnych služieb  

 

Druh poskytovanej 

sociálnej služby 

Muži Ženy Spolu 

DSS 

 

15 2 17 

ŠZ 

 

6 11 17 

SPOLU 21 13 

 

34 

 

4.3.3 Prehľad vývoja počtu PSS poskytovaných sociálnych služieb 

Druh sociálnej 

služby 

Prijatí Zomrelí Ukončené poskyt. 

sociálnej služby 

DSS 

 

2 6 0 

ŠZ 

 

4 4 0 

SPOLU 

 

6 10 0 

 

 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 
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skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady 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 

18-30 0 0 0 

31-40 3 0 3 

41-50 2 0 2 

51-60 5 1 6 

61-70 6 2 8 

71-80 4 4 8 

81-90 1 4 5 

91-100 1 1 2 

 

4.3.5 Prehľad rozdelenia PSS podľa stupňa odkázanosti 

 

Druh sociálnej 

služby 

V. stupeň VI. stupeň Spolu 

DSS 0 17 17 

ŠZ 1 16 17 

SPOLU 1 33 34 

 

4.3.6 Počet PSS podľa povinnosti platiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby 

 

Povinnosť platiť za sociálne služby 

 

Počet PSS 

Plnú úhradu                                  14 

Časť úhrady z úspor a majetku 20 

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 10 25 

Pozbavený v plnom 

rozsahu 

7 2 9 

 



VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2020 
 

13 
 

 

 

4.3.8 Prehľad rozdelenia PSS z hľadiska určenia opatrovníka  

 

Určený opatrovník 

 

Muži Ženy Spolu 

CSS - LIPOVEC 

 

4 0 4 

Rodinný príslušník, 

inštitúcia 

 

3 2 5 

SPOLU 

 

7 2 9 

 

 

4.3.9 Prehľad dní dočasnej neprítomnosti PSS 

 

 

Neprítomnosť PSS 

 

Muži Ženy Spolu 

Z dôvodu hospitalizácie 

 

216 130 346 

Z dôvodu návštevy 

rodiny 

                20 14 34 

 

 

4.3.10 Prihlásenie PSS k trvalému a prechodnému pobytu  

 

 

Prihlásenie k pobytu Počet PSS 

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

 

5 

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

 

0 

 

4.3.11 Rozdelenie diét u PSS 

 

 

Diéta 

 

Počet PSS 

Racionálna strava 

 

28 

Diabetická strava 

 

6 

Šetriaca strava 

 

0 
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4.3.12 Aktivity s PSS v r. 2020 

 

         Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 11. marca 2020 celosvetovú pandémiu 

ochorenia COVID – 19. Ako do celého Slovenska, tak i do nášho zariadenia prišlo veľa nariadení 

a obmedzení. Vzhľadom k tomu, že naši PSS sú súčasťou ohrozenej skupiny, museli sme prijať 

veľa opatrení na zabránenie a prevenciu šírenia nového koronavírusu Covid – 19. Jedno z opatrení 

bol zákaz návštev, čo okrem toho, že nemohli naše CSS navštevovať príbuzní, priatelia a známy, 

neumožnilo nám organizovať aktivity pre PSS ako sme boli zvyknutí, či už v zariadení alebo mimo 

neho. Bolo to oveľa náročnejšie, ale i cez ťažkú vzniknutú situáciu sa nám, i keď s obmedzeniami, 

podarilo spríjemniť a skvalitniť život našich PSS. 

 

 
Hneď v januári sa nám v  spolupráci so Základnou školou s materskou školou Václava Mitúcha 

v Hornom Srn podarilo splniť veľké prianie nášho prijímateľa sociálnej služby Róberta Lakatosa 

– „ísť do školy“. Na Vianoce v minulom roku dostal poukaz od vedenia ZŠ s MŠ Václava Mitúcha 

na hodinu prírodovedy.  Robko bol na tejto vyučovacej hodine pozorný, sledoval dianie okolo seba 

a zapájal sa do vyučovania. Za pozornosť dostal od pani učiteľky diplom a pochvalu. 

 

 
 

 

Každý rok potešia pri rôznych príležitostiach žiaci ZŠ s MŠ Václava Mitúcha svojimi 

vystúpeniami našich PSS. Tento rok to možné nebolo. Deti sa vynašli a potešili v týchto ťažkých 

chvíľach našich PSS písomnými pozdravmi.  

 

 

 
V januári sme sa zúčastnili vo farskom kostole sv. omše s PSS, ktorú pán dekan Štefan Nižník 

odslúžil za žijúcich aj zomrelých obyvateľov CSS - LIPOVEC. Vzhľadom k pandémii sledovali 
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od marca naši PSS prenosy svätých omší cez televíznu obrazovku a modlili sa spoločne             za 

odvrátenie pandémie. 

 

 
 

 
 Ako každý rok, i tento sme spoločne si užili fašiangy. Farebná výzdoba s maskami,              na 

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

tradičných šiškách a závine. O hudbu sa postarala dedinská hudobná skupina „Kurník-šopa“. 

Všetci sme si zatancovali pri obľúbených pesničkách.  

 

 

 
 

Ani pandémia nás nezastavila pri stavaní mája symbolizujúceho radosť a zdravie. No ozdobiť 

ho  a zaspievať sme si museli sami pre celosvetovo zlú hygienicko – epidemiologickú 

situáciu. 

 

 
 

 
Všetko zlé, je na niečo dobré. Kaderníčky, kozmetičky, pedikérky – nemohli poskytovať služby 

v našom zariadení a tak sme si sami vytvorili „Salón krásy“, kde sa PSS môžu ostrihať, vyfúkať, 

natočiť a zafarbiť vlasy, urobiť make-up, nalakovať nechty.  
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Keďže sa nedalo veľmi cestovať a navštevovať krásnu prírodu Slovenska, rozhodli sme sa 

upraviť si vlastný exteriér. Pracovníčka pre rozvoj pracovných zručností s PSS postupne 

porýľovali menšiu časť záhrady, vyklčovali trávu, posadili kvety a ozdobné stromčeky. Okolo 

záhona sme poukladali kamene a medzi kvety vysypali štrk. Potešila nás aj firma Cemmac a.s. 

Horné Srnie,  ktorá nám darovala krásne veľké kamene.    

 

 

 
Aj napriek pandémii a obmedzeniam sa  v CSS-LIPOVEC uskutočnili športové hry spojené     s 

opekačkou. Žiaľ bez príbuzných, priateľov, bývalých kolegov a muzikantov. To nám situácia 

nedovolila. Ale aj tak už od rána sa niesol smiech a zábava v našom zariadení. Na stoloch nás 

čakalo príjemné občerstvenie. Kto mal chuť, prešiel stanoviskami športových súťaží. Hudba 

z reproduktorov sa ozývala celým areálom. Aj napriek obmedzeniam sme si vytvorili uvoľnenú 

a priateľskú atmosféru. 
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Keď sa trošku uvoľnili opatrenia, využili sme krásnu prírodu v Hornom Srní. Zobrali sme PSS 

na cyklotrasu smerom na štátnu hranicu, pri ktorej je krásne drevené sedenie spolu s ohniskom 

a opiekli sme si klobásky a slaninku.  

 

 
 

Aby sme si zachovali čistý areál, pred nástupom zimy sme spravili jesenné upratovanie. 

Vyhrabali sme trávu, poschovávali a zazimovali kvety, pozametali chodníky. 
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Každý mesiac oslavujeme spolu s našimi PSS meniny a narodeniny. No tento rok sme 

oslavovali aj jedno krásne výročie – 100 rokov pani Dobošovej no pre situáciu len vo svojej 

komunite. Oslávenkyňa si zaspievala svoje obľúbené pesničky. Pochutili sme si všetci na 

torte, koláčikoch a kávičke. 

 

 

 

 

  
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.  

 
Napriek pre nás ťažkému obdobiu pre rôzne hygienicko - epidemiologické obmedzenia sme si 

posedeli pri voňavom vianočnom punči a s veľkou chuťou sme sa pustili do výroby vianočných 

ozdôb a dekorácií na vyzdobenie interiéru CSS - LIPOVEC.  

 

 

 
    Čarovná vianočná atmosféra vládla aj u nás v kruhu obyvateľov zariadenia, pani riaditeľky 

a ostatných  zamestnancov pri tradičnej voňavej štedrej večeri. Koledy sa niesli celým 

zariadením a po nich nasledovali bohaté darčeky, z ktorých mali radosť všetci PSS. Radosť bola 

o to väčšia, že každý dostal balíček nielen od CSS - LIPOVEC a príbuzných, ale boli aj 

obdarovaní darčekmi z projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok“. A naozaj. Do 

tých krabičiek sa zmestilo nielen veľa drobných materiálnych darčekov, ale aj duchovných. 

K slávnostnej nálade prispeli aj pozdravy, ktoré pre našich PSS vyrobili študenti SŠ sv. 

Vincenta de Paul z Bratislavy. Úsmev a pohoda boli veľkou odmenou a niesli sa celým 

vianočným obdobím v našom zariadení. Na chvíľu sme zabudli, že okolo nás sa vyskytuje 

pandémia COVID-19. 
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Pri voľno časových aktivitách v CSS – LIPOVEC sa prihliada na individuálne schopnosti PSS. 

Pracovníčka pre rozvoj pracovných schopností v spolupráci s ostatným personálom sa snažia 

zachovávať, ale aj objavovať pracovné zručnosti PSS. Z výrobkov PSS sa veľa krát pospájajú 

a vznikajú nádherné diela. 

 

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli materiálne (látkami, vlnou, bavlnkami na vyšívanie, 

starými rámami a iným materiálom) na našu tvorbu, ktorou sa snažíme zachovať pracovné 

zručnosti a sociálnu rehabilitáciu pre našich PSS aj v dnešnej dobe ochorenia COVID-19. Takto 

sa snažíme, aby naši obyvatelia nepocítili obmedzenia a po ich zrušení sa vedeli opäť podľa 

svojim možností a zdravotného stavu zapojiť do bežného života vonku. 
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Pandémia nám priniesla aj jednu celkom novú aktivitu a to ako pre PSS, tak i pre zamestnancov 

– pravidelné testovanie na Covid – 19. Vždy sme sa potešili negatívnym výsledkom. 
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5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS-LIPOVEC  za r. 2020 

5.1 Príjmy v € 

Názov Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Plnenie 

príjmov 

% 

vyjadrenie 

Príjem za služby 

 

103 055 103 055 101 340,50 98,34 

Príjem za stravné 

 

45 500 45 500 35 859,78 78,81 

Vratky-preplatky 

z min. rokov 

 

0  0 224 0 

Tuzem.bež.transfer-

MPSVaR 

0 1 200 1 200 100 

 

Príjem z 

dobropisov 

0 0 2 180,54 0 

SPOLU 

 

148 555 149 755 140 804,82 94,02 

 

5. 2 Bežné a kapitálové výdavky v € 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočné 

čerpanie 

% 

vyjadrenie 

610 – Mzdy 

 

267 564 276 674 268 243,02 96,95 

620 – Poistné 

 

95 608 101 299 97 361,39 96,11 

630 -  Bežné výdavky 

 

121 750 125 520 110 702,97 88,20 

640 – Bežné transfery 

 

0 6 797 6 796,47 99,99 

600 – Bežné  

výdavky spolu 

484 922 510 290 483 103,85 94,67 

700 – Kapitálové 

výdavky spolu 

0 18 000 0 0 

SPOLU 

 

494 922 528 290 483 103,85 91,45 

 

KV- Debarierizácia sociálneho zariadenia - dotácia bola získaná z lotérií MPSVaR, bude použitá 

v roku 2021. 

 

V bežných výdavkoch zahrnuté aj čerpanie zo zdroju 111: 

• 16 984 - odmeny a odvody z dôvodu Covid-19 (MPSVaR) 

• 1 180 - výživové doplnky pre zamestnancov a PSS z dôvodu Covid-19 (MPSVaR) 

• 1 200 - čistiace a dezinfekčné prostriedky z dôvodu Covid-19 (MPSVaR) 

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

22 186,37 €. 
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Čerpanie podľa jednotlivých položiek kategórie 630 v €: 

Položky 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočné čerpanie 

631 - cestovné 

 

200 200 26 

632 - energie 

 

33 000 25 500 20 896,57 

633 – tovary 

 

57 000 68 636 65 722,36 

634 - dopravné 

 

2 700 1 900 1 616,91 

635 – údržba 

 

6 500 6 500 5 847,30 

636 - nájomné 

 

0 0 0 

637 – služby 

 

22 350 22 784 16 593,83 

SPOLU 

 

121 750 125 520 110 702,97 

 

 

5.3 Finančná hodnota majetku v € 

Finančná hodnota 

majetku k 31.12.2020 

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 

 

757 317,18 6 40 1/40 

023-  dopravné 

prostriedky 

49 614,14 2 6 1/6 

031 – pozemky 

 

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

042 – obstaranie DHM 

 

2 640 --- --- --- 

SPOLU 

 

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

 

Na bankových účtoch CSS-LIPOVEC  k 31. 12. 2020 boli uvedené stavy finančných 

prostriedkov: 

Názov účtu 

 

Číslo účtu Stav k 31.12.2020 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 430,73 

Dary 

 

SK71 8180 0000 0070 0050 7524 1 990,22 

Depozit  

 

SK03 8180 0000 0070 0050 7487 40 611,63 

Projekty 

 

SK 49 8180 0000 0070 0050 7532 0 

Dotácia ŠR 

 

SK25 8180 0000 0070 0050 7479 0 

SPOLU 

 

 43 032,58 

 

5.5 Pohľadávky 

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky 

 

318- pohľadávky 

z nedaňových príjmov 

Nezaplatené úhrady za 

sociálne službyPSS 

25 295,86 

 

Z toho podľa doby splatnosti  

V lehote splatnosti 1 201,79 

Do 30 dní 811,15 

Od 30 do 60 dní 1 013,52 

Od 60 do 90 dní 1 039,24 

Od 90 dní do 1 roku 10 085,15 

Nad 1 rok 11 145,01 

 

K pohľadávkam sa k 31. 12. 2020 tvorili opravné položky celkom vo výške 7 302,45 €  

a zrušili sa opravné položky v sume 853,34 €. 

 

5.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

 

Významné položky Hodnota v € Účet 

Majetok prijatý do úschovy 26 975,09 751 

DHM v používaní 104 176,80 771 
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              Príloha č.1- Cenník 

Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, 914 42 Horné Srnie č. 806/3 

        IČO: 31822665                                                                     DIČ: 2021311633 

C E N N Í K 

poskytovaných sociálnych služieb účinný od 01. 06. 2020 

 

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 určenia a platenia 

a v zmysle zriaďovacej listiny CSS - LIPOVEC zo dňa 7.12.2013 

            
1.   Suma úhrady za poskytované sociálne služby v domove sociálnych služieb s celoročnou formou pobytu pri strave racionálnej 

je vo výške 10,62 Eur/deň. 

Suma úhrady za poskytované sociálne služby v špecializovanom zariadení s celoročnou formou pobytu pri strave              racionálnej je 

vo výške 11,54 Eur/deň. 

 

       2.  Výška stravnej jednotky v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení 

 a) racionálna strava     2,70 Eur / deň 

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

       c) bezlepková diéta    3,51 Eur / deň 

 

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

 Domov sociálnych služieb Špecializované zariadenie 

Odborné činnosti    

• pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc     

       inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy 

0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

• sociálne poradenstvo 0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

• sociálna rehabilitácia 0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

• ošetrovateľská starostlivosť 0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

• rozvoj pracovných zručností 0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

Obslužné činnosti   

• ubytovanie 7,92 Eur/deň 8,84 Eur/deň 

• stravovanie : racionálna strava 2,70 Eur/deň 2,70 Eur/deň 

                                   iná ako racionálna strava, DIA 3,24 Eur/deň 3,24 Eur/deň 

                                   bezlepková diéta 3,51 Eur/deň 3,51 Eur/deň 

• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne   

a šatstva 

0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

Ďalšie činnosti   

• úschova cenných vecí 0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

• záujmová činnosť 0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

• osobné vybavenie 0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

Nadštandardné služby   

• používanie vlastného TV  1,66 Eur/mesiac 1,66 Eur/mesiac 

• používanie vlastného rádia 1,00 Eur/mesiac 1,00 Eur/mesiac 

• používanie vlastnej chladničky alebo mikrovlnnej rúry 3,50 Eur/mesiac 3,50 Eur/mesiac 

• používanie vlastného variča alebo varnej kanvice 1,00 Eur/mesiac 1,00 Eur/mesiac 

 
4. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v domove sociálnych služieb a v špecializovanom 

 zariadení s celoročnou formou pobytu a racionálnou stravou pre samoplatcov je vo výške EON:  

a) domov sociálnych služieb: 909,83 Eur/mesiac 

b) špecializované zariadenie: 1257,07 Eur/mesiac      

 

5. Úhrada nákladov za spôsobenú škodu, ktorú prijímateľ služby spôsobil úmyselne alebo neúmyselne:  

• odstraňovanie následkov formou opravy alebo kúpy dodávateľskou formou, podľa druhu a rozsahu 

spôsobenej škody v plnej výške, maximálne však vo výške 50 Eur. 

 

V Hornom Srní, dňa  01.06.2020                                           

                                                                                                                                Mgr. Renata Papierniková 

                                       riaditeľka CSS - LIPOVEC 


