
 

 

 

 

 

 

Centrum sociálnych služieb - AVE 

Športovcov 671/23,  018 41  Dubnica nad Váhom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ   SPRÁVA  

 O  ČINNOSTI   A   HOSPODÁRENÍ   

ZA  ROK  2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah: 

 

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

 

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

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

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

1.4  Z histórie CSS-AVE ......................................................................................................................................... 4 

 

2. Priestorové a prevádzkové podmienky v CSS-AVE ....................................................................................... 6 

2.1  Pôvodné priestorové podmienky ....................................................................................................................... 6 

2.2  Rekonštrukcia budovy CSS-AVE ..................................................................................................................... 9 

 

3. Zamestnanci CSS-AVE ................................................................................................................................... 10 

3.1  Počet zamestnancov ........................................................................................................................................ 10 

3.2 Organizačná štruktúra CSS-AVE účinná od 01.04.2016 ............................................................................... 11 

3.3 Vzdelávanie zamestnancov CSS-AVE ........................................................................................................... 12 

3.4 Supervízia v CSS-AVE .................................................................................................................................. 15 

 

4.  Poskytovanie sociálnych služieb v CSS-AVE ............................................................................................... 15 

 

4.1  Prijímatelia sociálnej služby v CSS-AVE ....................................................................................................... 15 

4.2  Poskytovanie sociálnej služby v CSS-AVE .................................................................................................... 15 

4.3  Informácie o prijímateľoch sociálnej služby a aktivitách v CSS-AVE .......................................................... 17 

 

5.  Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS-AVE za r. 2019 ............................................................... 27 

 

5.1  Príjmy .............................................................................................................................................................. 27 

5.2  Bežné a kapitálové výdavky  .......................................................................................................................... 27 

5.3  Finančná hodnota majetku .............................................................................................................................. 29 

5.4  Bankové účty .................................................................................................................................................. 29 

5.5  Pohľadávky ..................................................................................................................................................... 29 

5.6  Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch ............................................................................................ 30 

5.7  Ekonomicky oprávnené náklady ..................................................................................................................... 30 

5.8  Hospodársky výsledok za r. 2019 - vývoj nákladov a výnosov ...................................................................... 31 

6. Záver ................................................................................................................................................................. 32 

Príloha č. 1:   Cenník služieb 

 

 

 

VÝROČNÁ   SPRÁVA  O ČINNOSTI   A   HOSPODÁRENÍ  CSS-AVE  ZA  ROK  2019 Strana 2 



 

 

 

1. Základné informácie o CSS-AVE 

 

1.1 Identifikačné údaje 

 

Názov  zariadenia:            Centrum sociálnych služieb - AVE   (skratka CSS-AVE) 

Adresa:                              ul. Športovcov 671/23,  018 41  Dubnica nad Váhom 

Právna forma:                    rozpočtová organizácia 

IČO:                                   00632384 

DIČ:                                   2021382396 

Zriaďovateľ:                      Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 

 

 

1.2  Kontaktné údaje 

 

tel.         042 4421292 - administratíva 

              042 4421665 - ambulancia 

e-mail:   info@cssdubnica.sk 

web:      www.cssdubnica.sk 

 

 

1.3 Informácie o poskytovanej sociálnej službe 

 

- Druh sociálnej služby: 

v domove sociálnych služieb pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby, ktorej stupeň 

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

 

- Forma sociálnej služby: 

pobytová celoročná 

 

         - Rozsah poskytovania sociálnej služby: 

         na neurčitý čas 

 

- Cieľová skupina prijímateľov sociálnej služby (ďalej aj „klientov“): 

plnoleté fyzické osoby s telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 

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

od 01.01.2015 vekové obmedzenie nových žiadateľov - pred dovŕšením dôchodkového veku 

 

         - Kapacita zariadenia:  

         pre 58 klientov 
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- Predmet činnosti a odborné zameranie CSS-AVE: 

- poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

- poskytuje sociálne poradenstvo, 

- poskytuje sociálnu rehabilitáciu, 

- poskytuje a zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť,  

- poskytuje ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách,  

- 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-AVE 

 

Podľa údajov získaných z archívnych materiálov (kmeňovej knihy zamestnancov a klientov) CSS-AVE 

poskytuje svoje služby od 14.09.1979.   

 

Odbor sociálnej starostlivosti Okresného národného výboru v Považskej Bystrici otvoril v r. 1979 v Dubnici 

nad Váhom  Domov dôchodcov poskytujúci „starostlivosť starým občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý  

zdravotný stav potrebujú komplexnú starostlivosť“ v budove bývalej slobodárne pre zamestnancov  

Závodov  ťažkého strojárstva. 

Do r. 1991 bol Domov dôchodcov riadený Okresným národným výborom v Považskej Bystrici. 01.01.1991 

vydal zriaďovaciu listinu s vymedzením predmetu činnosti “starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých 

občanov“. 

02.02.1994 získal Domov dôchodcov na základe novej zriaďovacej listiny právnu subjektivitu. Predmetom 

činnosti bola „starostlivosť o starých a prestárlych dospelých občanov s celoročnou prevádzkou“. 

 

24.07.1996 sa na základe zriaďovacej listiny stal zriaďovateľom Domova dôchodcov Krajský úrad v 

Trenčíne. Predmetom činnosti bola „celoročná ústavná sociálna starostlivosť, t. j. bývanie, stravovanie, 

zaopatrenie, predovšetkým starým občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie starobného dôchodku 

a ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť 

členovia ich rodiny, ani opatrovateľská služba, alebo iné služby sociálnej starostlivosti. Domov dôchodcov 

je určený tiež pre občanov, ktorí toto umiestnenie nevyhnutne potrebujú z iných vážnych dôvodov“. 

Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine sa rozšíril predmet činnosti o „poskytovanie starostlivosti aj občanom 

s duševnými poruchami a poruchami správania“. 

 

V r. 2002 bol Domov dôchodcov delimitovaný pod Trenčiansky samosprávny kraj. Na základe zriaďovacej 

listiny od 01.07.2002 ako Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb poskytoval „celoročnú 

starostlivosť, t. j. bývanie, stravovanie, zaopatrenie predovšetkým starým občanom, ktorí dosiahli vek 

rozhodný pre priznanie starobného dôchodku a ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu, duševné poruchy, 

a poruchy správania potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť členovia ich rodiny, 

ani opatrovateľská služba, alebo iné služby sociálnej pomoci, ... je určený tiež pre občanov, ktorí toto 

umiestnenie nevyhnutne potrebujú z iných vážnych dôvodov“.  
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Od 01.09.2009 sa na základe Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine zmenil názov zariadenia na Centrum 

sociálnych služieb - AVE. Cieľovou skupinou boli v časti  zariadenie pre seniorov „fyzické osoby, ktoré 

dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách, alebo pre fyzické osoby, ktoré poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení 

potrebujú z iných vážnych dôvodov“,  v časti domov sociálnych služieb „plnoleté fyzické osoby, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona       

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá 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“. 

 

Dodatkom č. 2  k Zriaďovacej listine účinným od 01.01.2012 prestalo CSS-AVE poskytovať sociálne služby 

ako zariadenie pre seniorov, zostalo domovom sociálnych služieb. 

 

Od 01.12.2013 bola v zriaďovacej listine vyšpecifikovaná cieľová skupina klientov - plnoleté fyzické osoby 

s telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je 

najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  

 

Od 01.01.2015 môžu byť v súlade s novelou Zákona o sociálnych službách do domova sociálnych služieb 

prijímané len plnoleté fyzické osoby pred dovŕšením dôchodkového veku. 

 

Kapacita zariadenia bola v r. 1979 vytvorená pre 100 klientov. Z dôvodu potreby skvalitnenia podmienok 

postupne  klesla najskôr na 70 miest a od r. 2013 na súčasných 58 miest. 

 

CSS-AVE od svojho vzniku do 31.12.2019 poskytovalo a poskytuje svoje služby celkom 948 klientom. 

Pracovný pomer v tomto období uzatvorilo 273 zamestnancov, z toho 253 žien a 20 mužov. 
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2. Priestorové a prevádzkové podmienky v CSS-AVE 

 

2.1 Pôvodné priestorové podmienky 

CSS-AVE poskytuje svoje služby v budove postavenej počas druhej svetovej vojny (pravdepodobne v 

r.1942) ako slobodáreň pre zamestnancov Závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom.  

                 

V r. 1979 bola predmetná nehnuteľnosť daná do dočasného užívania odboru sociálnej starostlivosti 

Okresného národného výboru v Považskej Bystrici na účely poskytovania sociálnej starostlivosti.  V r. 1995 

Závody ťažkého strojárstva na základe zmluvy o prevode správy majetku previedli budovu do správy jej 

užívateľovi. 

 

Budova CSS-AVE má dve nadzemné podlažia s obytným podkrovím a jedno podzemné podlažie.  

Budova má prípojku elektrickej energie, plynu, je napojená na verejný vodovod a kanalizáciu. 

Z dôvodu pôvodnej neúčelovosti budovy bolo nutné zrealizovať viaceré rekonštrukcie. K najrozsiahlejším 

patrilo vybudovanie výťahu, plynovej kotolne, výmena okien, oprava elektroinštalácií, rekonštrukcia 

stravovacej prevádzky, hygienických zariadení, vybudovanie práčovne, inštalácia stropného zdvíhacieho 

zariadenia a viacero ďalších úprav, ktoré  prispeli k zlepšeniu podmienok na poskytovanie sociálnych 

služieb. 

Izby pre klientov zostali po znížení kapacity zariadenia na 58 miest len jedno a dvojlôžkové. Priemerná 

podlahová plocha je 16 m² v dvojlôžkovej izbe a 10 m² v jednolôžkovej izbe.  Izby sú vybavené 

polohovacími posteľami, stolíkmi s výklopnou doskou, skriňami na osobné veci, stolíkom, stoličkou... 

Vyšpecifikovaním cieľovej skupiny prijímateľov sociálnej služby - osôb s telesným postihnutím sa výrazne 

zvýšili nároky na technickú infraštruktúru v CSS-AVE.  Na chodbe a vo väčšine izieb na prízemí bolo 

nainštalované stropné zdvíhacie zariadenie, k dispozícii sú hydraulické stoličky na kúpanie a transport 

klientov a zdvíhacie zariadenie na stavanie a presun osôb. Zdvíhacie zariadenia umožňujú zjednodušiť 

fyzickú manipuláciu s klientmi s obmedzenou schopnosťou pohybu a zvýšiť ich bezpečnosť a pohodlie pri 

transporte. 

 

V suteréne budovy sa nachádzajú: 

- Skladovacie priestory -  sklad potravín, priestor na čistenie zeleniny, sklad všeobecného materiálu, sklad 

osobných ochranných pracovných prostriedkov, sklad čistiacich prostriedkov, archív, sklad zdravotníckych 

pomôcok.   

- Plynová kotolňa - bola  vybudovaná v r. 2002 v priestoroch pôvodnej kotolne na tuhé palivo. Budova bola 

v minulosti vykurovaná tuhým palivom, neskôr parou dodávanou z blízkej mestskej práčovne. V kotolni sa 

nachádzajú 4 kondenzačné plynové kotly s ekvitermickou reguláciou a 2 plynové ohrievače vody.  
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- Dielňa 

- Sušiareň bielizne - bola vybudovaná súčasne s práčovňou, prevádzky sú prepojené nákladným výťahom. 

- Šatne pre zamestnancov s hygienickými zariadeniami - boli vybudované v r. 2008 v pôvodných  skladoch 

tuhého paliva.  

                                                                                                                                              

Na prízemí budovy sa nachádza: 

- Stravovacia prevádzka - bola vybudovaná v r. 2004 vrátane dodávky technologického vybavenia. 

Priestorové usporiadanie a vybavenie stravovacej prevádzky zodpovedá požiadavkám HACCP. Kuchyňa je 

od r. 2013 vybavená novým kuchynským robotom, umývačkou riadu a konvektomatom, v r. 2016 bol 

zakúpený varný kotol. Jedáleň  pre 40 osôb nadväzuje na stravovaciu prevádzku, v r. 2018 boli za nové 

vymenené jedálenské stoličky. Z dôvodu absencie spoločenskej miestnosti v zariadení sa jedáleň využíva aj 

na spoločenské a záujmové aktivity pre klientov. 

           

 

- Práčovňa - bola vybudovaná z prostriedkov z eurofondov v r. 2007 vrátane dodávky komplexného 

technologického vybavenia (3 práčky, sušička, mangeľ, úpravovňa vody,  profesionálna žehlička, výťah, 

vzduchotechnika). Do r. 2007 bolo pranie bielizne zabezpečované dodávateľsky.  

     

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ   SPRÁVA  O ČINNOSTI   A   HOSPODÁRENÍ  CSS-AVE  ZA  ROK  2019 Strana 7 



 

 

 

- Ambulancia  

      

- Kúpeľňa a hygienické zariadenia pre klientov 

- Jedno a dvojlôžkové izby pre klientov 

  

Na prvom poschodí sa nachádzajú: 

- Administratívne priestory  

- Vestibul slúžiaci ako alternatíva spoločenskej miestnosti a priestor na rehabilitáciu 

- Miestnosť na záujmové činnosti klientov 

- Kúpeľňa  a hygienické zariadenia pre klientov 

- Jedno a dvojlôžkové izby pre klientov                                                                                                                 

          

 

V podkroví sa nachádzajú: 

- Jedno a dvojlôžkové izby pre klientov 

- Hygienické zariadenia pre klientov - kúpeľňa a WC 

- Rehabilitačná miestnosť 

- Snoezelen miestnosť 

- Modlitebňa  
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Vonkajší areál CSS-AVE je využívaný ako záhrada pre klientov, ktorí v nej relaxujú, vykonávajú pracovnú 

terapiu a záujmové činnosti. 

       

 

 

2.2 Rekonštrukcia budovy CSS-AVE 

Budova CSS-AVE napriek všetkým zrealizovaným stavebným úpravám v požadovanej miere nespĺňala 

legislatívne podmienky ubytovacieho zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením.  Z tohto dôvodu  

Trenčiansky samosprávny kraj, ako zriaďovateľ CSS-AVE,  rozhodol o potrebe celkovej rekonštrukcie 

budovy. V roku 2018 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2019 sa zrealizoval proces 

verejného obstarávania na dodávateľa stavby a 13.12.2019 bola uzatvorená zmluva o dielo na stavbu 

„Rekonštrukcia budovy CSS-AVE“. 

Rekonštrukcia sa zrealizuje v roku 2020. Doba realizácie bude dvanásť mesiacov pri výške investičných 

prostriedkov 2. 237. 998,45 eur. 

Vzhľadom na to, že rozsah stavebných prác neumožňuje vykonávať rekonštrukciu počas prevádzky 

zariadenia, Trenčiansky samosprávny kraj a vedenie Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica ponúkli 

CSS-AVE možnosť dočasného presťahovania do nevyužívaných priestorov oddelenia v budove ODCH 

v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica. 

Oddelenie má kapacitu 30 lôžok, preto sme v roku 2019 pristúpili k postupnému zníženiu počtu prijímateľov 

sociálnej služby tak, aby sa ich do dočasných priestorov mohlo presťahovať 30 - prirodzeným poklesom 

počtu prijímateľov, návratom do domáceho prostredia a po vzájomnej dohode umiestnením u iných 

poskytovateľov sociálnej služby. 
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         3. Zamestnanci CSS-AVE  

3.1  Počet zamestnancov  

Na základe organizačnej štruktúry účinnej od 01.04.2016 je počet zamestnancov CSS-AVE 30.  Z celkového 

počtu 30 zamestnancov je 18 odborných zamestnancov (v zmysle § 9 ods.3 Z. č. 448/2008 Z. z.), čím     

CSS-AVE spĺňa legislatívne požiadavky podľa Prílohy č.1 Z. č. 448/2008 Z. z. týkajúce sa maximálneho 

počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca (požiadavka 2) a minimálny percentuálny 

podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov (požiadavka 60%). 

 

Vzhľadom na postupné znižovanie počtu prijímateľov sociálnej služby z dôvodu prípravy na sťahovanie do 

dočasných priestorov počas rekonštrukcie budovy sa adekvátne znižoval aj počet zamestnancov. 

 

Prehľad počtu zamestnancov k 31.12.2019 

 

 

Počet zamestnancov 

 

Ženy 

 

 

Muži 

 

Spolu 

schválený podľa organizačnej štruktúry 

 

prijatí 

 

ukončený pracovný pomer 

           z toho: 

- odchod do starobného a invalidného dôchodku 

- dohodou 

 

- 

 

5 

 

15 

 

2 

13 

 

 

- 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

30 

 

5 

 

15 

 

2 

13 

 

skutočný stav k  31.12.2019  (vrátane MD) 20 1 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ   SPRÁVA  O ČINNOSTI   A   HOSPODÁRENÍ  CSS-AVE  ZA  ROK  2019 Strana 10 



 

 

 

3.2 Organizačná štruktúra CSS-AVE účinná od 01.04.2016: 

 

 

                                               

 

                               

Počet zamestnancov:  30 

 

 

 

 

 

 

riaditeľ                         
1

prevádzkový úsek   

10

vedúci 
prevádzkového 

úseku                        

skladník 

údržbár, vodič, kurič            

kuchár  

upratovačka,                 
práčka                       

ekonóm

1  

sociálno -
zdravotnícky úsek                         

18

vedúci sociálno -
zdravotníckeho 

úseku 

asistent sociálnej 
práce 

fyzioterapeut

sestra,                
zdravotnícky   
asistent                                      

sanitár,             
opatrovateľ    
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3.3 Vzdelávanie zamestnancov CSS-AVE 

Dňa 27.05.2019 CSS-AVE uzatvorilo Zmluvu o spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR za účelom realizácie národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení 

sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ (ďalej len „NPDI PTT“).  

 

Projekt zahŕňa nasledovné vzdelávacie aktivity:  

 

 Riadenie a manažment zmien v sociálnych službách v procese deinštitucionalizácie a transformácie.  

Rozsah: 32 hodín  

Počet účastníkov zariadenia: 4  

Cieľ vzdelávania: Pripraviť a informovať, ako riadiť a manažovať procesy zmien a prechodu z 

inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v sociálnych službách.  

 

 Základy individuálneho plánovania a individuálneho prístupu v sociálnych službách v procese 

deinštitucionalizácie.  

Rozsah: 24 hodín  

Počet účastníkov zariadenia: 4  

Cieľ vzdelávania: Pripraviť zamestnancov zariadení sociálnych služieb na implementáciu nových foriem 

práce s prijímateľmi sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb.  

 

 Základy štandardizácie kvality v sociálnych službách v procese deinštitucionalizácie a transformácie.  

Rozsah: 24 hodín  

Počet účastníkov zariadenia: 4  

Cieľ vzdelávania: Pripraviť účastníkov na prácu so zmenami v oblasti kvality sociálnych služieb a pripraviť 

ich na vytvorenie kvalitných komunitných služieb.  

 

 Tvorba transformačného plánu v procese deinštitucionalizácie a transformácie.  

Rozsah: 16 hodín  

Počet účastníkov zariadenia: 4  

Cieľ vzdelávania: Pripraviť predovšetkým členov transformačných tímov, ale aj ďalšie relevantné osoby na 

to, aby vedeli vytvoriť a spracovať kvalitný transformačný plán zariadenia sociálnych služieb.  

 

 Aktivizácia a príprava na prácu užívateľov sociálnych služieb v procese deinštitucionalizácie a 

transformácie sociálnych služieb.  

Rozsah: 16 hodín  

Počet účastníkov zariadenia: 4  

Cieľ vzdelávania: Špecifiká práce s cieľovými skupinami prijímateľov sociálnych služieb s cieľom 

aktivizácie a podpory začleňovania do komunity. Možnosti využitia aktivizácie a prípravy na prácu pri 

tvorbe transformačného plánu.  

 

 Podporované zamestnávanie ako súčasť podpory v komunite.  

Rozsah: 32 hodín  

Počet účastníkov zariadenia: 4  

Cieľ vzdelávania: Prepájanie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti; sieťovanie subjektov v komunite; 

nástroje pre spoluprácu; informácia o programoch podporujúcich tieto procesy a tvorba modelov pracovného 

začleňovania s využitím dostupných nástrojov podľa súčasne platnej legislatívy.  

 

 Tvorba fyzického prostredia v procese deinštitucionalizácie.  

Rozsah: 32 hodín  
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Počet účastníkov zariadenia: 2  

Cieľ kurzu: Pripraviť účastníkov vzdelávania na prípravu transformačných plánov v oblasti fyzického 

prostredia a investičných projektov.  

 

V roku 2019 sa zamestnanci CSS-AVE zúčastnili nasledovných vzdelávacích aktivít: 

Dátum Názov vzdelávacej akcie 
Miesto 

konania 

Počet 

zamestnancov 

17.01.2019 Efektívna komunikácia v procese transformácie, budovanie 

pozitívneho obrazu organizácie vo vzťahu k okoliu 
Trenčín 3 

25.01.2019 Zaraďovanie a odmeňovanie zamestnancov v ZSS Trenčín 1 

07.02.2019 Program Kuchyňa Myjava 2 

12.02.2019 
Metódy práce - postupy pri integrácii ľudí so zdravotným 

postihnutím do komunity Trenčín 3 

21.02.2019 Pracovné stretnutie zamestnancov vykonávajúcich sociálne 

šetrenia  
Trenčín 2 

21.02.2019 Školenia PO, BOZP, CO CSS-AVE 28 

28.02.2019 Aplikácia zákona č. 553/2003 Z. z. Trenčín 1 

20.03.2019 Konferencia  „Transformace v sociálních službách včera, 

dnes a zítra“ 
Olomouc 1 

09.04.2019 Školenie informačný systém Trenčín 2  

20.05.2019 Štandardy kvality v CSS-AVE CSS-AVE 1 

30.05.2019 NPDI PTT - workshop  Trenčín 2 

04.06.2019 – 

05.06.2019 
NPDI PTT - Riadenie a manažment zmien v sociálnych 

službách v procese deinštitucionalizácie a transformácie 
Žilina 4 

10.06.2019 Štandardy kvality v CSS-AVE CSS-AVE 5 

11.06.2019 Odborný seminár SKSaPA – Hygiena rúk Ilava 1 

14.06.2019 Ošetrovateľská starostlivosť v ZSS Trenčín 2 

19.06.2019 NPDI PTT - Zdravé a bezpečné bývanie - workshop Bratislava 1 

19.06.2019 NPDI PTT- Podporované zamestnávanie ako súčasť podpory 

v komunite.  
Žilina 2 
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20.06.2019 NPDI PTT- Tvorba fyzického prostredia v procese 

deinštitucionalizácie 
Žilina 2 

28.06.2019 NPDI PTT- Slovenská únia podporovaného zamestnávania 

- konzultácie 
CSS-AVE 1 

01.07.2019 Štandardy kvality v praktických činnostiach Slávnica 2 

02.07.2019 Štandardy kvality v praktických činnostiach Slávnica 2 

03.07.2019 Štandardy kvality v praktických činnostiach Slávnica 2 

04.07.2019 Štandardy kvality v praktických činnostiach Slávnica 2 

11.07.2019 – 

12.07.2019 

NPDI PTT- Aktivizácia a príprava na prácu užívateľov 

sociálnych služieb v procese deinštitucionalizácie a 

transformácie sociálnych služieb 
Žilina 4 

15.07.2019 – 

16.07.2019 
NPDI PTT- Podporované zamestnávanie ako súčasť podpory 

v komunite 
Žilina 4 

22.07.2019 NPDI PTT- Rada pre poradenstvo v sociálnej práci - 

konzultácie 
CSS-AVE 1 

23.07.2019 NPDI PTT- Rada pre poradenstvo v sociálnej práci - 

konzultácie 
CSS-AVE 3 

06.08.2019 NPDI PTT- Rada pre poradenstvo v sociálnej práci - 

konzultácie 
CSS-AVE 4 

14.08.2019 NPDI PTT- Rada pre poradenstvo v sociálnej práci - 

konzultácie 
CSS-AVE 3 

19.08.2019 NPDI PTT- Rada pre poradenstvo v sociálnej práci - 

konzultácie 
CSS-AVE 2 

03.09.2019 – 

04.09.2019 
NPDI PTT- Podporované zamestnávanie ako súčasť podpory 

v komunite 
Žilina 4 

19.09.2019 NPDI PTT- Rada pre poradenstvo v sociálnej práci - 

konzultácie 
CSS-AVE 2 

26.09.2019 – 

27.09.2019 
NPDI PTT- Podporované zamestnávanie ako súčasť podpory 

v komunite 
Zvolen 2 

08.10.2019 Práca s webovou stránkou Trenčín 4 

10.10.2019-

11.10.2019 NPDI PTT- Zdravé a bezpečné bývanie - workshop Žilina 2 

13.11.2019 Prevencia prenosu infekcií v ZSS Trenčín 2 

18.11.2019 Bezpečnosť potravín v ZSS  Trenčín 3 

13.12.2019 Metodika riadenia rizík v sociálnych službách Slávnica 2 



 

 

 

3.4. Supervízia v CSS-AVE 

V rámci aktivít NPDI vykonávala v roku 2019 PhDr. Milada Bohovičová u zamestnancov  CSS-AVE 

individuálnu supervíziu v rozsahu 5,5 hodiny a skupinovú supervíziu v rozsahu 2,5 hodiny. 

 

4.  Poskytovanie sociálnych služieb v CSS-AVE 

 

4.1   Prijímatelia sociálnej služby v CSS-AVE 

 

CSS-AVE je domovom sociálnych služieb. Od 01.12.2013 bola v zriaďovacej listine vyšpecifikovaná 

cieľová skupina klientov - plnoleté fyzické osoby s telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách (napr. s dg. stav po cievnej mozgovej príhode, detskej mozgovej obrne, amputácii 

končatín, s hemiparézou, kvadruparézou, sklerózou multiplex  a pod.). 

Od 01.01.2015 na základe legislatívnej úpravy môžu byť do zariadenia prijímané len plnoleté fyzické osoby 

pred dovŕšením dôchodkového veku. 

Uvedená špecifikácia sa vzťahuje na nových žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby. CSS-AVE naďalej 

poskytuje svoje služby klientom prijatým do zariadenia pred účinnosťou tejto úpravy, ktorí majú telesné, 

psychické, zmyslové, mentálne postihnutia alebo kombináciu týchto postihnutí. 

 

4.2  Poskytovanie sociálnej služby v CSS-AVE 

 

Sociálna služba v zariadení sa poskytuje ako celoročná pobytová sociálna služba na neurčitý čas alebo na 

určitý čas. 

CSS-AVE poskytuje svojim klientom sociálne služby v nasledovnom rozsahu: 

 

- Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  

Klienti CSS-AVE sú s cieľom  udržania/rozvoja  ich  schopností/zručností  podporovaní k sebestačnosti. Pri 

úkonoch, ktoré napr. z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu klient nie je schopný vykonávať 

samostatne, mu personál v potrebnej miere pomôže, alebo tieto úkony vykoná v plnom rozsahu. 

 

- Sociálne poradenstvo 

CSS-AVE poskytuje základné a špecializované sociálne poradenstvo všetkým záujemcom o poskytovanie 

sociálnej služby, klientom CSS-AVE a ich rodinným príslušníkom.  

 

- 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 každého klienta sa 

realizuje individuálny plán.  

 

- Ošetrovateľská starostlivosť  

CSS-AVE poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť vlastnými zamestnancami, zabezpečuje ju aj 

prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti vykonáva kvalifikovaná sestra u klientov bazálnu stimuláciu. 
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- Ubytovanie 

Klienti CSS-AVE sú ubytovaní v jedno a dvojlôžkových izbách. Priemerná podlahová plocha dosahuje 

požadovaných 16 m² v dvojlôžkovej izbe a 10 m² v jednolôžkovej izbe.  Izby sú podľa zdravotného stavu 

klienta vybavené polohovacími posteľami, stolíkmi s výklopnou doskou, skriňami na osobné veci, stolíkom, 

stoličkou...  Klienti si môžu svoje izby vybaviť vlastnými drobnými zariaďovacími prvkami. 

 

- Celodenné stravovanie 

V r. 2019 sa klientom podávala racionálna, šetriaca a diabetická strava vo forme raňajok, desiaty, obeda, 

olovrantu, večere a druhej večere u diabetikov. 

 

- Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 

 

- Osobné vybavenie, ak si ho klient nemôže zabezpečiť sám 

Z osobného vybavenia, ktoré si klienti nemôžu zabezpečiť sami, im CSS-AVE sprostredkováva najmä 

vhodné oblečenie a hygienické potreby od darcov. 

 

- Utváranie  podmienok na úschovu cenných vecí  

Klienti si môžu na základe zmluvy o úschove odložiť cenné veci do úschovy CSS-AVE. 

 

- Zabezpečovanie pracovnej terapie 

V rámci pracovnej terapie klienti vykonávajú najmä práce v záhrade a v areáli zariadenia, vypomáhajú na 

vrátnici, v práčovni, pri výzdobe priestorov. Mladší klienti radi asistujú údržbárovi pri jednoduchých 

údržbárskych prácach. Možnosti 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 služby je aj evidencia ochrany práv a právom chránených záujmov 

prijímateľov sociálnej služby (najmä vypracovávanie a predkladanie správ pre opatrovanské súdy, 

spolupráca so súdmi, notármi, exekútormi, účasť na dedičských konaniach za prijímateľov sociálnej služby). 

 

Na základe žiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonali zamestnanci CSS-AVE v roku 2019             

38 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 sociálnej služby a aktivitách v CSS-AVE  

 

4.3.1 Prehľad počtu žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb  vedených v poradovníku čakateľov 

na poskytovanie sociálnych služieb k 31.12.2019 

 

Žiadaná forma sociálnej služby: 

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

 

Celoročná pobytová sociálna služba 

 

0 

 

2 

 

2 

 

 

4.3.2 Prehľad počtu prijímateľov sociálnej služby podľa formy poskytovaných sociálnych služieb  

 

Forma poskytovanej sociálnej služby: 

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

 

Celoročná pobytová sociálna služba 

 

13 

 

15 

 

28 

 

 

4.3.3   Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnej služby poskytovaných sociálnych služieb 

 

Dôvod zmeny stavu počtu  

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

 

Prijatí 

 

2 

 

5 

 

7 

Ukončené poskytovanie soc. služby 4 17 21 

Zomrelí 1 3 4 

 

 

4.3.4 Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby 

 

Vekové rozpätie 

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

19 - 25 0 0 0 

26 – 39 0 0 0 

40 – 62 3 5 8 

63 – 74 3 7 10 

75 – 79 2 2 4 

80 – 84 1 1 2 

85 – 89 

nad 90 

2 

2 

0 

0 

2 

2 
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4.3.5 Prehľad  rozdelenia prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti  

 

Stupeň odkázanosti 

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

I.  0 0 0 

II.  0 0 0 

III.  0 0 0 

IV.  0 0 0 

V.  1 1 2 

VI.  12 14 26 

Spolu 13 15 28 

 

 

4.3.6 Počet  prijímateľov sociálnej služby podľa povinnosti platiť úhradu za poskytovanie sociálnej 

služby  

 

Povinnosť platiť za sociálne služby: 

 

Počet prijímateľov sociálnej služby 

plnú úhradu 

časť úhrady z úspor a majetku 

časť úhrady na základe vyživovacej povinnosti 

25 

0 

3 

časť úhrady 

bez povinnosti platiť úhradu 

0 

0 

 

Prijímatelia sociálnej služby platia úhradu za sociálne služby zo svojho príjmu a majetku.       

Všetci prijímatelia sociálnej služby mali vlastný príjem vo forme starobného, vdovského, vdoveckého, 

invalidného dôchodku alebo dávky v sociálnej núdzi. 

Mesačná výška úhrad za poskytované sociálne služby je uvedená v Prílohe č. 1 -  Cenník služieb. 

 

4.3.7 Prehľad  počtu prijímateľov sociálnej služby podľa spôsobilosti na právne úkony 

 

Spôsobilosť na právne úkony  

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

S obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony 0 1 1 

Pozbavení na právne úkony celkom 1 3 4 

Svojprávni 12 11 23 

Spolu   28 
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4.3.8 Prehľad  rozdelenia prijímateľov sociálnej služby z hľadiska určenia opatrovníka  

 

Určený opatrovník 

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

Rodinný príslušník  0 3 3 

CSS-AVE 0 0 0 

Obec 0 1 1 

Iné zariadenie soc. služieb 

Iný 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

Spolu: 1 4 5 

 

CSS-AVE vykonáva funkciu opatrovníka 5 bývalým klientom, ktorým poskytuje sociálne služby iný poskytovateľ. 

 

4.3.9 Prehľad dní dočasnej neprítomnosti  prijímateľov sociálnej služby   

 

Neprítomnosť klienta 

 

Ženy 

 

Muži 

 

Spolu 

    

Z dôvodu hospitalizácie 42 103 145 

    

Z iného dôvodu  21 60 81 

 

 

4.3.10 Prihlásenie prijímateľov sociálnej služby na trvalý a prechodný pobyt  

 

Prihlásenie na  pobyt na adrese  

ul. Športovcov 671/23, Dubnica nad Váhom 

 

Počet prijímateľov sociálnej služby 

 

Trvalý pobyt  

 

7 

Prechodný pobyt  21 

 

  

4.3.11 Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej služby  

Diéta  

Počet prijímateľov sociálnej služby 

 

Diéta č. 3 - racionálna strava 

 

15 

Diéta č. 2 - šetriaca strava 5 

Diéta č. 9 - diabetická strava 8 
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4.3.12 Aktivity s klientmi v r. 2019 

 

12.01.2019  Šachový turnaj  klienti - dobrovoľníci 

      

 

 

06.02.2019  Výstava hračiek prvej republiky v Dubnickom kaštieli  

       

 

 

12.02.2019  Zábava a relax 
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19.02.2019   Fašiangová zábava v CSS-LÚČ  Pruské 

 

 

27.02.2019 Vystúpenie speváckej skupiny Studnica 

   

 

04.03.2019 Fašiangová zábava s hosťami z CSS Sloven Slávnica a CSS - LÚČ Pruské 
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30.03.2019   Voľba prezidenta Slovenskej republiky  

       

 

 

30.04.2019 Stavanie mája, práca na vrátnici 

       

 

25.04.2019   Pracovná terapia 
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12.06.2019  „Dobre vedieť „ - vedomostná súťaž v CSS - LÚČ Pruské 

   

 

23.08.2019  Dubnický jarmok a Dubnický folklórny festival 

 

  

17.10.2019  Deň otvorených dverí  v Strednej odbornej škole Pruské  
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31.10.2019 Október – mesiac úcty k starším - posedenie, koleso šťastia   

 

 

20.11.2019  Návšteva dobrovoľníkov 

       

 

04.12.2019  Zdobenie vianočného stromčeka a posedenie s dobrovoľníkmi  
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05.12.2019, 13.12.2019, 19.12.2019   Vzájomné návštevy klientov CSS-AVE a detí zo Špeciálnej 

základnej školy v Dubnici nad Váhom 

     

 

07.12.2019 – Mikuláš spojený s návštevou dobrovoľníkov v rámci aktivity „ Koľko lásky sa zmestí do 

krabice od topánok“ 

       

     

      

12.12.2019   Radosť z návštevy psíka, spoločenské hry s dobrovoľníkmi 
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19.12.2019  Vianočné trhy v Dubnici nad Váhom 

       

 

23.12.2019  Posedenie s klientmi  - poďakovanie za pomoc v zariadení 

     

 

 

24.12.2019  Štedrý večer – posledný Štedrý večer v starých priestoroch  
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5.  Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS-AVE za r. 2019 

5.1   Príjmy 

Plánované príjmy na rok 2019 boli vo výške 222 300,00 €, skutočné príjmy boli vo výške 137 018,28 €, 

percentuálne plnenie 61,64 % .  

 

Názov 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Plnenie 

príjmov 

% 

vyjadrenie 

Príjem za služby 162 960,00 162 960,00 100 292,64 61,55 

Príjem za stravné  58 840,00 58 840,00 36 510,18  62,05 

Vrátky z depozitu 0 0 215,46 0 

Grant – mimorozpočtové prostriedky 500,00 500,00 0 0 

Spolu :  222 300,00 222 300,00 137 018,28 61,64 

Nízke plnenie príjmov bolo zapríčinené nízkymi príjmami klientov nepostačujúcimi na zaplatenie úhrad za 

poskytované služby. 

5.2 Bežné a kapitálové výdavky  

 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočné 

čerpanie 

% vyjadrenie 

 

610 - Mzdy 321 441,00 310 208,00 287 911,60 92,81 

620 - Poistné 115 773,00 114 797,00 112 918,22 98,36 

630 - Bežné výdavky 169 934,00 156 192,00 121 824,74 78,00 

640 - Bežné transfery 0 29 060,00 29 038,68 99,93 

 

600 - Bežné výdavky spolu: 

 

607 148,00 

 

610 257,00 

 

551 693,24 

 

90,40 

 

700 - Kapitálové výdavky 

 

29 661,00 

 

1 039 661,00 

 

14 680,00 

 

1,41 

 

Výdavky celkom : 

 

636 809,00 

 

1 649 918,00 

 

566 373,24 

 

34,33 

Kapitálové výdavky boli určené na realizáciu  rekonštrukcie budovy CSS-AVE. 
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Čerpanie podľa kategórie 610  (611 - Tarifný plat, 612 - Príplatky, 614 - Odmeny): 

 

 

Položka 

 

Schválený rozpočet 

 

Upravený rozpočet 

 

Skutočnosť 

610 321 441,00 310 208,00 287 911,6 

 

Čerpanie podľa kategórie 620  (621 - VŠZP, 623 - DÔVERA,UNION, 625 - SP, 627 - DDS): 

 

 

Položka 

 

Schválený rozpočet 

 

Upravený rozpočet 

 

Skutočnosť 

620 115 773,00 114 797,00 112 918,22 

Čerpanie podľa jednotlivých položiek kategórie 630: 

 

 

Položky 

 

Schválený rozpočet 

 

Upravený rozpočet 

 

Skutočné čerpanie 

631 - Cestovné 220,00 220,00 121,38 

632 - Energie 48 300,00 48 300,00 45 443,73 

633 - Tovary 85 271,00 67 304,00 54 457,43 

634 - Dopravné 2 715,00 2  715,00 1 350,83 

635 - Údržba 12 861,00 10 211,00 4 433,01 

636 - Nájomné 0,00 0 0 

637 - Služby 20 567,00 27 442,00 16 018,36 

Spolu: 169 934,00 156 192,00 121 824,74 

Čerpanie podľa kategórie 640  (642 - Odchodné, odstupné, nemocenské dávky): 

 

 

Položka 

 

Schválený rozpočet 

 

Upravený rozpočet 

 

Skutočnosť 

640 0,00 29 060,00 29 038,68 
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5.3 Finančná hodnota majetku  

 

Finančná hodnota majetku k 31. 12. 

2019: 

Suma v € Odpisová 

skupina 

Doba 

používania 

Ročná odpisová 

sadzba 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 

DHM - 022-Samost. hnut. majetok 131 046,63 1,2,3 4, 6,12 rokov ¼, 1/6,1/12 

023 - Dopravné prostriedky 12 648,32 2 6 rokov 1/6 

021 - Stavby 486 880,16 4 50 rokov 1/50 

031 - Pozemky 32 906,79 0 - neodpisované 

042 - Obstaranie DHM 79 790,46 0 - neodpisované 

Spolu: 743 272,36    

5.4 Bankové účty  

 

Názov účtu Číslo účtu Stav k 31.12.2019  v € 

Výdavkový účet 7000507313 / 8180 0 

Príjmový účet 7000507305 / 8180 0 

Účet sociálneho fondu 7000507364 / 8180 734,86 

Účet darov 7000507372 / 8180 3 125,01 

Depozit - mzdy 7000507356 / 8180 31 300,00 

Depozit - klienti 5022581603 / 0900 13 758,38 

5.5 Pohľadávky 

 

318 - pohľadávky z nedaňových príjmov Nezaplatené úhrady za pobyt klientov 45 167,55 € 

Z toho podľa doby splatnosti:  

Do 30 dní 1 685,55 € 

Od 30 do 60 dní 1 432,81 € 

Od 60 do 90 dní 3 783,96 € 

Od 90 dní do 1 roka 15 724,65 € 

Nad 1 rok 22 540,58 € 
 

K pohľadávkam sa k 31.12.2019 tvorili opravné položky celkom vo výške 19 662,73 €. 
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5.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

 

Významné položky Hodnota Účet 

Majetok prijatý do úschovy 21 157,17   751 

DHM v používaní 161 051,64 771 

 

5.7  Ekonomicky oprávnené náklady 

       Analytické členenie EON 

610 Mzdy, platy  287 911,60 

620 Zákonné sociálne poistenie 112 918,22 

631 Cestovné náhrady 121,38 

632 Výdavky na energie, vodu, komunikácie 45 443,73 

633 Výdavky na materiál 54 457,43 

634 Dopravné 1 350,83 

635 Rutinná údržba 4 433,01 

636 Nájomné 0 

637 Výdavky na služby 16 018,36 

640 Odstupné, odchodné, PN  29 038,68 

551 Odpisy hmotného a nehmotného majetku 21 825,97 

 

Spolu 

 

Bežné výdavky za r. 2019 spolu: 

 

551 693,24 

  

 

Ekonomicky oprávnené výdavky ročné spolu: 

 

571 174,65  € 

 

Priemerné EON za r. 2019  

 

820,65  € 
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5.8  Hospodársky výsledok  za r. 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

 

 

Názov 

 

Skutočnosť 

k 31.12. 2019 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Náklady 712 036,11 765 527,11 

50 – Spotrebované nákupy 92 819,73 112 575,24 

51 – Služby 15 077,11 18 338,72 

52 – Osobné náklady 435 620,90 391 408,58 

53 – Dane a  poplatky 4 039,06 4 039,06 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 0,00 6 194,68 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

23 852,47 32 719,90 

56 – Finančné náklady 4,50 12,30 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 140 622,34 200 238,63 

59 – Dane z príjmov  0  0 

Výnosy 720 973,13 768 586,95 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 142 913,92 217 029,03 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 0 0 

64 – Ostatné výnosy 0,00 395,08 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

4 540,00 4 440,00 

66 – Finančné výnosy 0 0 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 

573 519,21 546 722,84 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+ 8 937,02 + 3 059,84 

 

Hospodársky výsledok v sume 8 937,02 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov. 
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6.  Záver 

 

Rok 2019 sa niesol predovšetkým v znamení príprav na rekonštrukciu budovy CSS-AVE. Zriaďovateľ 

Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol o potrebe celkovej rekonštrukcie, ktorou sa skvalitnia podmienky 

bývania  pre klientov CSS-AVE. 

V roku 2018 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2019 sa zrealizoval proces verejného 

obstarávania na dodávateľa stavby a 13.12.2019 CSS-AVE uzatvorilo zmluvu o dielo na stavbu 

„Rekonštrukcia budovy CSS-AVE“.  

Rekonštrukcia sa začne 03.02.2020,  doba realizácie bude dvanásť mesiacov pri výške investičných 

prostriedkov 2. 237. 998,45 eur. 

Vzhľadom na to, že rozsah stavebných prác neumožní vykonávať rekonštrukciu počas prevádzky zariadenia, 

Trenčiansky samosprávny kraj a vedenie Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica ponúkli CSS-AVE 

možnosť presťahovania do nevyužívaných priestorov oddelenia v budove ODCH v NsP Považská Bystrica.  

CSS-AVE uzatvorilo s NsP Považská Bystrica nájomnú zmluvu, na základe ktorej bude dočasne poskytovať 

sociálne služby v uvedených priestoroch s kapacitou oddelenia pre 30 osôb. 

 

Na skvalitňovaní poskytovaných služieb v CSS-AVE v r. 2019  participovali aj viaceré fyzické a právnické 

osoby. Pokračovali sme v spolupráci so Špeciálnou základnou školou v Dubnici nad Váhom, súborom 

Jesienka, Máriou Bagínovou, dobrovoľníkmi z Katolíckeho domu, ktorí pomohli rozšíriť okruh 

voľnočasových aktivít pre klientov. Hypermarket TESCO Dubnica nad Váhom zabezpečil našim klientom 

vianočné darčeky. 

Dôležitou bola oblasť dobrovoľníctva. Nadviazali sme spoluprácu so Strednou odbornou školou v Dubnici 

nad Váhom v rámci programu Duke of Edinburgh, pokračovali sme v spolupráci s Gymnáziom v Dubnici 

nad Váhom.  Ďalší dobrovoľníci prekvapili našich klientov návštevou s vianočnými darčekmi pripravenými 

v projekte „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. 

CSS-AVE sa zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora 

transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi Radou pre poradenstvo v sociálnej 

práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a 

školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z 

Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich 

príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné 

plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu je poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie 

a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov.  

 

V nasledujúcom roku bude našou prioritou realizácia rekonštrukcie budovy CSS-AVE, sťahovanie do 

Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, príprava na návrat do zrekonštruovaných priestorov 

a pokračovanie v NPDI PTT. 
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Príloha č. 1 

 

Centrum sociálnych služieb - AVE,   ul. Športovcov 671/23,   018 41 Dubnica nad Váhom 

IČO: 00632384 

DIČ: 2021382396 

C e n n í k    s l u ž i e b  

 

 

1. Výška úhrady za poskytovanie sociálnych služieb 
 

V súlade s ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 

číslo 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 je úhrada za poskytovanú sociálnu službu v domove sociálnych služieb s celoročnou  

sociálnou službou a racionálnou stravou vo výške 10,42 eur na deň. 

 

2. Suma úhrady za poskytovanie sociálnej služby 

 

a. Sadzbu úhrady na jeden deň predstavuje súčet výšky úhrad: 

 

a) za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 

   sebaobsluhy ……………………………………………………………………………..… 0,00 eur 

b) za stravovanie (podľa stravnej jednotky, ktorou sú náklady na suroviny):                                                                   

- pri racionálnej strave ..................................................................................................  2,70 eur 

- pri bezlepkovej diéte ..................................................................................................  3,51 eur 

- pri inej ako racionálnej strave a bezlepkovej diéte ...............................................  3,24 eur 

c) za ubytovanie  …………………………………………..……….………………...……..  7,72 eur 

d) za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva .………………….…..……..  0,00 eur 

e) za ďalšie činnosti  ……..……………….………………………………………….   …....  0,00 eur 

 

2.2 Suma úhrady za mesiac sa určí podľa skutočného počtu dní v príslušnom kalendárnom mesiaci: 

Suma úhrady pri racionálnej strave: 

 

Forma  

sociálnej 

služby 

Ekonomicky 

oprávnené  

náklady 

 na 

osobu/deň 

% 

úhrady 

Suma 

úhrady/ 

osoba/deň 

 

Stravná 

jednotka  

 

Úhrada 

 za 

ubytovanie 

osoba/deň 

Mesačná 

 úhrada 

 na 28 dní 

Mesačná 

úhrada 

 na 30 dní 

Mesačná  

úhrada 

 na 31 dní 

celoročná 

 

24,80 

 

42% 

 

10,42 

 

 

 

2,70 

 

 

 

7,72 291,76 

 

312,60 

 

323,02 

 



 

 

Suma úhrady pri bezlepkovej strave: 

 

Forma  

sociálnej 

služby 

Ekonomicky 

oprávnené  

náklady 

 na 

osobu/deň 

% 

úhrady 

Suma 

úhrady/ 

osoba/deň 

 

Stravná 

jednotka  

 

Úhrada 

 za 

ubytovanie 

osoba/deň 

Mesačná 

 úhrada 

 na 28 dní 

Mesačná 

úhrada  

na 30 dní 

Mesačná  

úhrada  

na 31 dní 

celoročná 

 

24,80 

 

42% 

 

11,23 

 

3,51 

 

 

7,72 
314,44 

 

336,90 

 

348,13 

 

 

 

Suma úhrady pri inej ako racionálnej strave a bezlepkovej diéte: 

 

Forma  

sociálnej 

služby 

Ekonomicky 

oprávnené  

náklady 

 na 

osobu/deň 

% 

úhrady 

Suma 

úhrady/ 

osoba/deň 

 

Stravná 

jednotka  

 

Úhrada 

 za 

ubytovanie 

osoba/deň 

Mesačná 

 úhrada 

 na 28 dní 

Mesačná 

úhrada  

na 30 dní 

Mesačná  

úhrada  

na 31 dní 

celoročná 

 

24,80 

 

42% 

 

10,96 

 

3,24 

 

 

7,72 
306,88 

 

328,80 

 

339,76 

 

 

 

3.  Nadštandardné služby 

     

Úhrada za poskytnutie služieb prijímateľovi sociálnej služby v dôsledku jeho svojvoľného zavinenia  

a porušenia Domáceho poriadku (napr. pod vplyvom alkoholu, v dôsledku  fajčenia...) je vo výške: 

 

 - ak budú následky odstraňovať zamestnanci CSS-AVE, za každú začatú  hodinu práce každého  

   zamestnanca CSS-AVE ……………………………………………….............……........…… 5,00 Eur 

-  ak následky bude odstraňovať firma……...............……………...…....….. v plnej výške  podľa faktúry 

 

 

4. Zmeny vo výške úhrady počas neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby  

    v zariadení  

 

Prijímateľ sociálnej služby počas svojej vopred oznámenej neprítomnosti v zariadení alebo počas  

pobytu v zdravotníckom zariadení platí v plnej výške len úhradu za ubytovanie. 

 

  



 

 

 

 

5. Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu 

 

5.1 Úhradu za sociálnu službu platí prijímateľ za kalendárny mesiac, v ktorom sa mu poskytujú sociálne 

 služby, najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

5.2 Pri nástupe alebo pri ukončení poskytovania sociálnej služby v zariadení počas kalendárneho mesiaca  

platí prijímateľ za tento mesiac odo dňa nástupu do zariadenia pomernú časť úhrady  podľa počtu dní,  

počas ktorých sa mu poskytujú sociálne služby v zariadení. 

 

 

6. Suma úhrady za stravovanie  ďalších fyzických osôb 

 

Fyzické osoby, ktorým sa so súhlasom riaditeľa CSS-AVE poskytuje stravovanie v CSS-AVE, platia 

úhradu za celkovú hodnotu stravy (náklady na suroviny a 100% režijné náklady na prípravu stravy). 

 

Výška úhrady za 1 obed ………………..…………………………………………………….1,67 eur 

 

 

7. Účinnosť 

 

Tento Cenník je nadobúda účinnosť dňom 01.03.2018.  

Zároveň sa končí platnosť Cenníka CSS-AVE zo dňa 23.02.2017 účinného od 01.03.2017.                                                                                     

                   

                                                              

 

V Dubnici nad Váhom dňa 01.02.2018                                                      

                                                                                          

 

                                                                                           Mgr. Anna Kancirová 

                                                                                             riaditeľka CSS-AVE 
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