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1. Základné informácie o CSS-LÚČ 

 

1.1 Identifikačné údaje 

 

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

 

Adresa:                              018 52  Pruské č. 399 

 

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

 

Právna forma:                    rozpočtová organizácia 

 

IČO:                                   00632392 

 

DIČ:                                   2021388303 

 

 

1.2  Kontaktné údaje 

 

tel.         042 4492150,  4492682 - administratíva 

              042 4441680 - ambulancia 

 

e-mail:   info@csspruske.sk 

 

web:      www.csspruske.sk 

 

 

1.3 Informácie o poskytovanej sociálnej službe 

 

Druh sociálnej služby: 

v špecializovanom zariadení 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. a má zdravotné postihnutie, ktorým je 

najmä Alzheimerova choroba a schizofrénia. 

 

Forma sociálnej služby: 

pobytová celoročná 

 

         Rozsah poskytovania sociálnej služby: 

         na neurčitý čas 

 

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

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 a majú zdravotné postihnutie, ktorým je 

najmä Alzheimerova choroba a schizofrénia 

 

         Kapacita zariadenia:  

         pre 48 klientov 

 

 

 

 

mailto:info@csspruske.sk
http://www.csspruske.sk/


 

Predmet činnosti a odborné zameranie CSS-LÚČ: 

 

- poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

- poskytuje sociálne poradenstvo, 

- poskytuje sociálnu rehabilitáciu, 

- poskytuje a zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť,  

- poskytuje ubytovanie v jedno až štvorlôžkových 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-LÚČ 

 

Na základe údajov v zápisnici „z príležitosti preberania budovy malého kaštieľa /býv. kláštor/ od Závodov 

všeobecného strojárenstva v Dubnici n/V. do vlastníctva ONV odb. soc. zabezpečenia rady ONV Ilava, pre 

účele zriadenia Domova dôchodcov v Pruskom“ môžeme zámer zriadiť v Pruskom Domov dôchodcov 

datovať k 01.10.1955.  Podľa archívnych materiálov (kmeňová kniha) bol CSS-LÚČ zriadený ako Domov 

dôchodcov  v roku 1958. 

 

Zriaďovacou listinou vydanou bývalým Okresným úradom v Považskej Bystrici  dňa 01.01.1991 bol zriadený 

„Ústav pre mentálne postihnutých dospelých občanov“ so sídlom Pruské. 

Reprofilizovanie zariadenia si vyžiadalo presťahovanie jednej tretiny obyvateľov do iných zariadení, úpravu 

ubytovacích a prevádzkových priestorov a celkovú reorganizáciu systému práce s klientmi. 

 

Zriaďovacou listinou vydanou Krajským úradom v Trenčíne bola zmenená pôvodná zriaďovacia listina zo 

dňa 01.01.1991 a na jej základe  bol zriadený  ústav sociálnej starostlivosti s názvom Ústav pre mentálne 

postihnutých dospelých občanov so sídlom Pruské. 

 

Zriaďovacou listinou vydanou Krajským úradom v Trenčíne dňa 01.07.1998  bola zmenená zriaďovacia listina 

a na jej základe bolo zriadené zariadenie sociálnych služieb -  domov sociálnych služieb s názvom Domov 

sociálnych služieb  so sídlom  Pruské. 

 

Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine Domova sociálnych služieb v Pruskom vydaného Krajským úradom 

v Trenčíne dňa 03.01.2000 bola Zriaďovacia listina doplnená o ďalšiu činnosť- vedľajšie hospodárstvo. 

 

Dodatkom č. 2 k zriaďovacej listine Domova sociálnych služieb v Pruskom vydaného Krajským úradom 

v Trenčíne dňa 01.02.2002 bol Domov sociálnych služieb reprofilizovaný na koedukované zariadenie.  

 

Dňom 01.07.2002 je Trenčiansky samosprávny kraj zriaďovateľom Domova sociálnych služieb.  Na základe 

tejto skutočnosti vydal nový zriaďovateľ rozhodnutím číslo 20/2002/Soc. zo dňa 01.07.2002 zriaďovaciu 

listinu.  

 

Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 25.04.2012 bol s účinnosťou od 

01.07.2012 zmenený názov zariadenia na Centrum sociálnych služieb - LÚČ s sídlom 018 52 Pruské č. 399 

a zmenený druh poskytovanej sociálnej služby na špecializované zariadenie  pre fyzické osoby, ktoré majú 

zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba a schizofrénia. 

 

 



 

2. Priestorové a prevádzkové podmienky v CSS-LÚČ 
 

CSS-LÚČ poskytuje svoje služby v priestoroch pamiatkovo chránenej budovy františkánskeho kláštora zo 17. 

storočia na základe nájomnej zmluvy s Rehoľou menších bratov - Františkánov, Provincia Najsvätejšieho 

Spasiteľa, Františkánska 2, 811 01  Bratislava. 
 

                     
 

  

                   
 

Vesprémsky biskup a zemepán Juraj Jakusicz priviedol v r. 1625 alebo 1634 do Pruského františkánov 

a odovzdal im do správy tamojší kostol s farou. V r. 1642 dal postaviť neskororenesančný kostol a kláštor 

františkánov. 

 

Pôvodná kláštorná budova (jej uličné krídlo, ktoré je čiastočne podpivničené) má staršie pravdepodobne 

stredoveké základy. Kláštor neskôr rozšírili o ďalšie krídla. Celý objekt bol prefasádovaný a upravený  v 18. 

storočí. 

 

Kláštor je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený. Zastrešený je  sedlovou strechou s výnimkou ukončenia 

západného krídla, svätyne kostola a kaplnky, ktoré majú valbové strechy. V súčasnosti je strecha pokrytá 

hliníkovou šablónovou krytinou.  Veža má barokovú strechu stanovú s helmicou. Murivo tvorí lomový kameň 

miestami vyspravený tehlou. Takmer v celom objekte sú klenbové stropy.  

K pôvodnej budove kláštora boli v minulosti pristavené ďalšie 3 budovy využívané ako: 

- plynová kotolňa, práčovňa, dielňa, 

- budova pracovnej terapie pre klientov, 

- sklad všeobecného materiálu a miestnosť pre zosnulých. 

 



 

Z dôvodu pôvodnej neúčelovosti budovy bolo nutné zrealizovať viaceré rekonštrukcie. 

 

V marci 1956 Okresný národný výbor v Ilave odbor pre výstavbu vydal rozhodnutie  na „generálnu opravu 

budovy býv. kláštora na účele domu dôchodcov“.  Napriek zrealizovaným úpravám však boli podmienky 

naďalej ťažké, napr. kuchynské sporáky i práčky boli na tuhé palivo, kapacita zariadenia bola pre 110 osôb...  

V nasledujúcom období sa preto zrealizovali ďalšie stavebné úpravy, najmä: 

  

- v r. 1965 - oplotenie areálu pletivom,  

- v r. 1969 - oprava vonkajšej fasády, 

- v r. 1974 - oprava  ústredného kúrenia,  

- v r. 1985 - výmena podláh, výmena kotlov a radiátorov, vybudovanie sušiarne prádla, 

- v r. 1986 - oprava strechy - prekrytie hliníkovým plechom,  

- v r. 1987 -  napojenie na verejný vodovod, oprava elektroinštalácie, vybudovanie únikového schodiska,  

- v r. 1988 - vybudovanie prefabrikovanej žumpy, 

- v r. 1989 - vybudovanie panelovej okružnej cesty pred hlavnou budovou a v areáli zariadenia, 

- v r. 1990 - dokončenie generálnej opravy ústredného kúrenia, 

 

                      
 

- v r. 1990 - 1992 - odvlhčenie muriva, oprava fasády, výmena okien, klampiarske práce, generálna 

oprava sociálnych zariadení, výmena okien a oprava fasády na budove pracovnej rehabilitácie, oprava 

fasády a položenie dlažby v átriu, oprava oplotenia, oprava fasády kotolne a práčovne, rekonštrukcia 

priestorov práčovne, 

- v r. 1993 - 1994 - rekonštrukcia priestorov kuchyne a príručných skladov, vybudovanie garáže 

a skládky na pevné palivá (vlastná práca zamestnancov), oprava priestorov pre zosnulých a skladov 

všeobecného materiálu, oprava podláh, 

- v r. 1995 - oprava kotolne a výmena kotla, 

- v r. 1996-1997 - výmena podláh na chodbách, oddeleniach jedálni, priestoroch pracovnej rehabilitácie, 

- v r. 1999 - vybudovanie plynovej kotolne 

- v r. 2000 a 2001 - rekonštrukcia kúpeľní a sociálnych zariadení, oprava elektrických rozvodov, 

- v r. 2004 - inštalácia regulácie plynovej kotolne, 

- v r. 2008 - inštalácia schodiskového výťahu, 

- v r. 2009 a v r. 2012 - rekonštrukcia  elektroinštalácie v hlavnej budove, 

- v r. 2009 -  výmena exteriérových a interiérových dverí v hlavnej budove,  rekonštrukcia rozvodov 

elektrickej energie, vytvorenie bezbariérových vstupov do budovy, 

- v r. 2016 - oprava komínov. 

 

Budova CSS-LÚČ je napojená na elektrickú prípojku, verejný vodovod, plynovod, kanalizácia je zaústená do 

septika.                          

 

                                                                                     



 

      3. Zamestnanci CSS-LÚČ  

3.1  Počet zamestnancov  

CSS-LÚČ má podľa organizačnej štruktúry platnej od 01.02.2016  37 zamestnancov, z toho 24 odborných 

zamestnancov, čím spĺňa legislatívne požiadavky podľa Prílohy č.1 Z. č. 448/2008 Z. z. týkajúce sa 

maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca (požiadavka 1,3) a minimálny 

percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov (požiadavka 65%).  

K 31.12.2017 bol skutočný stav zamestnancov 36.  

 

Počet zamestnancov k 31.12.2016 35 

Prijatí 2 

Skončený pracovný pomer 1 

Počet zamestnancov k 31.12.2017 36 

3.2  Organizačná štruktúra CSS-LÚČ  

 
 

Počet  zamestnancov celkom:    37   

riaditeľ                         
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úsek   
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úseku                        

skladník 
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upratovačka,                 
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ekonóm

1
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zdravotnícky úsek                         

24
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rehabilitácie, 
pracovný terapeut                      
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3.3 Vzdelávanie zamestnancov CSS-LÚČ 

 

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

 

Termín Názov vzdelávacej aktivity Miesto konania Počet 

zamestnancov 

26.01.2017 Osteoporóza - miestny seminár CSS-LÚČ 19 

06.02.2017 Okresný seminár Ilava 2 

06.02.2017 Mzdový seminár Trenčín 1 

15.02.2017 Školenie BOZP CSS-LÚČ 34 

15.02.2017 Školenie PO CSS-LÚČ 34 

15.02.2017 Školenie CO CSS-LÚČ 34 

22.03.2017 Zásady psychohygieny a duševná odolnosť CSS-LÚČ 21 

04.04.2017 Manipulácia s klientom CSS-LÚČ 8 

09.05.2017 Medzinárodná odborná konferencia Starostlivosť 

o klientov so psychickými a psychosomatickými 

ochoreniami v zariadeniach sociálnych služieb 

a v domácom prostredí 

Holíč 2 

 

07.06.2017 Správa registratúry Ilava  2 

15.06.2017 Informácie z Konferencie v Holíči zo dňa  9.5.2017 

– miestny seminár 

CSS-LÚČ 18 

jún - júl 2017 Inštruktor sociálnej rehabilitácie Žilina 1 

21.09.2017 Konferencia  Aktivizácia, participácia, príprava na 

prácu 

Bratislava 4 

05.10.2017 Mzdová účtovníčka Trenčín 1 

03.11.2017 Odborný seminár „Autizmus“ Trenčín 2 

21.11.2017 Školenie : Program sociálnej evidencie Slávnica  1 

06.09.2017 - 

22.11.2017 

Manažér kvality v sociálnych službách                

(180 hodín) 

Holíč, Slávnica 2 



27.11.2017 Okresný seminár SKSaPA Ilava 4 

24.11.2017 Účtovná závierka Trenčín 1 

12.12.2017 Okresný seminár SKSaPA  Slávnica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Poskytovanie sociálnych služieb v CSS-LÚČ 

 
4.1 Poskytovanie sociálnych služieb  

 

CSS-LÚČ Pruské  poskytuje  sociálnu službu - odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sú zamerané na 

prevenciu vzniku nepriaznivej situácie, riešenie nepriaznivej situácie, alebo zmiernenie nepriaznivej situácie 

fyzickej osoby, zachovanie alebo obnovu a rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život, 

zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb fyzickej osoby, riešenie 

krízovej intervencie situácie fyzickej osoby a  prevenciu sociálneho vylúčenia plnoletej fyzickej osobe, ktorá 

je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle ustanovení  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.  

 

CSS-LÚČ je od 01.07.2012 špecializovaným zariadením, v zriaďovacej listine bola zároveň vyšpecifikovaná 

cieľová skupina prijímateľov sociálnej služby (ďalej aj „prijímateľov“ alebo „klientov“) - fyzické osoby, ktoré 

majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba a schizofrénia. 

   

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

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

psychické, zmyslové, mentálne postihnutia alebo kombináciu týchto postihnutí. 

 

Sociálna služba v zariadení sa poskytuje pobytovou formou  ako celoročná pobytová sociálna služba na 

neurčitý čas (44 prijímateľov sociálnej služby) alebo na určitý čas (4 prijímatelia sociálnej služby). 

 

Od prijatia prvého klienta dňa 02.01.1958 do 31.12.2017 CSS-LÚČ poskytoval (a poskytuje) svoje služby 

celkom 979 prijímateľom sociálnej služby. 

Na základe žiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja o súčinnosť pri vykonaní sociálneho šetrenia bolo 

v r. 2017 vykonaných 22 sociálnych návštev u žiadateľov o vydanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu. 

 

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

 

- Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  

Klienti CSS-LÚČ 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. 

 

- Ošetrovateľská starostlivosť  

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

prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti vykonáva kvalifikovaný personál u klientov bazálnu stimuláciu. 

 

- Sociálne poradenstvo 

CSS-LÚČ poskytuje základné sociálne poradenstvo všetkým záujemcom o poskytovanie sociálnej služby, 

klientom CSS-LÚČ 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.  

O r. 2016 sa rozšíril rozsah vykonávanej sociálnej rehabilitácie o nácvik úkonov starostlivosti o domácnosť. 

Po zriadení kuchynky v priestoroch pracovnej rehabilitácie sa klienti učia pripravovať alebo sa zdokonaľujú 

v príprave jednoduchých jedál.  

V r. 2017 pribudla miestnosť na pranie a údržbu bielizne vybavená automatickou práčkou, sušičkou, žehličkou 

a šijacím strojom. Materiálovo - technické vybavenie bolo zakúpené zo získanej dotácie na podporu rozvoja 

sociálnych služieb z MPSVaR SR. 

Sociálna rehabilitácia jednou z priorít ďalšieho rozvoja poskytovania sociálnych služieb v zariadení.  

 

                       
 

- Ubytovanie 

Ubytovacie podmienky determinuje skutočnosť, že budova CSS-LÚČ je pamiatkovo chráneným historickým 

objektom,  preto nie je možné niektoré rekonštrukcie zrealizovať v požadovanej v miere zodpovedajúcej 

potrebám osôb so zdravotným postihnutím. 

                        
       

Klienti CSS-LÚČ sú ubytovaní v jedno až štvorlôžkových izbách. Izby sú podľa zdravotného stavu klienta 

zariadené polohovacími posteľami, stolíkmi, skriňami na osobné veci, stolíkom, stoličkou... Klienti si môžu 

svoje izby vybaviť vlastnými drobnými zariaďovacími prvkami. 

V budove chýba osobný výťah, jeho absenciu čiastočne kompenzuje výťah schodiskový. 

Hygienické zariadenia pre klientov (kúpeľne, WC) sú spoločné na každom poschodí.  

Spoločnými priestormi pre klientov sú priestory pracovnej terapie, miestnosti na sledovanie televízie, oddych 

a záujmovú činnosť, snoezelen miestnosť, jedáleň (využívaná aj ako spoločenská miestnosť), záhrada. 

 

     



 

- Celodenné stravovanie 

V r. 2017 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-LÚČ 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-LÚČ. 

 

- Zabezpečovanie pracovnej terapie 

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

vrátnici, v práčovni, v kuchyni, pri výzdobe priestorov, jednoduchých údržbárskych prácach. V oblasti 

nácviku úkonov starostlivosti o domácnosť sa zúčastňujú na upratovaní svojich izieb a priestorov pracovnej 

terapie. Možnosti zapojenia do pracovnej terapie sú podmienené zdravotným stavom klienta.  

 

    
 

- Zabezpečovanie záujmovej  činnosti                                      

Informácie o záujmovej činnosti klientov sa nachádzajú v časti 4.3. Aktivity s klientmi. 

 

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

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

s príslušnými súdmi, notármi, exekútormi, účasť na dedičských konaniach...).  

V súvislosti s výkonom opatrovníctva má rastúci trend počet súdnych konaní a s nimi súvisiacej administratívy 

najmä za účelom zmeny resp. ustanovenia nového opatrovníka pre prijímateľov sociálnej služby. 

 

 

 

 



4.2 Informácie o prijímateľoch sociálnej služby v CSS-LÚČ k 31.12.2017 

 

4.2.1 Prehľad počtu žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní  sociálnych služieb vedených                

v Zozname čakateľov 

 

Žiadaná forma sociálnej služby Žiadateľ - žena Žiadateľ – muž      Celkom 

Celoročná pobytová sociálna služba 2 2 4 

Celkom 2 2 4 

 

Graf č. 1  

 
V zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb boli evidované spolu 4 žiadosti,  

žiadateľmi boli  dve ženy a dvaja muži. Priemerný vek čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby bol 59 rokov. Bolo doručených 11 žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby.  

 

4.2.2 Prehľad počtu prijímateľov poskytovaných sociálnych služieb 

 

Sledovaný údaj Počet prijímateľov sociálnej služby 

Kapacita zariadenia 48 

Počet obsadených miest 48 

 

Graf č. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2017 boli poskytované sociálne služby celkom 51 prijímateľom sociálnych služieb. 
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4.2.3 Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb podľa formy poskytovaných sociálnych služieb 

 

Forma poskytovanej sociálnej služby Ženy Muži Celkom 

Celoročná pobytová sociálna služby 21 27 48 

 

Graf č. 3       

  
K 31.12.2017 boli v CSS-LÚČ formou celoročného pobytu poskytované sociálne služby celkom                          

48 prijímateľom sociálnej služby, z toho bolo 43% žien a 57% mužov. Prepočítaný priemerný počet 

prijímateľov sociálnych služieb predstavoval 47,67. 

 

4.2.4 Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnych služieb poskytovaných sociálnych služieb 

 

Dôvod zmeny stavu počtu  Ženy Muži Celkom 

Prijatí 1 1 2 

Ukončenie pobytu 0 0 0 

Zomrelí 1 2 3 

 

Graf č.4 

 
V roku 2017 boli 2 prijímatelia sociálnej služby prijatí (1 žena a 1 muž) a 3 prijímatelia sociálnej služby            

(1 žena a 2 muži)  zomreli. 
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4.2.5 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnych služieb podľa stupňa odkázanosti   
 

Stupeň odkázanosti Ženy Muži Celkom 

I. 0 0 0 

II. 0 0 0 

III. 0 0 0 

IV. 0 0 0 

V. 0 0 0 

VI. 21 27 48 

Celkom 21 27 48 

 

Graf č. 5 

 
 

4.2.5 Veková štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 

 

Vekové rozpätie Ženy Muži Celkom 

do 20 rokov 0 0 0 

do 29 rokov 0 1 1 

do 39 rokov 2 6 8 

do 49 rokov 1 5 6 

do 59 rokov 6 11 17 

do 69 rokov 6 3 9 

do 79 rokov 5 1 6 

nad 80 rokov 1 0 1 

Celkom 21 27 48 

 

Graf č.6 

 
Vekové rozpätie prijímateľov sociálnych služieb je od 28 rokov do 88 rokov.  Priemerný vek prijímateľov 

sociálnych služieb je 54,08 roka. 
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4.2.7 Počet prijímateľov sociálnych služieb podľa povinnosti platiť úhradu za poskytovanie sociálnej 

služby 

 

Povinnosť platiť za sociálne služby Počet prijímateľov sociálnych služieb 

Plnú úhradu 48 

Z toho časť z úspor a majetku 44 

Z toho časť na základe vyživovacej povinnosti 4 

Časť úhrady 0 

Bez povinnosti platiť úhrad 0 

 

Graf č. 7 

 
Priemerná mesačná výška úhrad za poskytované sociálne služby k 31.12.2017 predstavovala 319,80 €. 

Prijímatelia sociálnych služieb platili úhradu za sociálne služby zo svojho príjmu a majetku. 

Každý prijímateľ sociálnych služieb mal vlastný príjem. Tento príjem bol vo forme mesačne vyplácaného 

invalidného dôchodku, alebo starobného dôchodku, jeden prijímateľ sociálnych služieb poberal aj vdovský 

dôchodok a jeden prijímateľ sociálnych služieb poberal sociálny dôchodok.  

Na základe vyživovacej povinnosti uhrádzali  časť úhrady za sociálne služby  5 rodinní príslušníci 

prijímateľov sociálnych služieb zo svojho príjmu (vyživovacia povinnosť rodiča) a jednému prijímateľovi 

sociálnych služieb hradil časť úhrady  obecný úrad. 

Výška pohľadávok z úhrad  za sociálne služby k 31.12.2017 bola vo výške 2301,85 €. 

 

4.2.8 Štruktúra počtu prijímateľov sociálnych služieb podľa spôsobilosti na právne úkony 

 

Spôsobilosť na právne úkony Ženy Muži Celkom 

Čiastočné obmedzení 1 1 2 

Pozbavení s plnom rozsahu 18 25 43 

Svojprávny 2 1 3 

Celkom 21 27 48 

 

Graf č.8 

 
Až 43 prijímateľov sociálnej služby, t. j.  90 %,  bolo pozbavených spôsobilosti na právne úkony.  
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4.2.9 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnych služieb z hľadiska určenia opatrovníka 

 

Určený opatrovník Ženy Muži Celkom 

Príbuzný 2 6 8 

CSS-LÚČ 16 19 35 

Iné zariadenie SS 0 1 1 

Obec 1 0 1 

 

Graf č. 9 

 
Pri výkone opatrovníctva sa zvyšuje jeho administratívna a časová náročnosť pre personál v dôsledku 

zvýšeného rozsahu potrebnej spolupráce s príslušnými opatrovníckymi súdmi, notármi, orgánmi verejnej 

a štátnej správy, peňažnými ústavmi ...  

 

4.2.10 Prehľad dní dočasnej neprítomnosti prijímateľov sociálnych služieb z dôvodu hospitalizácie 

 

Mesiac Ženy Muži Celkom 

Január 0 0 0 

Február 0 0 0 

Marec 0 4 4 

Apríl 0 7 7 

Máj 0 13 13 

Jún 0 1 1 

Júl 11 0 11 

August 1 20 21 

September 0 4 4 

Október 0 0 0 

November 10 0 10 

December 0 0 0 

 

Graf č. 10 
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4.2.11 Prehľad dní dočasnej neprítomnosti prijímateľov sociálnych služieb z dôvodu návštevy rodiny 

 

Mesiac Ženy Muži Celkom 

Január 0 9 9 

Február 0 2 2 

Marec 0 3 3 

Apríl 0 23 23 

Máj 0 4 4 

Jún 0 2 2 

Júl 0 39 39 

August 0 0 0 

September 0 2 2 

Október 0 18 18 

November 0 7 7 

December 0 29 29 

 

Graf č. 11 

 
Udržiavanie sociálnych kontaktov prijímateľov sociálnych služieb s rodinou je jedným z dôležitých aspektov 

poskytovania sociálnych služieb. V oblasti spolupráce s príbuznými môžeme skonštatovať, že zámer 

začleňovať prijímateľov sociálnych služieb do ich prirodzeného sociálneho prostredia sa  postupne 

uskutočňuje. Príbuzenské vzťahy sa darí vzájomnou komunikáciou obnoviť aj príbuznými, ktorí viac rokov 

neprejavovali o prijímateľov sociálnych služieb takmer žiaden záujem.   

 

 

4.2.12 Prihlásenie prijímateľov sociálnych služieb k trvalému a prechodnému pobytu 

 

Prihlásenie k pobytu Počet prijímateľov 

Trvalý pobyt na adrese Pruské č. 399 38 

Prechodný pobyt na adrese Pruské č. 399 10 

 

Graf č. 12 
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4.3 Aktivity s klientmi v r. 2017 

 

17.01.2017 Zimná sánkovačka 

      
 

14.02.2017 Sv. Valentín - posedenie v pizzerii  

      
 

16.02.2017 Fašiangová zábava v CSS-LÚČ Pruské 

      
 

 

08.03.2017 Medzinárodný deň žien v CSS-LÚČ Pruské 

      
 

 

 



 

16.03.2017 Fašiangová zábava v CSS-AVE Dubnica nad Váhom 

         
 

05.04.2017 Oslava narodenín  

 
 

06.04.2017 Veľkonočná výstava v Ilave 

 

 

Zber púpavy, varenie púpavového medu  

       
 

25.04.2017 Podujatie „Zdravá výživa“ v SOŠ Pruské  

      
 



 

17.05.2017 Deň matiek v CSS-LÚČ Pruské 

 
 

25.05.2017   Celodenný výlet do Holíča, Kopčian a Skalice 

      

      
 

30.05.2017 Návšteva predsedu Trenčianskeho samosprávneho  kraja  Ing. Jaroslava Bašku 

         
 



 

07.06.2017 Športový deň so študentmi SOŠ Pruské 

    
 

14.06.2017 Turistika - Vršatec  

      
 

 

21.06.2017 

 

„Nad oblaky aneb každý může být  hvězdou“ - účasť na  speváckej súťaži vo Vsetíne 

 

 

27.-28.06.2017 „Hry bez hraníc“ v  Podskalí  

     
 

19.07.2017 Návšteva kúpaliska 

     
 



 

20.07.2017 Kanisterapia  

     
 

28.07.2017 Účasť na podujatí „Gavlovičovo Pruské“  

     
 

29.07.2017 Divadlo, prehliadka kostola a fotografií 

 

Starostlivosť o rajčiny 

     
 

16.08.2017 Výlet do Bolešova 

   
 



 

25.08.2017 Bartolomejský jarmok v Ilave 

 
 

20.09.2017 Oslava narodenín  

     
 

24.09.2017 „Dúha v srdci“  v Novom Meste nad Váhom 

       
 

27.09.2017 Súťaž „Zemiaková placka“ v CSS-SLOVEN Slávnica  

     
 

 

 



 

02.10.2017 Deň otvorených dverí TSK  

    
 

19.10.2017 Deň otvorených dverí v SOŠ Pruské 

      
 

25.10.2017 Zábava k Mesiacu úcty k starším v CSS-AVE Dubnica nad Váhom 

        
 

Návšteva cintorína - uctenie si všetkých zosnulých  

            
 

 

 

 



 

09.11.2017 Oslava  narodenín  

     
 

05.11.2017 „Trenčiansky Omar“ v CSS-SLOVEN Slávnica 

     
 

23.11.2017 Katarínska zábava v CSS-LÚČ Pruské 

         
 

02.12.2017 Ľudová zabíjačka v Pruskom 

      
 

 

 



 

05.12.2017 Mikuláš v CSS-LÚČ Pruské 

     
 

06.12.2017 Vianočné trhy v priestoroch TSK 

     
 

08.12.2017 Vianočné trhy v Ilave 

 
 

19.12.2017 Vianočný koncert detí zo Základnej školy v Ilave v CSS-LÚČ Pruské 

     
 

 

 

 



 

22.12.2017 Vianočný koncert v kostole  

     
 

22.12.2017 Vianočné posedenie  

  
 

... a celoročne: 

 

- pravidelné posedenia pri káve ako prejav ocenenia aktivity klientov v oblasti pracovnej terapie, 

- podpora sebestačnosti, prevencia sociálneho vylúčenia klientov (napr. pri nákupoch, cestovaní, návšteve 

kultúrnych podujatí...),  

    

- účasť na bohoslužbách -  každú nedeľu a vo sviatok v miestnom kostole, k ťažko pohyblivým klientom 

prichádza kňaz, pred Veľkou nocou a Vianočnými sviatkami vykonáva sv. spoveď spojenú so sv. omšou,                  

- prechádzky v obci a jej okolí, 

- opekačky, posedenia v záhrade, 

- využívanie počítačovej miestnosti s pripojením na internet,  



- pečenie oblátok na rôzne príležitosti - oslavy, vianočné, veľkonočné sviatky..., 

     

- biblioterapia - pasívna forma, 

- využívanie snoezelen miestnosti - pomáha klientom zlepšovať schopnosť relaxácie, rozvíjať zmyslové 

vnímanie, ale aj zvyšovať efekt poskytovania ďalších terapeutických metód (bazálnej stimulácie, 

biblioterapie, muzikoterapie), 

     

- ručné práce, výroba sviečok, 

   

- pestovanie byliniek a zeleniny, 

 

- bazálna stimulácia, 

- podporovanie pravidelnej korešpondencie klientov s blízkymi osobami. 

 

 

 

 

 



 

5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS-LÚČ za r. 2017 
 

Centrum sociálnych služieb - LÚČ v roku 2017 hospodárilo s prideleným rozpočtom, ktorý bol schválený 

uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016. 

 

5.1 Plnenie príjmov za rok 2017 

  

Príjmy Rozpočet Rozpočet 

upravený 

Skutočné plnenie príjmov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov 

Bežné príjmy 200 182 313,00 182 313,00 197 863,42 108,53 

                      300   383,14  

Príjmy celkom 182 313,00 182 313,00 198 246,56 108,74 

 

Plánované príjmy  na rok 2017 boli vo výške 182 313,00 EUR. Za obdobie január až december 2017 boli 

príjmy dosiahnuté vo výške 198 246,56 EUR z toho príjmy od  prijímateľov sociálnych služieb vo výške 

181 884,79 EUR, za stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov (KD) vo výške 13 943,65 EUR,  

preplatok za zemný plyn za rok 2016  vo výške 1 359,77 EUR, preplatok z RZZP vo výške 675,21 EUR, 

tuzemské bežné granty a transfery vo výške  383,14 EUR. 

 

5.2 Čerpanie výdavkov za rok 2017 

 

Výdavky  Rozpočet  Rozpočet  

upravený  

Skutočné čerpanie 

výdavkov k 31.12.2017 

% čerpania 

výdavkov  

Bežné výdavky 539 784,00 557 879,00 558 706,50 100,15 

Kapitálové výdavky 0 0 0  

Výdavky celkom 539 784,00 557 879,00 558 706,50 100,15 

 

Plánované bežné výdavky boli vo výške 539 784,00 EUR. V priebehu roka bol rozpočet upravený na 

557 879,00 EUR. Skutočné čerpanie výdavkov na prevádzku predstavuje za rok 2017 objem 558 706,50 EUR. 

Skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vyššie z dôvodu čerpania mimorozpočtových prostriedkov.  

V danom roku sme získali prostriedky zo ŠR (lotérie) vo výške 513,00 EUR na nákup materiálno-technického 

vybavenia priestorov na nácvik úkonov starostlivosti o domácnosť. Priestory pracovnej rehabilitácie boli 

vybavená sušičkou, žehličkou, sušiakom, žehliacou doskou, stoličkami a šijacím strojom celkom vo výške       

1 126,98 EUR.  

  

Kapitálové výdavky na rok 2017 neboli rozpočtované. 

 

Výdavky – kód zdroja 72 

Kategória 

 
Názov  Čerpanie 

634  72A Prepravné - sponzorské        383,14 

633  72F Materiál - strava    11 571,75 

637  72F Služby- strava 1 354,40 

Spolu  13 309,29 

 

Výdavky-kód zdroja 111 

Kategória 

 

Názov  Čerpanie 

633  111 Materiál – ŠR lotérie        513,00 

 

 

 



 

Výdavky – kód zdroja 41 

Kategória Názov  Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie % plnenie k 

upravenému 

rozpočtu 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a 

osobné vyrovnania 

285 322,00 295 996,00 295 994,40 100,00 

620 Poistné a príspevky do 

poisťovní 

102 487,00 108 881,00 108 446,48 99,60 

630 Tovary a služby 151 975,00 150 589,00 138 546,82 92,00 

z toho   

631 Cestovné náhrady 150,00 110,00 108,26 98,42 

632 Energie, voda a komunikácie 49 060,00 40 480,00 40 090,44 99,04 

633 Materiál 71 084,00 73 399,00 61 798,40 86,94 

634 Dopravné 720,00 519,00 512,78 98,80 

635 Rutinná a štandardná údržba 6 000,00 8 610,00 8 598,34 99,86 

636 Nájomné  1,00 1,00 1,00 100,00 

637 Služby 24 960,00 27 470,00 27 437,60 99,88 

640 Bežné transfery 0 1 900,00 1 896,51 99,82 

 

5.3. Ekonomicky oprávnené náklady 

 

521 Mzdy a platy 298 314,40 

524 Poistné   103 630,53 

512 Cestovné náhrady        108,26 

502 Energie, voda   40 006,71 

501 Materiál   78 360,17 

511 Rutinná a štandardná údržba      5 768,62 

532 Ostatné finančné náklady         743,11 

518 Služby    18 593,41 

525 Doplnkové dôchodkové poistenie      4 877,29 

527 Zákonné sociálne  14 353,05 

551 Odpisy hmotného a nehmotného majetku      8 093,79 

568 Ostatné finančné náklady            11,85 

Spolu   572 861,19 

 

Kapacita zariadenia  

         48 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby   

  11 934,61 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby 

mesačne 

       

994,55 
 
 

5.4 Priemerná mesačná úhrada 

 

Forma sociálnej služby Priemerná mesačná úhrada  

na jedného prijímateľa sociálnej služby 

Celoročná pobytová forma sociálnej služby 319,80 
 

 

 



 

5.5 Majetok  

 

 

Názov 

 

Skutočnosť k 31.12.2016 

 

Skutočnosť k 31.12.2017 

Majetok spolu 246 161,64 239 948,53 

Neobežný majetok spolu 196 718,35 188 624,56 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 196 718,35 188 624,56 

Dlhodobý finančný majetok 0 0 

Obežný majetok spolu 49 391,55 51 264,21 

z toho :   

Zásoby 11 464,71 9 460,58 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  2 072,39 2 301,85 

Finančné účty  35 854,45 39 501,78 

Časové rozlíšenie  51,74 59,76 

 

5.6 Zdroje krytia  

 

 

Názov 

 

Skutočnosť k 31.12.2016 

 

Skutočnosť k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 246 161,64 239 948,53 

Vlastné imanie  6 830,61 947,89 

Výsledok hospodárenia  6 830,61 947,89 

Záväzky 192 720,34 194 138,57 

z toho :   

Rezervy  3 717,45 5 780,45 

Zúčtovanie transferov rozpočtu  153 498,72 146 999,87 

Dlhodobé záväzky 2 432,39 2 447,70 

Krátkodobé záväzky 33 071,78 38 910,55 

Časové rozlíšenie 46 610,69 44 862,07 

 

5.7 Pohľadávky  

 

 

Pohľadávky  

 

Zostatok k 31.12 2016 

 

Zostatok k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   450,32 363,89 

Pohľadávky po lehote splatnosti   1 622,07 1 937,96 

 

5.8 Záväzky 

 

 

Záväzky 

 

Zostatok k 31.12 2016 

 

Zostatok k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   33 071,78 38 910,55 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast pohľadávok o 229,46 EUR 

- nárast záväzkov o 5 838,77 EUR 

- úbytok majetku o 6 213,11 EUR  



 

Nárast pohľadávok v roku 2017 oproti roku 2016 bol zapríčinený nízkymi príjmami (dôchodkami) a  

nedostačujúcim majetkom klientov, ktorým by mohli zaplatiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu. Ďalšou 

významnou udalosťou je tvorba rezerv na nevyfakturované dodávky energií a na odchodné. 

Hodnota investičného majetku sa znížila najmä odpismi. Hodnota vlastného imania je ovplyvnená 

predovšetkým dosiahnutým hospodárskym výsledkom-stratou.  

 

5.9 Hospodársky výsledok  za 2017 - vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť  

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

 k 31.12.2017 

Náklady 760 073,15 780 475,38 

50 – Spotrebované nákupy 139 348,71 118 879,88 

51 – Služby 27 400,89 27 698,15 

52 – Osobné náklady 391 095,24 421 175,27 

53 – Dane a  poplatky 743,11 743,11 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 0 0 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

11 965,05 13 874,24 

56 – Finančné náklady 13,10 11,85 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 189 507,05 198 092,88 

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy 766 696,71 774 592,66 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 187 022,18 196 057,90 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0 0 

62 – Aktivácia 5 877,89 5 920,70 

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

64 – Ostatné výnosy 2 484,87 2 096,32 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

11 017,45 3 717,45 

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 

560 294,32 566 800,29 

 

Hospodársky výsledok   /+ kladný HV, - záporný HV/ 

 

6 623,56 

 

-5 882,72 

 

 

Hospodársky výsledok (kladný) v sume 6 623,56 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov. 

 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov: 

- nárast tržieb o 9 035,72 EUR  

- nárast osobných nákladov o 30 080,03 EUR. 

 

   

 

 

 

 

 



 
5.10 Plán financovania sociálnych služieb na rok 2018  

 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11. decembra 2017 schválilo Uznesením číslo 10/2017 rozpočet 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020. 

Finančné prostriedky na bežné výdavky budú v roku 2018 poukazované mesačne. 

Čerpanie prostriedkov z rozpočtu, ako aj čerpanie celkového rozpočtu, sa bude viesť podľa zdroja 

programovej štruktúry a rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2018. Pri čerpaní finančných prostriedkov 

budú dodržiavané zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti ich použitia. 

Záväzné ukazovatele a limity rozpočtu na rok 2018 pre CSS-LÚČ sú nasledovné: 

 

Výdavky – kód zdroja 41 

 

Kategória 

 

Názov 

 

Schválený rozpočet 

 

600+700 Výdavky celkom 568 134,00 

600 Bežné výdavky 562 341,00 

700 Kapitálové výdavky 5 793,00 

z toho   

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 297 025,00 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 109 295,00 

630 Tovary a služby 156 021,00 

z toho:  

631 Cestovné náhrady         350,00 

632 Energie, voda a komunikácie    49 060,00 

633 Materiál    71 400,00 

634 Dopravné        950,00 

635 Rutinná a štandardná údržba      6 000,00 

636 Nájomné  1 054,00 

637 Služby    27 207,00 

   

200 Príjmy 186 459,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Záver 
 

Pre CSS-LÚČ je hlavným cieľom do budúcnosti skvalitnenie podmienok na poskytovanie sociálnych služieb 

pre klientov  predovšetkým v oblasti bývania. Jednou z možností skvalitnenia podmienok nielen bývania, ale 

aj celkovej kvality života klientov, je zapojenie CSS-LÚČ do procesu deinštitucionalizácie.  

 

V r. 2017 CSS-LÚČ Pruské spoločne s DSS Adamovské Kochanovce participovalo na príprave cezhraničného 

projektu „Cesta k novému domovu“, ktorý pripravilo oddelenie cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.  

Partnermi Trenčianskeho samosprávneho kraja sú Sociální služby Vsetín a Sociální služby Uherské Hradiště. 

Aktivity projektu sú zamerané na výmenu nadobudnutých skúseností v oblasti transformácie sociálnych 

služieb, nadviazanie kontaktov zamestnancov a klientov zariadení pri realizácii spoločných aktivít a na 

vzdelávanie zamestnancov. Aktivity projektu sa začnú realizovať v r. 2018. 

 

Prioritou v oblasti práce s klientmi je zvyšovanie rozsahu sociálnej rehabilitácie. Po zriadení novej kuchynky 

v priestoroch pracovnej terapie v r. 2016 pribudla v r. 2017 miestnosť na pranie a údržbu bielizne vybavená 

automatickou práčkou, sušičkou, žehličkou a šijacím strojom. Materiálovo - technické vybavenie bolo 

zakúpené z dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z MPSVaR SR,  umožnilo rozšíriť okruh úkonov 

starostlivosti o domácnosť, v ktorých sa klienti môžu zdokonaľovať. 

 

Ďalšou oblasťou sociálnej rehabilitácie je príprava klientov na uplatnenie na trhu práce. Nadviazali sme 

spoluprácu s Centrom sociálnej a pracovnej rehabilitácie (CSPR) pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu 

občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave, kooperačné aktivity sú naplánované na r. 2018. 

 

Čaká nás náročný rok 2018, orientovaný na  prípravu zavedenia systému riadenia kvality, informatizáciu 

sociálno - zdravotníckeho úseku, vzdelávanie zamestnancov a podporu klientov pri uplatnení na trhu práce 

s využitím nástrojov aktívnej politiky trhu práce ÚPSVaR SR. 

 

 

 

V nasledujúcom roku bude prioritnou oblasťou: 

- príprava zavedenia systému riadenia kvality, 

- podpora klientov pri uplatnení na trhu práce s využitím nástrojov aktívnej politiky trhu práce ÚPSVaR SR 

v spolupráci s CSPR, 

- vzdelávanie zamestnancov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Príloha č. 1 

Centrum sociálnych služieb – LÚČ,  018 52 Pruské č. 399 
IČO: 00632392,  DIČ: 2021388303 

 

 

 

 

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  č.19/2015, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č.4/2014 o spôsobe určenia 

úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je úhrada za poskytovanú sociálnu službu 

v špecializovanom zariadení s celoročnou formou pobytu a racionálnou stravou vo výške 42% priemerných 

ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci rok. 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady pre rok 2017 sú vo výške 24,81 Eur na deň. 

 

 

 

2. Suma úhrady za poskytovanie sociálnej služby 

 
Dennú úhradu predstavuje: 

 

a) výška úhrady za stravnú jednotku (náklady na suroviny na celodennú stravu):                                                                   

- pri racionálnej strave ............................................................................................2,90 Eur na deň  

- pri šetriacej strave ................................................................................................3,48 Eur na deň 

- pri diabetickej strave ............................................................................................3,48 Eur na deň 

- pri bezlepkovej strave …………………….………………………..……….…. 3,77 Eur na deň 

 

b) výška úhrady za ubytovanie  ……………………………………….………...………7,52 Eur na deň 

 

c) výška úhrady za ostatné odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby) a obslužné činnosti (upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva)  

……………………………………………………………………………..…..………... 0,00 Eur na deň 

 

 

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 

za 

racionálnu 

stravu 

 

Úhrada 

 za 

ubytovanie 

osoba/deň 

Mesačná 

 úhrada 

 na 28 dní 

Mesačná 

úhrada 

 na 30 dní 

Mesačná  

úhrada 

 na 31 

dní 



celoročná 

 

24,81 

 

42% 

 

10,42 

 

 

 

2,90 

 

 

 

7,52 291,76 

 

312,60 

 

323,02 

 
 

Suma úhrady pri diabetickej strave: 

 

Forma  

sociálnej 

služby 

Ekonomicky 

oprávnené  

náklady 

 na 

osobu/deň 

% 

úhrady 

Suma 

úhrady/ 

osoba/deň 

Stravná 

jednotka 

za 

diabetickú 

stravu 

 

Úhrada 

 za 

ubytovanie 

osoba/deň 

Mesačná 

 úhrada 

 na 28 dní 

Mesačná 

úhrada  

na 30 dní 

Mesačná  

úhrada  

na 31 dní 

celoročná 

 

24,81 

 

42% 

 

11,00 

 

3,48 

 

 

7,52 308,00 

 

330,00 

 

341,00 

 

 
Suma úhrady pri šetriacej strave: 

 

Forma  

sociálnej 

služby 

Ekonomicky 

oprávnené  

náklady 

 na 

osobu/deň 

% 

úhrady 

Suma 

úhrady/ 

osoba/deň 

Stravná 

jednotka 

za 

šetriacu 

stravu 

 

Úhrada 

 za 

ubytovanie 

osoba/deň 

Mesačná 

 úhrada 

 na 28 dní 

Mesačná 

úhrada  

na 30 dní 

Mesačná  

úhrada  

na 31 dní 

celoročná 

 

24,81 

 

42% 

 

11,00 

 

3,48 

 

 

7,52 308,00 

 

330,00 

 

341,00 

 

 
Suma úhrady pri bezlepkovej strave: 

 

Forma  

sociálnej 

služby 

Ekonomicky 

oprávnené  

náklady 

 na 

osobu/deň 

% 

úhrady 

Suma 

úhrady/ 

osoba/deň 

 

Stravná 

jednotka za 

bezlepkovú 

stravu 

 

Úhrada 

 za 

ubytovanie 

osoba/deň 

Mesačná 

 úhrada 

 na 28 dní 

Mesačná 

úhrada  

na 30 dní 

Mesačná  

úhrada  

na 31 dní 

celoročná 

 

24,81 

 

42% 

 

11,29 

 

3,77 

 

 

7,52 316,12 

 

338,70 

 

349,99 

 

 

3.  Nadštandardné služby: 

     

a) Poskytnutie služieb prijímateľovi sociálnej služby v dôsledku jeho svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho 

poriadku (napr. pod vplyvom alkoholu, v dôsledku  fajčenia...) vo výške: 

 

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

CSS-LÚČ  …………………………………..…………………......................…………...…… 5,00 Eur 

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

 

b) Ďalšie služby podľa dohody prijímateľa sociálnej služby s CSS-LÚČ. 

 

 

4. Zmeny vo výške úhrady počas neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby  v zariadení  

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

platí v plnej výške len úhradu za ubytovanie. 



 

  

 

 

 

5. Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu 

 
a)   Úhradu za sociálnu službu platí prijímateľ za kalendárny mesiac, v ktorom sa mu poskytujú sociálne služby, 

najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

 b)  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. Účinnosť 
 

Tento Cenník je nadobúda účinnosť dňom 01.03.2017.  

Zároveň sa končí platnosť Cenníka CSS-LÚČ zo dňa 19.02.2016 účinného od 01.03.2016.                                                                                         

                                                                                    

 

V Pruskom dňa 23.02.2017 

                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Mgr. Anna Kancirová 

                                                                            poverená riadením CSS-LÚČ 
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