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1. Základné informácie o CSS-LÚ�

1.1 Identifika�né údaje

Názov  zariadenia:            Centrum sociálnych služieb - LÚ�   (skratka CSS-LÚ�) 

Adresa:                             399,  018 52  Pruské  

Zria�ovate�:                      Tren�iansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Tren�ín 

Právna forma:                    rozpo�tová organizácia 

I�O:                                   00632392 

DI�:                                   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 stupe�
odkázanosti je najmenej V  pod�a prílohy �. 3 zákona �. 448/2008 Z. z. a má zdravotné postihnutie, ktorým 
je najmä Alzheimerova choroba a schizofrénia. 

Forma sociálnej služby: 
pobytová celoro�ná 

        Rozsah poskytovania sociálnej služby: 
         na neur�itý �as 

Cie�ová skupina prijímate�ov sociálnej služby (�alej aj „klientov“):
plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupe� odkázanosti je 
najmenej V  pod�a prílohy �. 3 zákona �. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, 
ktorým je najmä Alzheimerova choroba a schizofrénia

        Kapacita zariadenia: 
         pre 48 klientov 
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Predmet �innosti a odborné zameranie CSS-LÚ�: 

-poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
- poskytuje sociálne poradenstvo, 
- poskytuje sociálnu rehabilitáciu, 
- poskytuje a zabezpe�uje ošetrovate�skú starostlivos�,  
- 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 zabezpe�i� sám, 
- utvára  podmienky na úschovu cenných vecí,  
- zabezpe�uje pracovnú terapiu, 
- zabezpe�uje záujmovú �innos�. 

1.4  Z histórie CSS-LÚ�

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

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

ú�ely zriadenia Domova dôchodcov v Pruskom“môžeme zámer zriadi�v Pruskom Domov dôchodcov 
datova� k 01.10.1955.  Pod�a archívnych materiálov (kme�ová kniha) bol CSS-LÚ� zriadený ako Domov 
dôchodcov  v roku 1958. 

Zria�ovacou listinou vydanou bývalým Okresným úradom v Považskej Bystrici  d�a 01.01.1991 bol 
zriadený „Ústav pre mentálne postihnutých dospelých ob�anov“ so sídlom Pruské. 
Reprofilizovanie zariadenia si vyžiadalo pres�ahovanie jednej tretiny obyvate�ov do iných zariadení, úpravu 
ubytovacích a prevádzkových priestorov a celkovú reorganizáciu systému práce s klientmi. 

Zria�ovacou listinou vydanou Krajským úradom v Tren�íne bola zmenená pôvodná zria�ovacia listina zo 
d�a 01.01.1991 a na jej základe  bol zriadený  ústav sociálnej starostlivosti s názvom Ústav pre mentálne 
postihnutých dospelých ob�anov so sídlom Pruské. 

Zria�ovacou listinou vydanou Krajským úradom v Tren�íne d�a 01.07.1998  bola zmenená zria�ovacia 
listina a na jej základe bolo zriadené zariadenie sociálnych služieb -  domov sociálnych služieb s názvom 
Domov sociálnych služieb  so sídlom  Pruské. 

Dodatkom �. 1 k zria�ovacej listine Domova sociálnych služieb v Pruskom vydaného Krajským úradom 
v Tren�íne d�a 03.01.2000 bola Zria�ovacia listina doplnená o �alšiu �innos�- ved�ajšie hospodárstvo. 

Dodatkom �. 2 k zria�ovacej listine Domova sociálnych služieb v Pruskom vydaného Krajským úradom 
v Tren�íne d�a 01.02.2002 bol Domov sociálnych služieb reprofilizovaný na koedukované zariadenie.  

D�om 01.07.2002 je Tren�iansky samosprávny kraj zria�ovate�om Domova sociálnych služieb.  Na základe 
tejto skuto�nosti vydal nový zria�ovate� rozhodnutím �íslo 20/2002/Soc. zo d�a 01.07.2002 zria�ovaciu 
listinu.  

Uznesením Zastupite�stva Tren�ianskeho samosprávneho kraja zo d�a 25.04.2012 bol s ú�innos�ou od 
01.07.2012 zmenený názov zariadenia na Centrum sociálnych služieb - LÚ� s sídlom 018 52 Pruské �. 399 
a zmenený druh poskytovanej sociálnej služby na špecializované zariadenie  pre fyzické osoby, ktoré majú 
zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba a schizofrénia. 
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2. Priestorové a prevádzkové podmienky v CSS-LÚ�

CSS-LÚ� poskytuje svoje služby v priestoroch pamiatkovo chránenej budovy františkánskeho kláštora 
zo 17. storo�ia na základe nájomnej zmluvy s Reho�ou menších bratov - Františkánov, Provincia 
Najsvätejšieho Spasite�a, 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 postavi� neskororenesan�ný kostol a kláštor 
františkánov. 

Pôvodná kláštorná budova (jej uli�né krídlo, ktoré je �iasto�ne podpivni�ené) má staršie pravdepodobne 
stredoveké základy. Kláštor neskôr rozšírili o �alšie krídla. Celý objekt bol prefasádovaný a upravený  v 18. 
storo�í. 

Kláštor je dvojpodlažný, �iasto�ne podpivni�ený. Zastrešený je  sedlovou strechou s výnimkou ukon�enia 
západného krídla, svätyne kostola a kaplnky, ktoré majú valbové strechy. V sú�asnosti je strecha pokrytá 
hliníkovou šablónovou krytinou.  Veža má barokovú strechu stanovú s helmicou. Murivo tvorí lomový 
kame� miestami vyspravený tehlou. Takmer v celom objekte sú klenbové stropy.  
K pôvodnej budove kláštora boli v minulosti pristavené �alšie 3 budovy využívané ako: 
- plynová kotol�a, prá�ov�a, diel�a, 
- budova pracovnej terapie pre klientov, 
- sklad všeobecného materiálu a miestnos� pre zosnulých. 
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Z dôvodu pôvodnej neú�elovosti budovy bolo nutné zrealizova� viaceré rekonštrukcie. 

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

budovy býv. kláštora na ú�ele domu dôchodcov“.  Napriek zrealizovaným úpravám však boli podmienky 
na�alej �ažké, napr. kuchynské sporáky i prá�ky boli na tuhé palivo, kapacita zariadenia bola pre 110 osôb...  
V nasledujúcom období sa preto zrealizovali �alšie 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 bielizne, 
- 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 - dokon�enie generálnej opravy ústredného kúrenia, 
-

- v r. 1990 - 1992 - odvlh�enie 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 prá�ovne, 
rekonštrukcia priestorov prá�ovne, 

- v r. 1993 - 1994 - rekonštrukcia priestorov kuchyne a príru�ných 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 kúpe�ní a sociálnych zariadení, oprava elektrických rozvodov, 
- v r. 2004 - inštalácia regulácie plynovej kotolne, 
- v r. 2008 - inštalácia schodiskového vý�ahu, 
- 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-LÚ� je napojená na elektrickú prípojku, verejný vodovod, plynovod, kanalizácia je zaústená 
do septika.                          
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      3. Zamestnanci CSS-LÚ�

        3.1 Po�et zamestnancov

CSS-LÚ� má pod�a organiza�nej štruktúry platnej od 01.02.2016  37 zamestnancov, z toho 24 odborných 
zamestnancov, �ím sp��a legislatívne požiadavky pod�a Prílohy �.1 Z.�. 448/2008 Z.z. týkajúce sa 
maximálneho po�tu prijímate�ov sociálnej služby na jedného zamestnanca (požiadavka 1,3) a minimálny 
percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom po�te zamestnancov (požiadavka 65%). 

K 31.12.2020 bol skuto�ný stav zamestnancov 37. 

Po�et zamestnancov k 31.12.2019 36 
Prijatí 5 
Skon�ený pracovný pomer 4 
Po�et zamestnancov k 31.12.2020 37 

3.2 Organiza�ná štruktúra CSS-LÚ��

Po�et  zamestnancov celkom:    37
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3.3 Vzdelávanie zamestnancov CSS-LÚ�

 V r. 2020 sa zamestnanci CSS-LÚ� zú�astnili nasledovných vzdelávacích akcií: 

Termín Názov vzdelávacej aktivity Miesto konania Po�et 
zamestnancov 

23.01.2020 Odborný okresný seminár FN Tren�ín 2 

19.02.2020 Odborný krajský seminár Púchov 3 

11.02.-
12.02.2020 

Seminár „Kvalita sociálnych služieb“ TSK Tren�ín 5 

27.02.2020 Školenie BOZP, PO, CO CSS - Pruské 37 



VÝRO�NÁ   SPRÁVA  O �INNOSTI   A   HOSPODÁRENÍ  CSS-LÚ�  ZA  ROK  2020 Strana 9

4.  Poskytovanie sociálnych služieb v CSS-LÚ�

4.1 Poskytovanie sociálnych služieb 

CSS-LÚ� Pruské  poskytuje  sociálnu službu - odborné, obslužné a �alšie �innosti, 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 vies� samostatný život, 
zabezpe�enie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb fyzickej osoby, 
riešenie krízovej intervencie situácie fyzickej osoby a  prevenciu sociálneho vylú�enia plnoletej fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle ustanovení  zákona �. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona �. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov. 

CSS-LÚ� je od 01.07.2012 špecializovaným zariadením, v zria�ovacej listine bola zárove�
vyšpecifikovaná cie�ová skupina prijímate�ov sociálnej služby (�alej aj „prijímate�ov“ alebo „klientov“) -
fyzické osoby, ktoré majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba a schizofrénia. 

Uvedená špecifikácia sa vz�ahuje na nových žiadate�ov o poskytovanie sociálnej služby. CSS-LÚ� na�alej 
poskytuje svoje služby klientom prijatým do zariadenia pred ú�innos�ou tejto úpravy, ktorí majú telesné, 
psychické, zmyslové, mentálne postihnutia alebo kombináciu týchto postihnutí. 

Sociálna služba v zariadení sa poskytuje pobytovou formou  ako celoro�ná pobytová sociálna služba na 
neur�itý �as (40 prijímate�ov sociálnej služby) alebo na ur�itý �as (8 prijímatelia sociálnej služby). 

Od prijatia prvého klienta d�a 02.01.1958 do 31.12.2020 CSS-LÚ� poskytoval (a poskytuje) svoje služby 
celkom 987 prijímate�om sociálnej služby. 

Na základe žiadosti Tren�ianskeho samosprávneho kraja o sú�innos� pri vykonaní sociálneho šetrenia bolo 
v r. 2020 vykonaných 27 sociálnych návštev u žiadate�ov o vydanie posudku o odkázanosti na sociálnu 
službu. 

CSS-LÚ� poskytuje svojim klientom sociálne služby v nasledovnom rozsahu: 

-Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Klienti CSS-LÚ� sú s cie�om  udržania/rozvoja  ich  schopností/zru�ností  podporovaní k sebesta�nosti. Pri 
úkonoch, ktoré napr. z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu klient nie je schopný vykonáva�
samostatne, mu personál v potrebnej miere pomôže, alebo tieto úkony vykoná v plnom rozsahu. 

-Ošetrovate�ská starostlivos�
CSS-LÚ� poskytuje ošetrovate�skú starostlivos� vlastnými zamestnancami, zabezpe�uje ju aj 
prostredníctvom agentúry domácej ošetrovate�skej starostlivosti. 
V rámci ošetrovate�skej starostlivosti vykonáva kvalifikovaný personál u klientov bazálnu stimuláciu. 

-Sociálne poradenstvo
CSS-LÚ� poskytuje základné sociálne poradenstvo všetkým záujemcom o poskytovanie sociálnej služby, 
klientom CSS-LÚ� a ich rodinným príslušníkom.  

-Sociálna rehabilitácia
Klienti sú podporovaní k samostatnosti, rozvoju sociálnych zru�ností (napr. pri nakupovaní, cestovaní, 
návšteve kultúrnych podujatí a pod.) v rámci prirodzeného sociálneho prostredia.U každého klienta sa 
realizuje individuálny plán.  
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V tomto roku  sa rozšíril rozsah vykonávanej sociálnej rehabilitácie o projekt Uplatnenie klientov sociálnych 
služieb so zdravotným obmedzením na trhu práce- aktiva�ná �innos� formou dobrovo�níckej služby, 
v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite po dobu 6 mesiacov. 
Štyria klienti uzatvorili s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny dohodu o vykonávaní aktiva�nej �innosti 
formou dobrovo�nej služby, od 01.011.2020. 
Klienti pracovali na pozíciách: vrátnik, upratova�ka, pomocná sila v prá�ovni a pracovník pre pomocné 
práce – upratovanie v areáli. Každý mesiac sa chodili hlási� na ÚPSVaR,  �ím si upev�ovali sociálne 
zru�nosti.  
V rámci poskytovania sociálnych služieb klientom v našom zariadení, aj po�as celého roka 2020 sme 
pokra�ovali v primeranej  podpore  našich klientov, žijúcich v komunitnom bývaní k nezávislému životu za 
primeranej podpory. Komunitné bývanie teda „prežilo“ �alší rok a teší sa ob�ube klientiek, ktoré v �om 
žijú. Obyvate�ky komunitného bývania, ktorých je šes� a  na za�iatku si  stanovili podmienky a pravidlá 
spolunažívania, sa aktívne  podie�ajú na starostlivosti o domácnos�. Pripravujú si pod doh�adom 
opatrovate�ky rôzne drobné jedlá, alebo mú�niky. Zodpovedajú za poriadok a �istotu Týmito �innos�ami 
samy rozhodujú o smerovaní vlastného života a tým aj zvýšenia jeho kvality. 
Pozitívne výsledky sa prejavili najmä v spokojnosti klientiek, v ich zvýšení sebavedomia, sebesta�nosti  a v 
zlepšení sociálnych zru�ností. Prínosom je aj zlepšenie ich interakcie s ostatnými �u�mi v rámci komunity. 

- Ubytovanie
Ubytovacie podmienky determinuje skuto�nos�, že budova CSS-LÚ� je pamiatkovo chráneným 
historickým objektom,  preto nie je možné niektoré rekonštrukcie zrealizova� v požadovanej v miere 
zodpovedajúcej potrebám osôb so zdravotným postihnutím. 

Klienti CSS-LÚ� sú ubytovaní v jedno až štvorlôžkových izbách. Izby sú pod�a zdravotného stavu klienta 
zariadené polohovacími poste�ami, stolíkmi, skri�ami na osobné veci, stolíkom, stoli�kou... Klienti si môžu 
svoje izby vybavi� vlastnými drobnými zaria�ovacími prvkami. 
V budove chýba osobný vý�ah, jeho absenciu �iasto�ne kompenzuje vý�ah schodiskový. 
Hygienické zariadenia pre klientov (kúpe�ne, WC) sú spolo�né na každom poschodí.  
Spolo�nými priestormi pre klientov sú priestory pracovnej terapie, miestnosti na sledovanie televízie, 
oddych a záujmovú �innos�, snoezelen miestnos�, jedále� (využívaná aj ako spolo�enská miestnos�), 
záhrada. 
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-Celodenné stravovanie
V r. 2020 sa klientom podávala racionálna  a diabetická strava vo forme ra�ajok, desiaty, obeda, olovrantu, 
ve�ere a druhej ve�ere u diabetikov. 

-Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

-Osobné vybavenie ak si ho klient nemôže zabezpe�i� sám
Z osobného vybavenia, ktoré si klienti nemôžu zabezpe�i� sami, im CSS-LÚ� sprostredkováva najmä 
vhodné oble�enie a hygienické potreby od darcov. 

-Utváranie  podmienok na úschovu cenných vecí
Klienti si môžu na základe zmluvy o úschove odloži� cenné veci do úschovy CSS-LÚ�. 

- Zabezpe�ovanie pracovnej terapie
V rámci pracovnej terapie klienti vykonávajú najmä práce v záhrade a v areáli zariadenia, vypomáhajú na 
vrátnici, v prá�ovni, v kuchyni, pri výzdobe priestorov, jednoduchých údržbárskych prácach. V oblasti 
nácviku úkonov starostlivosti o domácnos� sa zú�ast�ujú na upratovaní svojich izieb a priestorov pracovnej 
terapie. Možnosti zapojenia do pracovnej terapie sú podmienené zdravotným stavom klienta.  

- Zabezpe�ovanie záujmovej  �innosti
Informácie o záujmovej �innosti klientov sa nachádzajú v �asti 4.3. Aktivity s klientmi. 
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Sú�as�ou poskytovania sociálnej služby je aj evidencia ochrany práv a právom chránených záujmov 
prijímate�ov sociálnej služby (vypracovanie a predkladanie správ pre opatrovanské súdy, spolupráca 
s príslušnými súdmi, notármi, exekútormi, ú�as� na dedi�ských konaniach...).  
V súvislosti s výkonom opatrovníctva má rastúci trend po�et súdnych konaní a s nimi súvisiacej 
administratívy, najmä za ú�elom zmeny resp. ustanovenia nového opatrovníka pre prijímate�ov sociálnej 
služby. Našou snahou je maximálna podpora prirodzených väzieb a ich udržanie, �o má ve�ký význam pri 
opatrovníckom konaní.  
Pri poskytovaní sociálnych služieb kladieme dôraz na individuálne potreby klientov s cie�om poskytovania 
takej miery podpory, aby si zachoval �o možno v najvä�šej miere sebesta�nos� a prirodzené vz�ahy. 
Individuálne potreby klientov si vyžadujú zvýšené �asové, ale aj administratívne náklady.  

4.2 Informácie o prijímate�och sociálnej služby v CSS-LÚ� k 31.12.2020

4.2.1 Preh�ad po�tu žiadate�ov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní  sociálnych služieb vedených                
v Zozname �akate�ov 

Žiadaná forma sociálnej služby Žiadate� - žena Žiadate� – muž Celkom
Celoro�ná pobytová sociálna služba 3 5 8
Celkom 3 5 8

Graf �. 1  

V zozname �akate�ov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb bolo evidovaných celkom8 
žiadostí,  žiadate�mi boli tri ženy a pä� mužov. Priemerný vek �akate�ov o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby bol 63 rokov. Bolo doru�ených 10 žiadostí o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby. 

4.2.2 Preh�ad po�tu prijímate�ov poskytovaných sociálnych služieb 

Sledovaný údaj Po�et prijímate�ov sociálnej služby
Kapacita zariadenia 48
Po�et obsadených miest 47
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Graf �. 2  

V roku 2020 boli poskytované sociálne služby celkom 49 prijímate�om sociálnych služieb. 

4.2.3 Štruktúra prijímate�ov sociálnych služieb pod�a formy poskytovaných sociálnych služieb 

Forma poskytovanej sociálnej služby Ženy Muži Celkom
Celoro�ná pobytová sociálna služby 19 28 47

Graf �. 3  

K 31.12.2020 boli v CSS-LÚ� formou celoro�ného pobytu poskytované sociálne služby celkom 47 
prijímate�om sociálnej služby, z toho bolo 19 žien a 28 mužov. Prepo�ítaný priemerný po�et prijímate�ov 
sociálnych služieb predstavoval 48,56. 

4.2.4 Preh�ad vývoja po�tu prijímate�ov sociálnych služieb poskytovaných sociálnych služieb 

Dôvod zmeny stavu po�tu Ženy Muži Celkom
Prijatí 2 0 2
Ukon�enie pobytu 0 0 0
Zomrelí 2 0 2

   

��

�

Preh�ad po�tu prijímate�ov poskytovaných sociálnych 
služieb
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Graf �.4 

V roku 2020 boli 2 prijímatelia sociálnej služby prijatí (2 ženy) a 2 prijímatelia sociálnej služby (2 ženy)  
zomreli. 

4.2.5 Preh�ad rozdelenia prijímate�ov sociálnych služieb pod�a stup�a odkázanosti

Stupe� 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. 19 28 47
Celkom 19 28 47

Graf �. 5 
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4.2.6 Veková štruktúra prijímate�ov sociálnych služieb 

Vekové rozpätie Ženy Muži Celkom
do 20 rokov 0 0 0

do 29 rokov 0 0 0
do 39 rokov 1 4 5
do 49 rokov 1 6 7
do 59 rokov 6 11 17

do 69 rokov 6 5 11
do 79 rokov 4 2 6
nad 80 rokov 1 0 1

Celkom 19 28 47

Graf �.6 

Vekové rozpätie prijímate�ov sociálnych služieb je od 30 rokov do 81 rokov.  Priemerný vek prijímate�ov 
sociálnych služieb je 57,38 roka.

4.2.7 Po�et prijímate�ov sociálnych služieb pod�a povinnosti plati� úhradu za poskytovanie sociálnej 
služby 

Povinnos� plati� za sociálne služby Po�et prijímate�ov sociálnych služieb
Plnú úhradu 47
Z toho �as� z úspor a majetku 40
Z toho �as� na základe vyživovacej povinnosti 7
�as� úhrady 0
Bez povinnosti plati� úhrad 0
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Graf �. 7 

Priemerná mesa�ná výška úhrad za poskytované sociálne služby k 31.12.2020 predstavovala 343,16 €. 
Prijímatelia sociálnych služieb platili úhradu za sociálne služby zo svojho príjmu a majetku. 

Každý prijímate� sociálnych služieb mal vlastný príjem. Tento príjem bol vo forme mesa�ne vyplácaného 
invalidného dôchodku, alebo starobného dôchodku, dvaja prijímatelia sociálnych služieb poberali aj 
vdovský dôchodok a jeden prijímate� sociálnych služieb poberal sociálny dôchodok.  
Na základe vyživovacej povinnosti uhrádzali  �as� úhrady za sociálne služby 6 rodinní príslušníci 
prijímate�ov sociálnych služieb zo svojho príjmu (vyživovacia povinnos� rodi�a) a jednému prijímate�ovi 
sociálnych služieb hradil �as� úhrady  obecný úrad. 

Výška poh�adávok z úhrad  za sociálne služby k 31.12.2020 bola vo výške 7578,63 €. 

4.2.8 Štruktúra po�tu prijímate�ov sociálnych služieb pod�a spôsobilosti na právne úkony 

Spôsobilos� na právne úkony Ženy Muži Celkom
�iasto�né obmedzení 1 2 3
Pozbavení s plnom rozsahu 15 23 38
Svojprávny 3 3 6
Celkom 19 28 47
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Graf �.8 

Z celkového po�tu prijímate�ov  sociálnej služby, t. j.  81 %,  bolo súdom obmedzených v spôsobilosti na 
právne úkony. 
Prijímatelia sociálnych služieb sú plne podporovaní v podávaní žiadostí na príslušný súd, za ú�elom 
prinavrátenia spôsobilosti na právne úkony, v rámci sociálneho poradenstva. 

4.2.9 Preh�ad rozdelenia prijímate�ov sociálnych služieb z h�adiska ur�enia opatrovníka 

Ur�ený opatrovník Ženy Muži Celkom
Príbuzný 0 5 5
CSS-LÚ� 14 20 34
Iné zariadenie SS 0 1 1
Mesto, obec 4 1 5

Graf �. 9 
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Výkon opatrovníctva je ve�mi zodpovedná, personálne, administratívne, �asovo i ekonomicky náro�ná 
�innos�, vykonávaná vždy v maximálnej možnej miere v prospech a v záujme prijímate�a sociálnej služby. 
V praxi sa celkom prirodzene dostávame do situácii, kedy musíme rieši� dilemy vyplývajúce z kolízie 
záujmov poskytovate�a sociálnych služieb a súdom ustanoveného opatrovníka v jednej osobe.  
Celý proces výkonu opatrovníctva je náro�ný nielen �o sa týka osobnej ú�asti opatrovníka  na  
pojednávaniach na súde, notárskom úrade, ale aj spolupráce s  príslušným opatrovníckym súdom, notármi, 
orgánmi verejnej a štátnej správy, pe�ažnými ústavmi.  
Prijímatelia sociálnych služieb, aj napriek tomu, že sú súdom obmedzení v spôsobilosti na právne úkony,  
disponujú rôznou mierou spôsobilosti týkajúcej sa jednotlivých sfér života a majú záujem rozhodova�
aktívne o svojom živote. V tejto oblasti ich maximálne podporujeme a vedieme k samostatnému 
rozhodovaniu a následne aj obhájeniu si vlastného rozhodnutia. 
V ostatnom období sa opakuje potreba sociálneho poradenstva opatrovníkom – príbuzným, ktorí sa na nás 
obracajú o podporu, informácie o postupe a potrebných dokladoch  pri vybavovaní osobných dokladov 
prijímate�ov sociálnych služieb, ale aj riešení ich osobných záležitostí na úradoch.  

4.2.10 Preh�ad dní do�asnej neprítomnosti prijímate�ov sociálnych služieb z dôvodu hospitalizácie 

Mesiac Ženy Muži Celkom
Január 0 0 0
Február 0 0 0
Marec 0 0 0
Apríl 0 0 0
Máj 0 0 0
Jún 0 0 0
Júl 0 0 0
August 0 0 0
September 0 0 0
Október 5 0 5
November 4 0 4
December 3 0 3
Graf �. 10 
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4.2.11 Preh�ad dní do�asnej neprítomnosti prijímate�ov sociálnych služieb z dôvodu návštevy rodiny 

Mesiac Ženy Muži Celkom
Január 0 11 11
Február 0 9 9
Marec 0 0 0
Apríl 0 0 0
Máj 0 0 0
Jún 0 0 0
Júl 0 16 16
August 0 7 7
September 0 0 0
Október 0 0 0
November 0 0 0
December 0 0 0

Udržiavanie sociálnych kontaktov prijímate�ov sociálnych služieb s rodinou je jedným z dôležitých 
aspektov poskytovania sociálnych služieb. V oblasti spolupráce s príbuznými môžeme skonštatova�, že 
zámer za�le�ova� prijímate�ov sociálnych služieb do ich prirodzeného sociálneho prostredia sa  postupne 
uskuto��uje. Príbuzenské vz�ahy sa darí vzájomnou komunikáciou udržiava� aj s príbuznými, ktorí viac 
rokov neprejavovali o prijímate�ov sociálnych služieb takmer žiaden záujem.   

Graf �. 11 
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4.2.12 Prihlásenie prijímate�ov sociálnych služieb k trvalému a prechodnému pobytu 

Prihlásenie k pobytu Po�et prijímate�ov
Trvalý pobyt na adrese Pruské �. 399 34
Prechodný pobyt na adrese Pruské �. 399 0

Graf �. 12 

4.2.13 Preh�ad rozdelenia prijímate�ov sociálnych služieb z h�adiska spolupráce s príbuznými 

Rozsah spolupráce Ženy Muži Celkom
Príbuzní 
spolupracujú

19 28 47

Žiadny záujem 0 0 0
Celkom 19 28 47

Graf �. 13 



VÝRO�NÁ   SPRÁVA  O �INNOSTI   A   HOSPODÁRENÍ  CSS-LÚ�  ZA  ROK  2020 Strana 21

V oblasti spolupráce s príbuznými prijímate�ov sociálnych služieb môžeme skonštatova�, že  zámer 
postupne za�le�ova� prijímate�ov sociálnych služieb do ich prirodzeného sociálneho prostredia sa  postupne 
uskuto��uje. Príbuzenské vz�ahy sa prehlbujú a  vzájomnou komunikáciou  aj príbuzní, ktorí viac rokov 
neprejavovali o prijímate�ov sociálnych služieb takmer žiaden záujem za�ínajú spolupracova�. Spolupráca 
založená na príbuzenskom vz�ahu k prijímate�om sociálnej služby je nevyhnutným predpokladom pri 
za�le�ovaní prijímate�a sociálnej služby do komunity a návrate do pôvodného prostredia. 
Narastá  aj potreba sociálneho poradenstva príbuzným,  ke� sa na nás obracajú so žiados�ami o informácie, 
podporu a pomoc pri vybavovaní osobných záležitostí prijímate�ov sociálnej služby.  

4.3 Aktivity s klientmi v r. 2020

Život prijímate�ov sociálnych služieb v CSS – Lú�  399 Pruské v roku 2020 
(ovplyvnený coronakrízou ) 

18.2.2020 Fašiangová zábava 

6.3.2020  MŽD 
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21.4.2020 Sú�až v hraní žolíka 

11.5.2020 Sadenie fazule a starostlivos� o �u 

13.5.2020 Vedomostná sú�až 

28.4.2020 Sú�až v kreslení  
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20.5.2020 Sú�až v hádzaní lopti�iek na cie�

28.5. +leto  Starostlivos� a tešenie sa z muškátov 

18.6.2020 Oberanie lipy 

Júl  - august Opekanie vonku  
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Cez rok  �ítanie novín a lúštenie krížoviek  

Cez rok  Záujmová �innos�  

24.8.2020 Varenie kukurice  

Od 
25.8.2020 

Oberanie fazule  
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Od 
25.8.2020 

Zber sušených kvetov 

Od 
27.8.2020 

Jesenné  práce vonku 

8.9.2020 Robenie zemiakových placiek  
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16.9.2020 Pe�enie zemiakov  a robenie hranoliek 

22.9.2020 Jese� pani bohatá 
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30.9.2020 Lúskanie fazule 

6.7.-10.2020 �istota základ života 

20.10.2020 Premietanie kina 

22,27.10.2020 Pe�enie slivkového kolá�a 
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29.10.2020 Sú�až v pexese 

24.12.2020 Ko�ko lásky sa zmestí do krabice od topánok  

Kraj�írska diel�a s prá�ov�ou  
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Celoro�ne  Komunitné bývanie 

... a celoro�ne: 

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

- podpora sebesta�nosti, prevencia sociálneho vylú�enia klientov (napr. pri nákupoch, cestovaní, návšteve 
kultúrnych podujatí...), 

- ú�as� na bohoslužbách - každú nede�u a vo sviatok v miestnom kostole, k �ažko pohyblivým klientom 
prichádza k�az, pred Ve�kou nocou a Viano�nými sviatkami vykonáva sv. spove� spojenú so sv. omšou, 

- prechádzky v obci a jej okolí, 

- opeka�ky, posedenia v záhrade, 
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- využívanie po�íta�ovej miestnosti s pripojením na internet,- pe�enie oblátok na rôzne príležitosti - oslavy, 
viano�né, ve�kono�né sviatky..., 

- biblioterapia - pasívna forma, 

- využívanie snoezelen miestnosti - pomáha klientom zlepšova� schopnos� relaxácie, rozvíja� zmyslové 
vnímanie, ale aj zvyšova� efekt poskytovania �alších terapeutických metód (bazálnej stimulácie, 
biblioterapie, muzikoterapie), 

- ru�né práce, výroba svie�ok, 

- pestovanie byliniek a zeleniny, 

- bazálna stimulácia, 

- podporovanie pravidelnej korešpondencie klientov s blízkymi osobami. 



VÝRO�NÁ   SPRÁVA  O �INNOSTI   A   HOSPODÁRENÍ  CSS-LÚ�  ZA  ROK  2020 Strana 31

5.Hospodárenie s finan�nými prostriedkami CSS-LÚ� za r. 2020

Centrum sociálnych služieb -LÚ�, 399, 018 52 Pruské v roku 2020 hospodárilo s prideleným rozpo�tom, 
ktorý bol schválený uznesením Zastupite�stva Tren�ianskeho samosprávneho kraja �.384/2019 zo d�a 
25.11.2019. 

5.1 Plnenie príjmov

Plánované príjmy  na rok 2020 boli vo výške 208150,00 eur. Za obdobie január až december 2020 boli 
príjmy dosiahnuté vo výške 202 404,28 eur, medziro�ný nárast o 1 148,62 eur. Príjmy od  prijímate�ov 
sociálnych služieb boli vo výške 201 849,70 eur, medziro�ný nárast o 3 688,47eur. Hlavný podiel na tejto 
skuto�nosti mali vyššie poplatky za poskytované služby. 

Rozpo�et  Rozpo�et  
po zmenách  

Skuto�né  
plnenie príjmov/ 

�erpanie 
výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia príjmov/
% �erpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 208 150,00 208 150,00 202 404,28 97,24

z toho : 

Bežné príjmy 200 207 650,00 207 650,00 202 404,28 97,47

                      300 500,00 500,00 0,00 0,00

 5.2 �erpanie výdavkov 

Plánované bežné výdavky boli vo výške 708 854,00eur. Celkom bol rozpo�et  bežných výdavkov za rok 
2020 zvýšený  o 41 640,00 Eur a to 25 476,00 Eur (zdroj 111)  ú�elovo ur�ené na výplatu mimoriadnej 
odmeny pre zamestnancov po�as prvej vlny pandémie a 1 740,00 Eur ( zdroj 111) na nákup výživových 
doplnkov pre prijímate�ov a zamestnancov zariadení soc. služieb. �alej 5 429,00 Eur (zdroj41) na 
odchodné, odvody do pois�ovní a 8 995,00 Eur na mimoriadne odmeny. Kapitálové výdavky neboli 
plánované.  

Rozpo�et  Rozpo�et  
po zmenách  

Skuto�né  
plnenie príjmov/ 
�erpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia príjmov/ 
% �erpania 
výdavkov  

Výdavky celkom 708 854,00 750 494,00 720 368,27 95,99
z toho : 
Bežné výdavky 708 854,00 750 494,00 720 368,27 95,99
Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Preh�ad �erpania výdavkovpod�a kódu zdroja 41 

Kategória Názov  Schválený 
rozpo�et 

Upravený 
rozpo�et 

�erpanie % plnenie k
upravenému
rozpo�tu

610 Mzdy, platy  393 787,00 403 127,00 390 506,61 96,87
620 Poistné a príspevky 

do pois�ovní
143 589,00 148 367,00 141 381,52 95,29

630 Tovary a služby 170 978,00 164 678,00 154 663,19 93,92
                                                       z toho   
631 Cestovné náhrady      350,00 70,00 55,14 78,77
632 Energie, voda a 

komunikácie
52000,00 46 900,00 46 580,96    99,32

633 Materiál 73 140,00 76070,00 74 316,79 97,70
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634 Dopravné 1 320,00 1 320,00 1 304,03 98,79
635 Rutinná a štandardná 

údržba 
8 870,00 4 780,00 4 737,63 99,11

636 Nájomné  1 ,00 1,00            1,00 100,00
637 Služby 35 297,00 35 537,00 27 667,64 77,86
640 Bežné transfery          0 6 606,00 6 600,95   99,92
Bežné výdavky  708 354,00 722 778,00 693 152,27 95,90
Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0
  
Výdavky celkom 708 354,00 722 778,00 693 152,27 95,90

5.2. 2 Preh�ad �erpania výdavkov pod�a kódu zdroja 111 
Kategória Názov  Schválený 

rozpo�et 
Upravený 
rozpo�et 

�erpanie % plnenie k 
upravenému 
rozpo�tu 

610 Mzdy, platy  0,00 19 002,00 19 002,00 100,00
620 Poistné a príspevky 

do pois�ovní 
0,00 6 474,00 6 474,00      100,00

633 Materiál 0,00 1 740,00 1 740,00 100,00
Bežné výdavky  0,00 27 216,00 27 216,00 43,18

5.3 Ekonomicky oprávnené náklady 

Výdavky Mzdy a platy 390 506,61
 Zákonné sociálne poistenie 141 381,52
 Cestovné náhrady 55,14
 Energie, voda 46 580,96
 Materiál 74316,79
 Dopravné 1 304,03
 Rutinná a štandardná údržba 2 248,72
 Nájomné         1,00
 Služby 27 667,64
 Odstupné, odchodné, PN 6 600,95
EON Odpisy hmotného a nehmotného majetkuzdroj 41 7 295,76
  

Ekonomické oprávnené náklady 697 959,12

Kapacita zariadenia 48
Priemerne ekonomické oprávnené náklady  1 211,73
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5.4 Majetok  

Názov Skuto�nos�
k 31.12.2019

Skuto�nos�
k 31.12.2020

Majetok spolu 246 863,65 262 385,95

Neobežný majetok spolu 183 443,73 174 782,49

z toho : 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok 183 443,73 174 782,49

Dlhodobý finan�ný majetok 

Obežný majetok spolu 63 140,00 87 284,06

z toho : 

Zásoby 8 601,55 18 500,35

Dlhodobé poh�adávky 0,00 0,00

Krátkodobé poh�adávky  6 288,97 7 458,27

Finan�né ú�ty  48 249,48 61 325,44

�asové rozlíšenie  279,92 319,40

5.5 Zdroje krytia  

Názov Skuto�nos�
k 31.12.2018

Skuto�nos�
k  31.12.2020

Vlastné imanie a záväzky spolu 246 863,65 262 385,95

Vlastné imanie  344,72 -99,94

Výsledok hospodárenia  344,72 -99,94 

Záväzky 205 478,84 213 867,49

z toho : 

Rezervy  6 316,51 8 033,00

Zú�tovanie transferov rozpo�tu  142 248,15 142 308,82

Dlhodobé záväzky 2 192,87 2 926,89

Krátkodobé záväzky 48 432,34 60 598,78

�asové rozlíšenie 41 729,53 48 618,40
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5.6 Poh�adávky  

Poh�adávky  Zostatok
k 31.12 2019 

Opravná položka Zostatok
k 31.12 2020

Poh�adávky do lehoty splatnosti   895,60 1 186,52

Poh�adávky po lehote splatnosti   5 393,37 900,25 6 271,75

Poh�adávky spolu 6 288,97 900,25 7 458,27

Na ú�te poh�adávok z neda�ových príjmov (318) eviduje CSS poh�adávky v �iastke 7 578,63 eur vo�i 
prijímate�om sociálnych služieb z toho:  
do 30 dní – v lehote splatnosti vo výške 755,98 eur
od 30 - 60 dní vo výške 406,63 eur 
od 60 - 90 dní vo výške 349,35 eur 
od 90 dní – 1 rok vo výške 2 789,05 eur 
nad 1 rok vo výške 3 277,62 eur .  
Poh�adávky vznikli z dôvodu nízkych dôchodkov klientov. Po zaplatení úhrad za služby musí klientovi 
zosta� minimálna výška životného minima. Z dôvodu zvýšenia hranice životného minima zostáva menší 
objem finan�ných prostriedkov na úhradu služieb. V roku 2020 nastalo zvýšenie opravnej položky vo výške 
611,89 eur z dôvodu neuhradených poh�adávok za služby nad 1 rok. V danom roku evidujeme nárast 
poh�adávok oproti roku 2019  o 1 169,30 eur. 
  
  
5.7 Záväzky 

Krátkodobé záväzky Zostatok 
k 31.12 2019 

Zostatok 
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti   48 432,34 60 598,78

Záväzky po lehote splatnosti   0 0

Krátkodobé záväzky sú vo výške 60 598,78 eur. Z toho mzdy vrátane odvodov predstavujú objem 
51 653,84eur. 
Neuhradené faktúry sú evidované vo výške 3 379,03 eur. 
- neuhradené faktúry: a) do lehoty splatnosti: vo výške 3 379,03eur, z toho najvä�ší objem predstavuje 
vyú�tovacia faktúra za zemný plyn v objeme 1 664,15 eur
b) po lehote do 60 dní: 0,00 eur 
c) po lehote nad 60 dní: 0,00 eur 

V rámci dlhodobých záväzkov vykazuje CSS záväzok iba na ú�te 472 záväzky zo SF vo výške 2 926,89 eur. 
CSS tvorí sociálny fond v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy na rok 2020 vo výške 1,05 % skuto�ne 
vyplatených miezd. �erpanie finan�ných prostriedkov upravuje Kolektívna zmluva. V roku 2020 �erpalo 
CSS finan�né prostriedky hlavne na stravné pre zamestnancov, regeneráciu pracovnej sily a na dopravu do 
zamestnania. 



VÝRO�NÁ   SPRÁVA  O �INNOSTI   A   HOSPODÁRENÍ  CSS-LÚ�  ZA  ROK  2020 Strana 35

5.8 Hospodársky výsledok  za r. 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skuto�nos�
k 31.12. 2019

Skuto�nos�
k 31.12.2020

Náklady 864 909,53 948 713,67

50 – Spotrebované nákupy 113 687,83 116 008,93

51 – Služby 23 336,38 20 564,61

52 – Osobné náklady 511 327,68 588 778,06

53 – Dane a  poplatky 743,13 743,13

54 –Ostatné náklady na 
prevádzkovú �innos�

0,00 0,00

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finan�nej 
�innosti a zú�tovanie �asového 
rozlíšenia 

15 354,01 19 134,60

56 – Finan�né náklady 12,75 12,60

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

200 447,75 203 471,74

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00

Výnosy 859 731,85 948 958,45

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

198 258,17 203 280,10

61 – Zmena stavu 
vnútroorganiza�ných služieb 

0,00 0,00

62 – Aktivácia 0,00 0,00
63 – Da�ové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

0,00 0,00

64 – Ostatné výnosy 2 345,36 152,11

65 – Zú�tovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finan�nej 
�innosti a zú�tovanie �asového 
rozlíš 

1 134,04 8 144,98

66 – Finan�né výnosy 0,00 0,00
67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00
69 – Výnosy z transferov 
a rozpo�tových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

657 994,28 737 381,26

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV,- záporný HV/

-5 177,68 244,78
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Hospodársky výsledok /kladný / v sume 244,78 eur bol zú�tovaný na ú�et 428 – Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov. 
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov: 

- nárast tržieb o 5 021,93eur 
- nárast osobných nákladov o 77 450,38eur 

Významné rozdiely:  mzdové náklady zrástli o 49 067,67 eur a tým adekvátne aj odvody, 
                                  ostatné sociálne náklady (rekrea�né poukazy) boli vo výške 904,25 eur 

5. 9 Plán financovania sociálnych služieb na rok 2021 

Zastupite�stvo TSK na svojom zasadnutí d�a 23. novembra 2020 uznesením �íslo 582/2020 schválilo 
rozpo�et Tren�ianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023. 
Finan�né prostriedky na bežné výdavky v roku 2021 nám budú poukazované mesa�ne. 
�erpanie prostriedkov z rozpo�tu, ako aj �erpanie celkového rozpo�tu budeme vies� pod�a zdroja 
programovej štruktúry a rozpo�tovej klasifikácie platnej pre rok 2021. Pri �erpaní finan�ných prostriedkov 
budeme zachováva� hospodárnos�, efektívnos� a ú�innos� ich použitia. 
Záväzné ukazovatele a limity rozpo�tu na rok 2021 pre našu organizáciu sú nasledovné. 

Výdavky – kód zdroja 41 
Kategória Názov Schválený rozpo�et 
710 Kapitálové výdavky 8 604,00
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania 397 000,00
620 Poistné a príspevky do pois�ovní 144 975,00
630 Tovary a služby 181 086,00
z toho: 
631 Cestovné náhrady 350,00
632 Energie, voda a komunikácie 52 900,00
633 Materiál 73 140,00
634 Dopravné 1 650,00
635 Rutinná a štandardná údržba 16 420,00
636 Nájomné              1,00
637 Služby 36 625,00
  

Výdavky celkom 731 665,00

Výdavky – kód zdroja 72a 
Kategória Názov Schválený rozpo�et 
630 Tovary a služby 500,00
z toho: 
633 Materiál 500,00

Príjmy – kód zdroja 41 

Príjmy – kód zdroja 72a 

Kategória Názov Schválený rozpo�et 
220 Neda�ové príjmy 226 000,00

Kategória Názov  Schválený rozpo�et  
311 Bežný grant 500,00
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6. Záver

Pre CSS-LÚ� je hlavným cie�om 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-LÚ� do procesu deinštitucionalizácie. 

Prioritou v oblasti práce s klientmi bolo zvyšovanie rozsahu sociálnej rehabilitácie. Po zriadení novej 
kuchynky v priestoroch pracovnej terapie v r. 2016 pribudla v r. 2017 miestnos� na pranie a údržbu bielizne 
vybavená automatickou prá�kou, suši�kou, žehli�kou a šijacím strojom. Materiálovo - technické vybavenie 
bolo zakúpené z dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z MPSVaR SR, umožnilo rozšíri� okruh 
úkonov starostlivosti o domácnos�, v ktorých sa klienti môžu zdokona�ova�. 

�alšou oblas�ou 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 
ob�anov so zdravotným postihnutím v Bratislave, koopera�né aktivity prebiehali aj v roku 2020. 

V roku 2020, sme sa orientovali hlavne na zavádzanie  podmienok kvality do každodenného pracovného 
života všetkých zamestnancov. Na spolo�ných pracovných sedeniach a poradách, sme sa vzájomne 
vzdelávali v tejto oblasti. Opakovane sme riešili potrebu dodržiavania práv klientov.  
Vzh�adom na nevyhovujúce, s�ažené podmienky, aké máme v historickej budove, sa kvalita starostlivosti 
v celom kontexte, u nás nastavuje obtiažne.  
Preto máme snahu vyniknú� v oblastiach, ktoré nevyžadujú optimálne stavebné riešenia. Sú to naše �udské 
postoje vo�i klientom, je to naša snaha pracova� a postupova� vždy v najlepšom záujme klienta, je to prístup 
upriamený na práva klienta a na rešpektovanie individuality každého klienta. 

V nasledujúcom roku 2021 bude prioritnou oblas�ou: 
- na�alej kvalita poskytovaných služieb, 
- podpora klientov pri uplatnení na trhu práce s využitím nástrojov aktívnej politiky trhu práce ÚPSVaR SR 
v spolupráci s CSPR, 
- informatizácia sociálno-zdravotného úseku, 
- príprava zavedenia systému riadenia kvality, 
- vzdelávanie zamestnancov. 

V Pruskom d�a 28.04.2021

Mgr. Zuzana Bartovi�ová 
                                                                                   riadite�ka CSS-LÚ�



VÝRO�NÁ   SPRÁVA  O �INNOSTI   A   HOSPODÁRENÍ  CSS-LÚ�  ZA  ROK  2020 Strana 38

Príloha �. 1
Centrum sociálnych služieb – LÚ� Pruské 

018 52  Pruské �. 399 
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