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„Žiaden slnečný lúč sa nestratí,  

ale zeleň, ktorú prebúdza,  

potrebuje čas, aby  rozklíčila.“  

 
Albert Schweitzer  
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1.    SÍDLO CSS LÚČ  
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Sídlo 
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Štatutárny zástupca MGR. MONIKA JAROŠÍKOVÁ 

Telefón  //  E-mail  041723496  //  0949007732  //  csslucjarosikova@vuczilina.sk 

Vedúca soc. pracovníčka  Mgr. Helena Harceková  / csslucharcekova@vuczilina.sk 

Vedúci ped. pracovník Mgr. Ľubomír Šmehyl    / csslucsmehyl@vuczilina.sk 

Vedúci soc. pracovník Mgr. Mário Chabada      / csslucchabada@vuczilina.sk 

Mobil/Telefón zariadenie 0905571882, 041/7234993 

E-mail zariadenia dsszakrala@vuczilina.sk 

 

 

 

 

Pracovisko Žilina-Strážov 

 

010 04  Žilina-Strážov,  

Gazdova 484/26 

 

 

 

 

 
 

 
 

Telefón/fax 0415640130 

E-mail csslucstrazov@gmail.com, dssluc@gmail.com 

 

 

 

 

 

Pracovisko Bytča- Hrabové 

 

014 01 Bytča – Hrabové 204 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ved. soc. pracovník Mgr. Silvia Učníková 

Telefón //  E-mail 041/5533526  // csslucucnikova@vuczilina.sk 

Ved. zdravot. úseku  Mgr. Gabika Lagová 

Telefón  // E-mail 041/5533901  //  cssluclagova@vuczillina.sk 

CSS LÚČ                                                                                                                                                                               

Budeme radi, ak si nás pridáte medzi priateľov 

webové sídlo zariadenia 

http:// jkrala.dsszsk.sk 
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2.    VZNIK A POSTAVENIE CSS LÚČ  
 

Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 010 01  Žilina je zariadenie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Metodicky ho riadi  a usmerňuje 

ŽSK, oddelenie sociálnych vecí. 

Zariadenie vzniklo 1. 1. 1993, ako Domov pre matky s deťmi a resocializačné stredisko pre 

mládež s poruchami správania LÚČ – ako prvé na Slovensku. 

V roku 1998 podľa zákona 195/1998 bolo zariadenie transformované na Domov sociálnych 

služieb pre deti a dospelých a zariadenie chráneného bývania LÚČ.  

9. 2. 2001 sa zariadenie rozšírilo o Zariadenie chráneného bývania Žilina – Strážov. T. č. 

v zmysle novej legislatívy sa zariadenie zmenilo na Zariadenie núdzového bývania.  

V roku 2009 podľa zákona č. 448/2008 bolo zariadenie premenované na Domov sociálnych 

služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie núdzového bývania „LÚČ“. 

1. 7. 2011 bolo zriadené Krízové stredisko LÚČ. Od 1. 1. 2015 boli v Krízovom stredisku 

LÚČ vyčlenené štyri miesta na výkon výchovných a predbežných opatrení súdu. Od roku 

2018 bolo vyčlenených 6 miest. K dátumu 31. 12. 2018 z dôvodu zmeny legislatívy bolo 

krízové stredisko zrušené. 

Domov sociálnych služieb LÚČ je jediným sociálnym zariadením celoročného pobytu na 

Slovensku, v ktorom sa poskytuje starostlivosť hendikepovaným, týraným matkám a deťom, 

ktoré vzhľadom na svoj hendikep vyžadujú neustálu asistenciu pri každodenných 

povinnostiach, starostlivosti a výchove detí. Činnosť zariadenia je zameraná na poskytovanie 

sociálneho servisu a asistencie, sociálno-psychologického výcviku, terapeutických aktivít  

v zmysle pracovnej terapie, arteterapie, psychologické poradenstvo, výchovnú -  pedagogickú 

činnosť, voľno-časové aktivity, tábory v zmysle zážitkovej pedagogiky, kreatívne dielne. 

Zariadenie je vybavené polytechnickou dielňou, rehabilitačnou posilňovňou a  tkáčskym 

stavom. Zariadenie organizuje integračné pobyty, ktoré umožňujú deťom a matkám pobyt 

mimo zariadenia. Zariadenie podporovaného bývania poskytuje sociálne služby osamelým 

matkám s deťmi, ktoré sú schopné viesť samostatný život za pomoci inej osoby. Podmienkou 

umiestnenia v domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania je posudok 

o zdravotnom stave a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. 

Od 1. 9. 2009 poskytuje zariadenie núdzového bývania pomoc matkám a otcom s deťmi, ktoré 

sa ocitli v ťažkej životnej situácii, ktorú nedokážu vyriešiť vlastnými silami. Ide o obete 

domáceho násilia. Sociálna starostlivosť sa im poskytuje pobytovou formou, tým majú 

zabezpečené ubytovanie, výchovnú a poradenskú starostlivosť, krízovú intervencia, pomoc 

pri obstarávaní zamestnania a pri riešení ich bytovej situácie.  

Od 1. 6. 2015 sa zmenil názov zariadenia na Centrum sociálnych služieb LÚČ. 1. 6. 2016 sa 

zmenilo sídlo zariadenia, ktoré je Hlboká cesta 1635/7. Zmenila sa tiež adresa zariadenia 

v Žiline-Strážov na Gazdova 484/26. 

Od 1. 7. 2013 sa na základe Uznesenia Žilinského samosprávneho kraja stalo súčasťou 

zariadenia LÚČ Žilina, pracovisko Bytča – Hrabové.  

Zariadenie sa nachádza v obci  Hrabové, ktorá  je  prímestskou časťou Bytče. Vzniklo v  roku  

1951, ako "Ústav pre mentálne postihnutú mládež ", ktorý bol ku dňu 1.1.1992 zrušený a 

reprofilizovaný na domov dôchodcov. Ústav pre mentálne postihnutú mládež spadal pod 

Obvodný úrad - odbor sociálnych vecí Bytča.  Dňom 1. 1. 2002  došlo k zmene názvu 

zariadenia  na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorého 

zriaďovateľom bol  Krajský úrad v Žiline. Odo dňa 1. 7. 2002 došlo k zmene zriaďovateľa, 

ktorým sa stal Žilinský samosprávny kraj. DD a DSS pre dospelých  Bytča - Hrabové ako 

rozpočtová organizácia ŽSK  trvala v uvedenej podobe až do dátumu 30. 6.2008. K 1. 7. 2008 
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bolo zariadenie zlúčené s rozpočtovou organizáciou ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a 

domov sociálnych služieb, Osiková 26, Žilina.  Na pracovisku  Bytča – Hrabové bolo dňom 1. 

7. 2010 zriadené  špecializované  zariadenie v zmysle Zákona 448/2008 Z.z.  § 39, kde sa 

poskytuje starostlivosť prijímateľovi sociálnych služieb, ktorý je odkázaný na pomoc inej 

fyzickej osoby, jeho stupeň odkázanosti je najmenej V. a má zdravotné postihnutie, ktorým je 

najmä Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, schizofrénia, 

demencia rôzneho typu etiológie a hluchoslepota. Odo dňa 01. 07. 2013 došlo opäť k zmene 

a zariadenie na základe Uznesenia ŽSK sa stalo súčasťou zariadenia LÚČ.  

V roku 2015 sa na pracovisku Bytča - Hrabové z dôvodu zriadenia nového druhu sociálnej 

služby – útulok, začala rekonštrukcia priestorov v prístavbe. Uvedenú sociálnu službu 

krízovej intervencie sa začala poskytovať od 1. 2. 2016. V útulku sa poskytuje sociálna služba 

fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné 

podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, a ktorá nemá zabezpečené 

ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. 

Nakoľko na pracovisku Žilina, Hlboká cesta 1635/7 došlo k 31. 12. 2018 k zrušeniu 

krízového strediska, bolo nutné prehodnotiť kapacitu v jednotlivých druhoch a formách 

poskytovaných sociálnych služieb. Prihliadalo sa pritom na potreby a dopyt po jednotlivých 

druhoch sociálnych služieb. V zariadení núdzového bývania sa kapacita rozšírila a zmenila sa 

aj kapacita domova sociálnych služieb a to u dospelých aj detí. V zariadení podporovaného 

bývania sa kapacita nemenila. Vzhľadom k narastajúcej potrebe a výskytu problémových 

diagnóz, začali sme od 1. 5. 2019 poskytovať nový druh sociálnych služieb v 

špecializovanom zariadení. 

Z dôvodu zefiktívnenia financovania organizácií poskytujúcich sociálne služby 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, došlo v zmysle Uznesenia 

ŽSK k 1. 1. 2021 ku transformácií rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu.  

Od školského roku 2021/2022 je CSS LÚČ zapojené do systému duálneho vzdelávania. Na 

základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní s Obchodnou akadémiou, Veľká okružná 32, Žilina 

poskytuje CSS LÚČ praktické vyučovanie 1 študentke v odbore obchodná akadémia. 

 

3.    PREVÁDZKOVÉ  PODMIENKY  POSKYTOVANIA   

       SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB 
 

CSS LÚČ,  Hlboká cesta 1635/7, Žilina 

 

Centrum sociálnych služieb poskytuje celodennú starostlivosť v domove sociálnych služieb, v 

špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v zariadení núdzového 

bývania. V DSS sa poskytuje pomoc obyvateľom s duševnými poruchami, poruchami 

správania, s psychózami, depresiami rôzneho stupňa, s mentálnym a telesným postihnutím. 

Stupeň odkázanosti je DSS najmenej V. V ŠZ sa okrem iného poskytuje pomoc matkám so. 

Schizofréniou. V DSS a ŠZ sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je stravovanie, 

bývanie a ďalšia starostlivosť, ktorou je psychoterapia, arteterapia, výchova, poradenstvo, 

záujmová činnosť, kultúrna činnosť, ergoterapia, rekreačná činnosť a ozdravno – rehabilitačná 

činnosť a podobne. V ZPB sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť osobám so zdravotným 

hendikepom, ktorí vyžadujú dohľad. V ZNB sa poskytuje pomoc osobám, ktoré sa nachádzajú 

v krízovej situácií alebo sú obeťami domáceho násilia. Rodiny, ktoré sú v zariadení ubytované 

sa nachádzajú vo veľmi ťažkej životnej situácií. V zariadení sú ubytované najmä matky 

s deťmi a osamelé ženy. Avšak poskytujeme pomoc aj osamelým otcom s deťmi.  
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Obyvateľom zariadenie  poskytuje bývanie v izbách a k dispozícií majú hygienické 

zariadenie, priestory na prípravu jedla, spoločenské priestory a iné priestory. 

V roku 2021 ukončilo dohodu o zabezpečovaní stravovania so Školskou jedálňou pri 

Gymnáziu Veľká Okružná, Žilina a CSS Letokruhy, Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina. 

Stravovanie sa zabezpečuje na základe dohody o zabezpečení stravovania  s CSS Harmónia, 

ul. Republiky, Žilina.  

CSS LÚČ je zásobovaný pitnou vodou z mestského vodovodu. Tekutý odpad je kanalizačným 

potrubím zvedený do mestskej kanalizácie. Pevný  odpad  sa  na všetkých pracoviskách 

vynáša  do kontajnerov. V meste Žilina je odpad odvážaný firmou T+T, s ktorou je 

uzatvorená zmluva. Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody je riešená vlastnou VS a napojením 

na Žilinskú teplárenskú. 

 

Dispozičné riešenie zariadenia: Centrum sociálnych služieb, Hlboká cesta 1635/7, Žilina je 

situovaný v jednom stavebnom objekte s jedným pozemným a jedným nadzemným podlažím.  

Hospodárska časť 

V tejto časti sa nachádzajú päť kancelárií vedenia zariadenia, ekonomického úseku a 

sociálnych pracovníkov, kuchynka s toaletou a kúpeľňou, výmenníková stanica na paru, 

skladové priestory, registratúrne stredisko a polyfunkčná miestnosť na terapeutické aktivity – 

šitie, pletenie a iné arteterapeutické aktivity. 

Pavilón A 

Prízemie   

Sú tu dva vchody. Jeden vedie do obytných priestorov a druhý k spoločným priestorom, kde 

sa nachádza kancelária psychológa, ktorá slúži aj ako psychoterapeutická miestnosť. Ďalej je 

tu rehabilitačno-posilňovacia miestnosť – vybavená je posilňovacími strojmi, rozkladacím 

pingpongovým stolom a zostavou na aktivity pre najmenšie deti. Priestor využívame aj na 

rehabilitačné a relaxačné cvičenie. Pre návštevy obyvateľov zariadenia slúži návštevná 

miestnosť, kde sa nachádza aj tkáčsky stav. V tomto priestore sa nachádza miesto upravené 

pre potreby duchovného stíšenia, kde sa môžu obyvatelia pomodliť alebo meditovať. Pre 

spoločné aktivity slúži spoločenská miestnosť so sedením, knižnicou a TV. Pre deti je tu 

možnosť využívať interaktívnu tabuľu a  play-station. Interaktívna tabuľa bola zabezpečená 

z mimorozpočtových zdrojov MPSV a R SR v roku 2017. V roku 2018 sme spoločenskú 

miestnosť vybavili novým nábytkom. Realizovali sme to tiež z mimorozpočtových zdrojov 

MPSV a R SR.  V susedstve je malá kuchynka s drezom so studenou a teplou vodou, kde je 

možné pripraviť pohostenie pre spoločenské aktivity. 

Druhým vchodom vchádzame do obytných priestorov. Na prízemí sa tu nachádza zariadenie 

pre osobnú hygienu:  2 WC + 2 umývadlá, 1 hydromasážny box + uzatvorené skrine na 

bielizeň. Tiež sa tu nachádza šatňa pre zamestnancov. Pri schodoch sú skrine na odkladanie 

topánok a ošatenia prijímateľov sociálnych služieb. 

Poschodie -  nachádza sa tu zariadenie pre osobnú hygienu: sprchovací kút s umývadlom, 2 

WC + 2 umývadlá. Kancelária pre pracovníkov, ktorá v prípade potreby môže slúžiť ako 

izolačka. Nasledujú ubytovacie priestory s 5 izbami, ktoré sú vybavené posteľami, 

vstavanými skriňami, niektoré majú písacie stoly so stoličkou. Spoločenský kútik 

s televízorom a sedením a skrinkami. V týchto priestoroch sa nachádza tiež terapeutická 

miestnosť, ktorá slúži najmä ako učebňa. Vybavená je PC, stolmi a stoličkami, skrinkami na 

odkladanie pomôcok, knižnicou a  tabuľou s názornými pomôckami. Nasleduje jedáleň so 

stolmi a stoličkami, skrinkovým nábytkom, chladničkou a mraziakom. V komore je  

chladnička s mrazničkou a skrinky na potraviny. Obyvateľom slúži tiež kuchyňa s 
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kuchynskou linkou s umývacím dvojdrezom s tečúcou studenou a teplou  vodou, elektrickým 

sporákom, skrinkou na potraviny a riady a pracovnými  plochami na prípravu jedla.  

Následne vstupujeme do terapeutickej miestnosti. Ide o ateliér na arteterapeutické aktivity 

a tiež na skupinové stretnutia. 

 

Pavilón B 

Na prízemí vo vstupných priestoroch sa nachádzajú  šatňové skrine na zamknutie a kancelária 

pracovníkov. V chodbe vedľa kancelárie pracovníkov je WC a 1 hydromasážny box + 

v chodbičke sú uzatvorené skrine na bielizeň. V ubytovacích priestoroch sú 4 izby, vybavené 

s posteľami, vstavanými skriňami, v niektorých je písací stôl so stoličkou. Spoločenský kútik 

je vybavený sedením,  skrinkami a televízorom. Taktiež je tu kuchyňa pre obyvateľov s 

kuchynskou linkou s umývacím dvojdrezom s tečúcou studenou a teplou vodou, elektrickým 

sporákom, skrinkami na potraviny a riady  a pracovnou doskou. V komore sú dve vysoké 

chladničky a mraznička a uzamykateľné skrinky na potraviny. V jedálni sú 4 stoly so 

stoličkami a skrinkový nábytok.  

V miestnosti pre osobnú hygienu je bezbariérový sprchovací kút, 4 detské umývadlá, 3 WC 

detské, 2 umývadlá pre dospelých. Nachádza sa tu aj bezbariérové WC s umývadlom.  

Na poschodí sa nachádzajú  2 WC s umývadlami,  práčovňa s troma práčkami a jednou 

sušičkou. Cez prechodovú miestnosť vybavenú uzamykateľnými skrinkami môžeme prejsť do 

miestnosti na osobnú hygienu s dvoma sprchovacími kútmi, 4 detské umývadlá a 2 umývadlá 

pre dospelých. V ubytovacích priestoroch je 5 izieb, ktoré sú vybavené s posteľami, 

vstavanými skriňami a v niektorých je písací stôl a stolička. Pre všetkých slúži spoločenský 

kútik s televízorom a sedením a stolíkom. Z jedálne, kde sú stoly so stoličkami prechádzame 

do kuchyne, ktorá je vybavená kuchynskou linkou s umývacím dvojdrezom s tečúcou 

studenou a teplou vodou, elektrickým sporákom, skrinkami na potraviny a riady a pracovnými 

plochami na prípravu jedla. Vedľa jedáleň sa nachádza tiež komora na potraviny s  2 

chladničkami a 1 mraziakom. Z kuchyne sa prechádza do herňa s hračkami a stavebnicami, 

kde sa môžu realizovať najmä deti. 

Okolo zariadenia sa nachádza areál, kde sú vybudované priestory na oddych, ale aj na aktívne 

trávenie voľného času. Je tu altánok s jazierkom, terasovité skalky s lavičkami. V zadných 

priestoroch je multifunkčné ihrisko na rôzne kolektívne športy. Na pavilón B nadväzuje 

nadstrešená garáž a miesto na odkladanie bicyklov, ktoré využívajú prijímatelia sociálnych 

služieb na cykloturistiku.  

 

Zariadenie núdzového bývania, Gazdova 484/26, Žilina – Strážov 

 

Prízemie – vstupujeme do chodby a následne môžeme vstúpiť do kancelárie (izolačka) alebo 

do spoločensko - jedálenského priestoru, kde sú jedálenské stoly so stoličkami, skrinky na 

potraviny, chladničky a televízor. Súčasťou je aj kuchynský kút s linkou s umývacím drezom, 

skrinkami a plynový sporákom. Na ubytovanie slúžia 2 izby, zariadené s poschodovými 

posteľami, vstavanými skriňami, písacím stolom a stoličkou. Na osobnú hygienu slúži 

miestnosť so sprchou, umývadlom,  práčkou a plynový kotlom Nachádza sa tu l WC + 

umývadlo s umelým vetraním.  

Schodiskom sa dostávame na poschodie, kde sa na chodbičke nachádza WC + umývadlo s  

vetraním. Na osobnú hygienu slúži miestnosť so sprchou, umývadlom,  práčkou a sušičkou. 

Na ubytovanie slúžia 2 izby, zariadené s poschodovými posteľami, vstavanými skriňami, 

písacím stolom a stoličkou. Priestory povaly, ktoré slúžia na úložný priestor a sušenie prádla. 
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Na objekt je napojená prízemná budova, v ktorej sú umiestnené didaktická miestnosť – 

učebňa s internetom a multifunkčná miestnosť. Priestor pred zariadením upravený 

a vydláždený. V roku 2021 sme z prostriedkov Rezervy predsedu vlády zabezpečili do 

priestorov zariadenia nový nábytok, bolo zakúpené vybavenie kuchyne, matrace do postelí 

a učebňa sa vybavila novým nábytkom, výpočtovou technikou a edukačným materiálom.  

Prijímateľky sociálnych služieb sú ubytovávané v obidvoch zariadeniach podľa voľných 

miest s prihliadnutím na ich zdravotný hendikep  a počet detí. 

 

Multifunkčný dom LÚČ Turie 

 

Multifunkčný dom v obci Turie je súčasťou zariadenia, ktorý slúži na ozdravné a rekreačné 

pobyty klientov, je situovaný v rodinnom dome s jedným podlažím. V roku 2006 bol 

svojpomocne celý zrekonštruovaný.   

V prvom podlaží je situovaná chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa so  spoločenskou miestnosťou.                         

V druhom podlaží priestory na spanie, izolačka a terasa. Dvor je vybavený krbom a altánkom.   

 

CSS LÚČ pracovisko Bytča – Hrabové 

 

Zariadenie je umiestnené v dvojpodlažnej budove renesančného kaštieľa z roku 1690 a dvoch 

prístavbách, ktoré boli ku kaštieľu pristavené v roku 1991. Dvojpodlažná budova kaštieľa má 

v pôdoryse tvar L. Pôvodná dispozícia je dnes pozmenená vstavaním nových priečok ako aj 

zmenou vchodu. Vstup do kaštieľa je bezbariérový. Prízemie kaštieľa je členené 

horizontálnou rustikou, druhé podlažie obdĺžnikovými oknami s nadokennou rímsou. Na jeho 

nároží sú zachované dva polkruhové arkiery. Miestnosti prvého podlažia sú zaklenuté 

valenými klenbami a lunetami, na druhom podlaží sú rovné stropy. V prízemnej časti sa 

nachádza kuchyňa s jedálňou a ubytovacie priestory pre obyvateľov. Na druhé podlažie vedie 

točité schodisko prispôsobené ťažko chodiacim obyvateľom, vybavené stoličkovým výťahom.  

Nachádza sa tu  ambulancia,  príslušenstvo a tiež izby. V pivnici kaštieľa sa nachádza sklad 

zeleniny a ovocia. 

K starému renesančnému kaštieľu boli pristavané dve nové budovy do tvaru L. V prvej 

budove sa na prízemí nachádza práčovňa a kotolňa. Na poschodí sa nachádza útulok – sú tu tri 

izby, kuchyňa, kúpeľňa a WC. V druhej budove sa na prízemí nachádzajú prevádzkové 

priestory, na prvom poschodí sú ubytované ženy. Nachádza sa tu  aj spoločenská miestnosť, 

ktorá slúži na rôzne spoločenské podujatia pre obyvateľov zariadenia. V tejto prístavbe sa 

nachádza ešte jedna izba s príslušenstvom so samostatným vchodom, ktorá z dôvodu 

epidemiologickej situácie od roku 2020 začala slúžiť ako izolačná miestnosť. Súčasťou 

zariadenia je rozsiahla záhrada s altánkom. Záhrada je terasovitá a v roku 2019 prešla 

rekonštrukciou schodiska, výsadbou a celkovou úpravou. 

Zariadenie je napojené na verejný vodovod. Dodávka tepla je zabezpečovaná prostredníctvom 

vlastnej  plynovej kotolne. Technický stav obytných budov je primeraný veku jednotlivých 

budov, bežná údržba a opravy sú zabezpečované svojpomocne, prípadne dodávateľským 

spôsobom. Pravidelne sú zabezpečované revízie a odborné prehliadky plynových, 

elektrických a ostatných technických zariadení. Počas roka sa pravidelne zabezpečuje údržba 

areálu a trávnikov.  

 

Ubytovacie priestory 

K 31. 12. 2021 bola kapacita zariadenia 32 obyvateľov, ktorí sú ubytovaní v 1-posteľových,  

2-posteľových, 3-posteľových a 4-posteľových izbách s príslušenstvom. V prízemnej časti 
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kaštieľa sa nachádza 1 jednoposteľová a 1 štvorposteľová izba. Na druhom podlaží sú dve 

vežičky, v ktorých sú jednoposteľové izby, 1 dvojposteľová izba, 1 trojposteľová izba, 1 

štvorposteľová izba a spoločenská miestnosť. V prvej pristavanej budove sa poskytuje 

ubytovanie v útulku pre  7 ľudí a v druhej prístavbe sa na prvom poschodí nachádza  1 

dvojposteľová izba a 5 jednoposteľových izieb. Samostatný vchod má 1 dvojposteľová izba 

s príslušenstvom, ktorá od roku 2020 z dôvodu epidemiologickej situácie slúži ako izolačka. 

V kaštieli sú ubytovaní obyvatelia s diagnózami ako napr. Alzheimerova demencia, demencia 

rôzneho typu, organický psychosyndróm,  obyvatelia po mozgových príhodách a so zníženou 

mobilitou. V prístavbe sú umiestňovaní obyvatelia, ktorým chôdza nespôsobuje závažnejšie 

problémy. 

Stravovanie je zabezpečené vlastnou kuchyňou. Strava je pripravovaná podľa zásad zdravej 

výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav obyvateľov. V rámci celodennej stravy sa 

klientom poskytujú  raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. Môžu sa vybrať  z  

racionálnej, šetriacej a diabetickej stravy.  Taktiež sa poskytujú obedy aj pre zamestnancov. 

 

4.    ŠTRUKTÚRA  PRIJÍMATEĽOV  SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB  

       K  31. 12. 2021 
 

Zariadenie v Žiline poskytuje v zmysle zákona  448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v zariadení podporovaného 

bývania sociálne služby matkám a deťom s rôznorodými zdravotnými a sociálnymi 

problémami ( mentálny hendikep, schizofrénia, psychiatrické diagnózy a kombinované 

poruchy). V zariadení núdzového bývania poskytuje pomoc osamelým rodičom s deťmi, ktorí 

sa ocitli v ťažkej životnej situácií a obetiam domáceho násilia. Podmienkou pre prijatie do 

DSS, ŠZ a ZPB  je  rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydáva Žilinský 

samosprávny kraj. Následne si záujemca o ubytovanie  podá žiadosť o poskytovanie 

sociálnych služieb do zariadenia LÚČ.  

K 31. 12. 2021 bolo na pracovisku Žilina a Žilina - Strážov 34 obyvateľov na celoročnom 

pobyte.  Počas roku 2021 bolo v zariadení Lúč terapeuticky ošetrených 15 rodín. Dospelí boli 

vo veku od 21 do 50 rokov a nezaopatrené deti od 3 roku do 24 rokov. Na základe posudkov 

o zdravotnom stave sú v zariadení umiestnené 3 osamelé ženy. Vo veci starostlivosti 

o maloleté deti bolo nutné v prípade 9 rodín spolupracovať s ÚPSV a R.  

V roku 2021 bolo do zariadenia v Žiline a v Strážove prijatých 5 nových obyvateľov. Zo 

zariadenia bolo prepustených 10 obyvateľom.  

Rodiny, ktoré sú do zariadenia prijímané najmä na základe riešenia krízovej situácie a 

urgencie zo strany ÚPSV a R sa nachádzajú vo veľmi ťažkej životnej situácií a 

často prežívajú domáce násilie. Od začiatku pobytu je snaha s rodinami pracovať. Často je 

však problém pri adaptácií na nové prostredie. Problém je najmä pri zabezpečovaní 

starostlivosti o deti, nakoľko matky vzhľadom na prežívanú realitu nie sú schopné bez pomoci 

iných dostatočne túto starostlivosť zabezpečovať. Limitované sú aj vzhľadom na svoje 

zdravotné hendikepy. Väčšina z nich je v dlhodobej psychiatrickej liečbe. Vážnym 

problémom sú aj závislosti, ktoré sú riešené ambulantnou liečbou a v prípade potreby 

hospitalizáciou. 

Za posledné roky spolupracujeme aj s políciou, nakoľko sa veľmi zhoršuje situácia v oblasti 

medziľudských vzťahov, komunikácie a vzrastá rizikové agresívne  správanie a to aj 

u maloletých detí. Aj v roku 2021 sme spolupracovali s príslušníkmi PZ a deti mali možnosť 

zúčastniť sa na prednáškach, na ktorých sa mohli dozvedieť veľa zaujímavého z práce polície, 

ale najmä o následkoch nevhodného správania.. Dôležitú úlohu tu zohráva práca psychológa, 
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ako aj iných odborných pracovníkov, ktorých snahou je toto správanie eliminovať 

v počiatočnej fáze.   

Pred umiestnením  do   zariadenia  sa snažíme spolupracovať s ÚPSVa R, SPOD a SK.  

Snahou je získať čo najviac informácií o rodine a jednotlivcoch, ktoré sú potrebné pre  

diagnostikovanie a následne aj to pomáha pri tvorbe individuálnych plánov obyvateľov.  

Dĺžka pobytu v zariadení závisí od krízovej situácie, ktoré je nutné riešiť. V prípade 

umiestnenia do DSS, ŠZ a ZPB je pobyt na dobu neurčitú a tu zohráva dôležitú úlohu 

ochorenie  matky a detí a od prognózy liečby. V prípade zariadenia núdzového bývania je 

pobyt limitovaný na dobu určitú, avšak tu tiež zohráva dôležitú úlohu schopnosť matky a otca 

opätovne sa začleniť do život. Rodičia s deťmi sú do nášho zariadenia umiestnené nielen 

z dôvodu zdravotného postihu, ale najmä vzhľadom na mimoriadnu ťažkú životnú situáciu, čo 

následne spôsobilo ich zdravotné problémy – psychické ochorenie. Prostredie, kde 

dochádzalo k psychickému a fyzickému týraniu a zneužívaniu matiek a detí bolo natoľko 

traumatické, že u matiek dochádzalo k frustrácii, ktorá spôsobovala ich neschopnosť  riešiť 

situáciu vlastnými silami. Traumatizujúca bola pre matky aj finančná situácia rodín, ktorú 

hlavne vzhľadom na svoj zdravotný hendikep  neboli schopné riešiť.  Zo svojich finančných 

zdrojov často nie sú schopné poskytnúť deťom, ktoré prichádzajú ku nám zdravotne a 

sociálne zanedbané (vo väčšine prípadov musia byť deti hospitalizované), ani najzákladnejšie 

životné potreby (jedlo, oblečenie a pod.). Po umiestnení rodiny do zariadenia je nutné 

zabezpečovať celkový servis pre rodinu a tiež riešiť finančné zabezpečenie, nakoľko často 

nemá rodič vybavené základné dávky. Pre rodinu je dôležitá nielen pomoc, ale aj podpora pri 

snahe opätovne sa začleniť do života a nadobudnúť stratené kompetencie a samostatnosť.  

 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2021  pracovisko Žilina a Žilina – Strážov 

 

Štruktúra podľa pohlavia 

 

POHLAVIE ženy muži Spolu 

DSS – dosp.  5 0 5 

DSS - deti 0 4 4 

ŠZ 4 0 4 

ZPB 1 0 1 

ZNB 11 9 20 

spolu 21 13 34 
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Stupeň odkázanosti obyvateľov 

 

STUPEŇ  ODKÁZANOSTI ženy muži Spolu 

II. 0 0 0 

III. 1 0 1 

VI. 9 4 13 

spolu 10 4 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veková štruktúra – celoročný pobyt 

 

VEK DSS ZPB ZNB ŠZ Spolu 

ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži  

0-3 0 0 0 0 2 1 0 0 3 

4-6 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

7-15 0 3 0 0 4 5 0 0 12 

16-19 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

20-29 1 0 0 0 1 0 1 0 3 

30-39 3 0 1 0 1 0 0 0 5 

40-49 1 0 0 0 3 0 2 0 6 

50-59 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

60-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

spolu 5 4 1 0 11 9 4 0 34 
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Zdravotný stav obyvateľov 

 

Zdravotný stav obyvateľov DSS ŠZ ZPB ZNB 

ženy  muži ženy muži ženy muži ženy muži 

Mentálna retardácia ľahká f.  0 0 1 0 0 0 5 0 

str.-ťaž. 1 0 0 0 0 0 0 0 

ADHD              0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Duševné  

schizofrénia, bludy 0 0 4 0 0 0 0 0 

depresia       1 0 0 0 0 0 1 0 

neurotické poruchy     0 0 0 0 0 0 0 0 

poruchy správania   0 0 0 0 0 0 0 0 

Závislosti alkohol, gamblers    1 0 0 0 0 0 3 0 

Kombinované duševné a MR    5 4 0 0 1 0 0 0 

Diabetes            0 0 1 0 0 0 0 0 

Kardiovaskulárne a cievne  1 0 0 0 0 0 1 0 

Psychosom. ochorenie – trávenie 0 1 1 0 0 0 0 0 

Anorexia 1 0 2 0 0 0 0 0 

Hypertenzia 1 0 1 0 0 0 0 0 

Choroby chrbtice 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ortop. problémy 2 0 0 0 0 0 0 0 

EPI             1 1 1 0 0 0 0 0 

Respiračné ochorenia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enuréza/inkontinencia                       1 0 0 0 0 0 0 0 

Poruchy oči               1 0 0 0 0 0 0 0 

Logopédia                     0 0 0 0 0 0 1 0 
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Stav PSS k 31. 12. 2021 Žilina a Žilina-Strážov 

 

OBYVATELIA počet 

 

stav k 31. 12. 2020 

 

 

39 

 

z toho 

DSS                                           7 

DSS deti                                    4 

ŠZ                                              6 

ZPB                                           3  

ZNB                                        19 

 

 

prijatých v r. 2021 

 

 

5 

 

 

z toho 

DSS                                           0                     

DSS – deti                                0 

ŠZ                                             0 

ZPB                                          0 

ZNB                                          5 

 

 

ukončený pobyt v r. 2021 

 

 

10 

 

 

 

z toho 

DSS                                                       2 

DSS – deti                   0 

ŠZ                  2 

ZPB                                                          2 

ZNB                                                        4   
 

 

 

stav k 31. 12. 2021 

 

 

34 

 

 

z toho 

DSS                                            5                  

DSS – deti                                 4 

ŠZ                                              4 

ZPB                                           1 

ZNB                                        20 
 

POČET ŽIADOSTÍ k 31. 12. 2021 0 

 

 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2021 pracovisko Bytča – Hrabové 
 

Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia 
 

POHLAVIE ženy muži spolu 

DSS 8 0 8 

ŠZ 10 4 14 

Útulok 2 1 3 

spolu 20 5 25 
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Zdravotný stav obyvateľov 

 

DUŠEVNÉ  PORUCHY ženy muži spolu 

Mentálna retardácia 5 1 6 

 

 

Duševné 

poruchy 

Schizofrénia 1 1 2 

Demencia 13 3 15 

Alzh. choroba 3 2 5 

afektívna porucha 2 0 2 

oligofrénia 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDRUŽENÉ ZDRAVOTNÉ A TELESNÉ OSLABENIE  

A ZMYSLOVÉ PORUCHY 

 ženy muži spolu 

pohybové oslabenie 10 3 13 

osteoporóza 4 1 5 

zmyslové oslabenie 13 3 16 

    kožné ochorenie 6 2 8 

nefrologické ochorenie 1 0 1 

reumatologické ochorenie 2 0 2 

hypertenzia 18 3 21 

kardiovaskulárne a cievne och. 16 4 20 

endokrinologické 3 1 4 

anémie 10 1 11 

pľúcne a TBC 5 0 5 

zažívanie 12 2 14 

diabetetes mellitus 8 0 8 

urológia 1 0 1 
z toho inkontinentní ev. u lekára 20 3 23 
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Mobilita obyvateľov 

 

MOBILITA ženy muži spolu 

mobilní 8 3 11 

čiastočne mobilní 3 2 5 

prevažne imobilní 2 0 2 

úplne imobilní 7 0 7 

spolu 20 5 25 
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Veková štruktúra 

 

VEK ženy muži spolu 

0-9 1 0 1 

10-19 0 1 1 

30-39 2 0 2 

40-49 1 0 1 

50-59 3 0 3 

60-69 4 2 6 

70-79 4 2 6 

80-89 5 0 5 

90-99 0 0 0 

spolu 20 5 25 
   

Priemerný vek obyvateľov: ŠZ 75,57 rokov     DSS 55,13  rokov     

 

Stupeň odkázanosti 

 

STUPEŇ  ODKÁZANOSTI ženy muži spolu 

V. 1 0 1 

VI. 16 4 20 

spolu 17 4 21 
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Stav PSS  k 31. 12. 2021 Bytča – Hrabové 

 

OBYVATEĽOV počet 

stav k 31. 12. 2020 23 

prijatých v r. 2021 14 

zomretých v r. 2021 13 

odišli  (útulok) 0 

Stav k 31. 12. 2021 24 

POČET ŽIADOSTÍ k 31. 12. 2021 6 

POČET BEZODKLADNÝCH ŽIADOSTÍ  

K 31. 12. 2021 

 

0 

 

 

Kapacita zariadenia CSS LÚČ  k 31. 12. 2021 

 

Druh Miesto Forma Počet 

 

DSS 

 

Žilina 
 

celoročná 

 

 
 

 

deti                             6 

  dospelí                       8 

Bytča celoročná 8 

ŠZ Žilina celoročná 10 

Bytča celoročná 17 

ZPB Žilina celoročná 4 

ZNB Žilina celoročná 12 

ZNB Žilina -Strážov celoročná                                   12 

Útulok Bytča celoročná 7 

Spolu    84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Žilina -
dospelý

Žilina -
deti

Bytča Žilina Bytča Žilina Žilina Žilina -
Strážov

Bytča

DSS DSS DSS ŠZ ZPB ZNB ZNB Útulok

Kapacita CSS LÚČ



Centrum sociálnych služieb LÚČ                                                                                        

Hlboká cesta 1635/7, 010 01  Žilina                                                                                                                                         

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
2021 

 

20 

 

Aj v roku 2021 bola z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku zlá epidemiologická 

situácia.  Situáciu v CSS LÚČ sme sa snažili eliminovať dôsledným dodržiavaním opatrení na 

všetkých pracoviskách zariadenia. Napriek tomu sa vyskytlo viacero prípadov pozitívneho 

testovania na COVID-19, či už u prijímateľov sociálnych služieb alebo u pracovníkov.  

Na pracovisku Žilina boli pozitívne testované najmä maloleté deti, ktoré navštevujú školskú 

dochádzku. Rýchlym zavedením epidemiologických opatrení a dodržiavaním nariadení 

RÚVZ Žilina, sa vždy zamedzilo k väčšiemu šíreniu ochorenia. K celkovej karanténe 

zariadenia nebolo potrebné pristúpiť, vždy sa jednalo iba o čiastočnú karanténu. Tu zohrávalo 

dôležitú úlohu dôsledné testovanie. V zariadení v Žiline a v Žiline – Strážove nedošlo 

k úmrtiu  a ani nebolo potrebná hospitalizácia. Pozitívom je, že na týchto pracoviskách je 

takmer 100 % zaočkovanosť PSS. Vysoká zaočkovanosť je aj u zamestnancov.   

Na pracovisku Hrabové bol v roku 2021 taktiež výskyt pozitívneho testovania na ochorenie 

COVID-19. Bolo nutné pristúpiť ku karanténe:  

❖ do 10. 01. 2021 ŠZ – dočasne v karanténe, robilo sa iba v prístavbe, 

❖ od 23. 03.2021 do 18.04.2021 zariadenie v karanténe, spoločné terapie sa 

nevykonávali. 

V prípade pracoviska Bytča-Hrabové bolo nutné u niekoľkých obyvateľov pristúpiť 

k hospitalizácií. K úmrtiu došlo u 4 obyvateľov, ktorí zomreli v nemocnici. Vekový priemer 

u týchto našich zomrelých obyvateľov bol 80 rokov.  

Celkový priemer zomrelých obyvateľov na pracovisku Bytča-Hrabové bol 84,25 rokov.  

 

 

5.    PERSONÁLNE PODMIENKY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  
      K  31. 12. 2021 

 

Zariadenie svojou pôsobnosťou primárne pokrýva Žilinský kraj a disponuje 

vysokokvalifikovaným odborným personálom – sociálni pracovníci, psychológovia, sociálny 

pedagóg, zdravotné pracovníčky,  pedagogické pracovníčky, inštruktori sociálnej rehabilitácie  

a iní. Na všetkých pracoviskách pracuje spolu 44 pracovníkov.  
 

PRACOVISKO ŽILINA A ŽILINA – STRÁŽOV K 31. 12. 2020 

riaditeľka 1 

ekonómka 1 

mzdár/personalista 1 

referát správy majetku 1 

zdravotný asistent 1 

koordinátor SP 1 

ved. sociálny pracovníci 1 

ved. soc. pedagóg 1 

vychovávateľ 1 

špeciálny pedagóg 1 

psychológ 1  

sociální pracovníci 3 

sociální pracovníci (skrát. úv.) 2 

inštruktor sociálnej rehabilitácie 5 

inštruktor soc. rehabilitácie/údržbár 2 

pracovný terapeut 1 

spolu 22,9 
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Počet prijímateľov sociálnych služieb (kapacita):      52 

V priamej starostlivosti na pracovisku Žilina a Žilina-Strážov pripadá 1 zamestnanec na 2,75 

obyvateľa. Na celkový počet zamestnancov pripadá  1 zamestnanec na 2,27 obyvateľa. 

 

PRACOVISKO BYTČA - HRABOVÉ 

 

 

Zdravotný úsek 

 

hlavná zdravotná sestra 

 

1 

zdravotný asistent 3 

opatrovateľka 8 

 

Stravovacia prevádzka 

vedúca SP 1   

kuchárka 3  

 

 

Sociálno-prevádzkový 

úsek 

ved. soc. pracovník  

// správa majetku 

 

1 

sociálna pracovníčka 2 

práčka/upratovačka 2 

spolu  21 

 

Počet prijímateľov sociálnych služieb (kapacita zariadenia):      32 

V priamej starostlivosti na pracovisku Bytča-Hrabové pripadá 1 zamestnanec na 2,13 

obyvateľa. Na celkový počet zamestnancov pripadá 1,52 obyvateľa. 

 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej funkcie. V minulosti 

väčšina pracovníkov na pracovisku Žilina a Žilina – Strážov prešla v rámci projektu 

vzdelávania Európskeho sociálneho fondu zameraného na zlepšenie kvality poskytovania 

sociálnych služieb odbornou prípravou. Realizovali sa nasledovné aktivity: tréning 

komunikačných zručností, supervízia, neverbálna komunikácia, zvládanie stresových situácií, 

inštruktor sociálnej rehabilitácie, asertívne správanie a argumentovanie, empatia, psychiatria, 

sociálne poradenstvo, individuálny plán obyvateľov a mnohé iné zamerané na osvojenie si 

nových poznatkov a zručností pre prácu s klientmi v zariadení sociálnych služieb. Snahou 

zariadenia je motivovať pracovníkov pre ďalšie vzdelávanie. Pre skvalitnenie práce je 

vypracovaný Supervízny plán CSS LÚČ. V rámci plánu sa uskutočňuje individuálna 

a skupinová supervízia, či už interná alebo externá. V roku 2021 sa externá supervízia 

z dôvodu epidemiologickej situácie nekonala. Interná sa vykonávala individuálne.  

V roku 2021 sa pracovníci zúčastnili na nasledujúcich školeniach a vzdelávaniach: 

❖ projektový manažment                                                                                                 1  

❖ manažér kvality v sociálny službách                                                                            2 

❖ duálne vzdelávanie – hlavný inštruktor                                                                        1 

❖ kyberšikana                                                                                                                   2 

❖ verejné obstarávanie                                                                                                     1 

❖ školenie ekonóm (príspevková organizácia, ....)                                                          1 

❖ celoslovenský seminár „Aktuálne otázky v sociálnej oblasti“                                     2                                 

❖ teoretické východiska pre prácu s dieťaťom a jeho rodinou so zameraním na CAN   1 

❖ vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom živote                                      1 

❖ vzdelávanie diplomovaná zdravotná sestra – VOŠ (1. ročník)                                     1 

❖ vzdelávanie zdravotná sestra – ošetrovateľstvo VS sv. Alžbety (Bc.)                          1 

❖ vzdelávanie SZŠ Považská Bystrica zdravotnícky asistent (1. ročník)                         1 

❖ školenie Prvá pomoc RZP Trenčín (na pracovisku Hrabové) – všetci zdravotnícky         

                                                                                                    pracovníci  
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Organizačná štruktúra CSS LÚČ 
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6.    POSKYTOVANIE  SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB 
 

 

Centrum sociálnych služieb LÚČ poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. 

z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z. z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dôležitou súčasťou práce, okrem zabezpečenia základných životných potrieb, je terapeutický 

plán zariadenia. Dôraz kladieme na kvalitnú  a rôznorodú ponuku aktivít, ktoré  vychádzajú z 

našich skúseností a sú fragmentom uceleného terapeutického prístupu. Orientácia na zážitok, 

skúsenosť a vytváranie dobrých pocitov z vlastnej realizácie je najdlhšie uchovaný a 

najintenzívnejšie pôsobiaci spôsob rozvoja osobnosti. Dôležitou súčasťou našej práce je 

zameraná na ozdravenie rodiny a vzťahov v rodine, ktoré boli často dlhodobým vplyvom 

negatívnych zážitkov veľmi narušené. 

Súčasťou práce je aj krízová intervencia, ktorá je poskytovaná v rámci prvého kontaktu so 

žiadateľmi o poskytovanie sociálnych služieb. Krízová intervencia sa poskytuje aj v rámci 

ambulantných poradenských služieb, ktoré poskytujeme. Odborní pracovníci zariadenia 

poskytujú rôzne formy poradenstva a taktiež sociálnu asistenciu. 

Už viac rokov spolupracuje CSS LÚČ s KR PZ Žilina. V zmysle platnej legislatívy je 

potrebné, aby sa pri výsluchu maloletých osôb zúčastňoval psychológ. Zo zariadenia LÚČ sa 

na týchto výsluchoch pravidelne  zúčastňuje aj naša psychologička. V roku 2021 bola 

prizvaná aj na účasť pri riešení problémových situácií matiek. Taktiež spolupracujeme 

s Okresným súdom Žilina a umožňujeme občanom vykonávať TPP. Dôležitou súčasťou našej 

práce je dobrovoľnícka práca, najmä z radov študentov stredných a vysokých škôl. Aj v roku 

2021 sa dobrovoľnícka činnosť z dôvodu epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19 

nemohla vykonávať. 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme museli prispôsobiť aj vykonávanie aktivít. V čase 

najväčšieho výskytu ochorenia Covid-19 sme aktivity obmedzili na menšie skupiny alebo 

individuálne. Napriek tomu sme sa snažili venovať aktivitám dostatočnú pozornosť. 

Terapeutické aktivity sa vykonávajú najmä ako individuálna, skupinová a rodinná  terapia.  

K ponuke terapií, ktoré sú klientom indikované, patrí: 

❖ aromoterapia  

❖ arteterapia, experimentálne dielne pre deti                                                                            

❖ biblioterapia, dramatoterapia, muzikoterapia 

❖ canisterapia  

❖ ergoterapia  

❖ kognitívny tréning, tréning jemnej a hrubej motoriky                                  

❖ športová a liečebná terapia – rehabilitačná terapia 

❖ logopedické cvičenie  

❖ edukačno – zábavné spoločenské hry                                                        

❖ ženská komunita 

❖ psychoterapia – individuálna a skupinová 

❖ terapia s bábikami 

❖ upevňovanie sebaobslužných činností  

❖ voľnočasové motivačné aktivity  

❖ zážitková pedagogika 

❖ kulinoterapia 

❖ pracovná terapia – zameraná na údržbu prostredia na bývanie  

                  zameraná na skrášľovanie prostredia. 
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Medicínsko - terapeutické ponuky 

 

Zariadenia veľmi úzko spolupracujú s FNsP Žilina, obvodnými  a odbornými lekármi. Pri 

nástupe do zariadenia je nutné v mnohých prípadoch riešiť veľmi zanedbaný fyzický aj 

psychický zdravotný stav detí a ich matiek. Obyvateľom sa poskytuje pomoc aj pri 

zabezpečovaní lekárskej starostlivosti a v prípade vyžiadania aj asistencia pri návšteve lekára. 

Vzhľadom na situáciu v rodinách je potrebné dohliadať na dodržiavanie liečebného režimu 

a podávanie liekov, aby nedochádzalo k zanedbaniu. 

Vzhľadom na veľmi zanedbané hygienické návyky je nutné od začiatku pobytu pracovať na 

nadobúdaní návykov ako u dospelých, tak aj u detí. Snahou je uskutočňovať besedy a diskusie 

na témy ako: prevencia infekčných ochorení, správne hygienické návyky, účasť na 

preventívnych lekárskych prehliadkach, jedálne lístky pri zohľadňovaní obmedzených 

finančným možností. Osvedčila sa však skôr dôsledná individuálna práca. Je nutné 

zameriavať sa na opatrenia a neustálu kontrolu hygieny. Súčasťou práce je aj poradenstvo 

v tejto oblasti. Venujeme sa tiež rôznym formám relaxácie a liečebno-rehabilitačnej terapii. 

Snahou je zabezpečovať ozdravno-rehabilitačné pobyty.  

Na pracovisku  Bytča - Hrabové poskytujeme sociálnu službu obyvateľom, ktorí sú odkázaní 

na pomoc inej fyzickej osoby (DSS) a obyvateľom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, 

stupeň odkázanosti je najmenej V. a majú ťažké zdravotné  postihnutie typu Alzheimerova 

choroba, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, schizofrénia, organický psychosyndróm a 

demencie rôzneho typu (špecializované zariadenie). Poskytujeme klientom odborné, obslužné 

a ďalšie činnosti. Poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti je nutné poskytovať aj 

obyvateľom v útulku. 

Lekárske služby poskytuje  1x týždenne alebo podľa potreby obyvateľov aj častejšie MUDr. 

Adriana Papánková a psychiater  MUDr. Loncková, ktorá dochádza do zariadenia. Odborné 

vyšetrenia sa vykonávajú na Poliklinike v Bytči alebo v FNsP v Žiline. Pod vedením referenta 

výkonu opatrovateľskej starostlivosti sa v zariadení vykonávajú zdravotnícke, opatrovateľské 

a ošetrovateľské služby : 

❖ ošetrovateľské služby (čistenie a preväzy rán, odbery krvi, aplikácia injekcií, 

starostlivosť o permanentný katéter a podávanie stravy cez PEG) 

❖ polohovanie, prevencia dekubitov 

❖ opatrovateľské služby 

❖ vedenie zdravotníckej dokumentácie 

❖ sprievod na lekárske vyšetrenia 

❖ poradenskú činnosť, liečbu 

❖ podávanie liekov, poskytovanie zdravotníckeho materiálu (pomôcok pre 

inkontinenciu) 

❖ dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických zásad a opatrení. 

Pri vykonávaní ošetrovateľských úkonov kladieme veľký dôraz na zachovanie ľudskej 

dôstojnosti.  Zamestnanci pristupujú ku každému obyvateľovi individuálne s prihliadnutím na 

jeho potreby, s rešpektom a úctou. Dôležitou súčasťou práce je aj bazálna stimulácia. 

 

Pracovná terapia  

 

❖ úprava a údržba spoločných priestorov zariadenia a nových oddychových zón  

❖ údržba a budovanie interiéru a exteriéru 

❖ výchova k estetike prostredia 
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V rámci pracovnej terapie sa svojpomocne podarilo obnoviť niektoré priestory zariadenia a 

vytvoriť nové priestory na skvalitnenie života obyvateľov CSS LÚČ. Počas celého roka sa 

vykonávajú spolu s obyvateľmi zariadenia aktivity na úpravu dvora, záhrady, úprava 

a sadenie rastlín a kvetov. Obyvatelia v Hrabovom sa starajú záhradné záhony, kde je 

zasadená zelenina.  V rámci pracovnej terapie sa robí údržba Multifunkčného domčeka v obci 

Turie.                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         

 

 

Pedagogika a výchova  

 

Ťažisko práce leží najmä na "domácej " príprave na vyučovanie s úzkou spoluprácou so ZŠ, 

ŠZŠ a OU, ktoré naše deti a mládež navštevujú. Pripravujú sa pod vedením pedagógov 

formou málotriednych škôl, vzhľadom na deti, ktoré navštevujú špeciálnu základnú školu. 

Popri vyučovacom procese sa napĺňa taktiež činnosť výchovná, ktorá je u našich detí s 

mnohými poruchami správania neodmysliteľná. Taktiež sa venujeme logopedickým 

cvičeniam, práci s literatúrou, cvičiť pohybové hry, jednoduché riekanky, tance a piesne. 

Počas roku 2021 museli deti z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 absolvovať domácu 

výučbu formou dištančného vzdelávania. Pre niektoré deti to bolo náročné a vyžadovali 

neustálu pomoc pri zvládaní PC techniky. Preto sme sa venovali aj zdokonaľovaniu  zručností 

pri práci s počítačom.  

Na pracovisku v Bytči-Hrabovom sa vzhľadom na obyvateľov venujú najmä kognitívnym 

tréningom, ale tiež logopedickým cvičeniam. V DSS a ŠZ sú ubytovaní obyvatelia, u ktorých 

sa vyskytujú diagnózy (demencia, Alzheimerová choroba...), ktoré túto formu terapia 

vyžadujú.  
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Relaxačno-ozdravná a športová terapia 

Išlo o aktivity: 

❖ relaxačno-ozdravné cvičenie pre dospelých obyvateľov aj pre deti 

❖ rozvoj motorických schopností u detí, liečebný telocvik 

❖ cykloturistika (okolie Žiliny, Vodné dielo, cyklotrasa Budatín – Strečno....) 

❖ individuálne cvičenie s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb 

❖ hry  s balónom – zlepšovanie koordinácie pohybu 

❖ bazálna stimulácia. 

❖ pingpongové turnaje, futbal, volejbal a iné kolektívne hry  

❖ poznávacie výlety na bicykloch  

 



Centrum sociálnych služieb LÚČ                                                                                        

Hlboká cesta 1635/7, 010 01  Žilina                                                                                                                                         

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
2021 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voľno-časové motivačné aktivity  

 

Záujmová činnosť je zameraná na kultúru, spoločenské podujatia, športovú a rekreačnú 

činnosť, avšak tiež sleduje rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby a jeho 

regeneráciu. Dôraz sa kladie na kvalitné a zmysluplné aktivity. Orientujeme sa na zážitok, 

skúsenosť a vytváranie dobrých pocitov. Pozitívom sú aktivity, pri ktorých sa prijímatelia 

sociálnych služieb môžu samy realizovať. Ide o zážitkové aktivity, ktoré sa čo  najdlhšie 

uchovajú a intenzívne pôsobia na rozvoj osobnosti. Pri výbere voľno-časových aktivitách 

dávame priestor aj prijímateľom sociálnych služieb.  

 

Tvorivé aktivity 

 

Arteterpia – zameraná na relaxáciu, kreativitu a oddych: 

❖ výtvarné techniky z rôzneho materiálu 

❖ tkanie, šitie, vyšívanie, pletenie, háčkovanie, patchwork 

❖ vychádzky do prírody s arteterapiou – zber prírodného materiálu a výroba rôznych 

predmetov                                              

❖ tvorivé aktivity zamerané na estetiku prostredia, výzdoba zariadenia vzhľadom 

udalosti v roku (Vianoce, jeseň,.....)     

V roku sme sa zúčastnili na vianočnej výstave, ktorá sa konala na Žilinskom samosprávnom 

kraji. 
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Kultúrne podujatia  

 

Navštevuje rôzne kultúrne podujatia. Spolupracujeme z inštitúciami v meste Žilina, ako 

Mestské divadlo, Bábkové divadlo, ŠKO a mnohé iné. 

V roku 2021 bola situácia z dôvodu epidemiologickej situácie nepriaznivé, preto nebola 

možnosť zúčastňovať sa kultúrnych podujatí.   

 

Výlety a pobyty 

 

Taktiež výlety a pobyty mimo zariadenia boli veľmi obmedzené. Konali sa najmä v období 

uvoľnenia epidemiologických opatrení. V čase priaznivej situácie sa konajú: 

❖ jednodňové ozdravné pobyty  

❖ jednodňové poznávacie výlety            

❖ viacdňové ozdravno-náučné pobyt   

❖ turistika – rozdelenie podľa náročnosti a možností jednotlivcov  

❖ víkendové a prázdninové pobyty v Multifunkčnom dome Turie 

❖ letné tábory pre deti sponzorsky 
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Spoločenské podujatia  – Fašiangový karneval, Športový Deň detí v Autocampe Varín 

spojený s guláškou – účasť obyvateľov zo všetkých troch zariadení, Deň matiek, Október – 

mesiac úcty k starším, Vianoce, Mikuláš a mnohé iné. Zúčastňujeme sa aj podujatiach, ktoré 

sú organizované v rámci mesta Žilina – Fašiangový karneval,  Staromestské slávnosti. Počas 

roka sa pripravujú spoločenské podujatia pri príležitosti MDŽ, Deň matiek, MDD, Mikuláš 

a Vianoce. Pri príležitosti menín a narodenín, najmä tých jubilejných sa konajú malé oslavy. 
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Podpora  duchovného života obyvateľov –  spoločné návštevy cirkevných obradov, pomoc pri 

príprave na sviatosti (sv. prijímanie, krst). V roku 2021 sa 1 chlapec zúčastnil prvého svätého 

prijímania. Pedagogička zariadenia za menšej pomoci niektorých zamestnancov, 

zorganizovala oslavu pre rodinu a pomohla matke pri zabezpečovaní všetkého potrebného na 

toto podujatie. Táto oblasť života je čisto súkromná záležitosť každého jednotlivca, ku ktorej 

pristupujeme veľmi citlivo. Ide o dobrovoľné rozhodnutie.  

Pre obyvateľov z Bytča- Hrabové je snaha v prípade záujmu zabezpečiť duchovnú službu (sv. 

spoveď a pod.). Tiež spoločne navštevujú svätú omšu. Je to najmä počas Vianoc a Veľkej 

noci.  

 

Multifunkčný dom Turie  

 

Počas celého roka, najmä počas prázdnin, sa uskutočňujú víkendové a týždenné pobyty pre 

matky a deti. Počas týchto pobytov sa uskutočňujú aktivity, ktoré sa v priestoroch zariadenia 

LÚČ nedajú realizovať. Zohľadňované sú najmä záujmy klientov – individuálne plány.  

Počas leta je snaha, aby sa vystriedalo viacero obyvateľov, ktorí absolvujú najmä turistické 

prechádzky, športové aktivity, hrajú sa spoločenské hry alebo večerné opekanie a posedenie 

pri ohni. So staršou mládežou je možné vykonávať náročnejšiu turistiku. Dôležité je, že tu 

máme možnosť tráviť spoločne chvíle v zdravšom prostredí vidieka.  
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Aj počas roka 2021 bola situácia ovplyvnená ochorením COVID-19. Nakoľko ide 

o ochorenie, ktoré môže jednotlivca ohroziť na živote, bolo nutné pristúpiť k viacerým 

epidemiologickým opatreniam, ktoré zasiahli do života celej spoločnosti. Vzhľadom k tomu, 

že ohrozená je najmä skupina starších ľudí, bolo nutné najmä na pracovisku v Hrabovom dbať 

o ich dodržiavanie. K opatreniam sme pristúpili na všetkých pracoviskách a tomu sme museli 

prispôsobiť aj aktivity s prijímateľmi sociálnych služieb.   

Aby zavedené karanténne opatrenia boli účinné bolo nutné sa venovať poučeniu PSS. 

Pozornosť sme venovali motivovaniu obyvateľov k dôslednému dodržiavaniu opatrení. 

Pozitívom bolo, že väčšina obyvateľov pozitívne pristúpili v začiatkom roku, k možnosti dať 

sa zaočkovať proti ochoreniu Covid-19. Veľmi potrebná bola psychologická práca, aby sa 

predchádzalo pocitu izolácie.  A to individuálna a v menších skupinkách. Naďalej sme sa 

venovali šitiu rúšok.  

Snahou pracovníkov pri realizácií terapeutického plánu zariadenia je počas celého roka  

eliminovať pocit z inštitucionálneho bývania. Aktivity sa konali neslúžia nielen na spestrenie 

života prijímateľov sociálnych služieb, ale slúžia aj pre ich rozvoj. Pre vytvorenie obrazu 

o realizovaných aktivitách,  ponúkame skrátený prehľad podujatí počas roka.  

 

Pracovisko CSS LÚČ Žilina a Žilina–Strážov: 

 

Január – marec 2021 
 

Privítanie Nového roku  2021                                                                                                                           

Zimné aktivity – prechádzky, sánkovačky ....                                              

Sponzorský dar Mestskej Polície Žilina,   

Cukráreň Slávka – veľkonočné pečivo, Curaprox                                                                                                          

Dopravná výchova, športové aktivity, relaxačné cvičenie, joga                                                                                  

Edukačno – zábavné spoločenské hry                                                        

Ženská komunita na rôzne zaujímavé témy                                                   

 

 

 

Muzikoterapia, biblioterapia, kulinoterapia                                                                                                                                                                                           

Sponzorský dar jogurty Anjelské krídla                                                          

Posedenie a vyhodnotenie polročné vysvedčenia                                                                                                                                                                                      

Príprava na karneval - masky, výzdoba, fašiangový karneval                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Medzinárodný deň žien – príprava darčekov, posedenie                                                                                                     

Rozvojové a tvorivé aktivity pre predškolákov                                                            

Arteterapia zameraná na vyjadrovanie emócií,  Veľká noc ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Apríl – jún 2021 

 

Veľká noc – šibačka                                                                                                                                                              

Relaxačné cvičenie, joga                                                                           

Ženská komunita – riešenie tém podľa záujmu                                       

Ekologické aktivity a výchova                                                                

Rozvojové a tvorivé aktivity pre predškolákov                                                              

Arteterapia zameraná na vyjadrovanie emócií, téma jar a leto, podľa výberu                                                

Biblioterapia, muzikoterapia, dramatoterapia pre mamičky a najmenších pantomíma,                                                                                          

Pracovná terapia v záhrade, sadenie kvetov, úprava priestorov ...                                                                                                         

Kognitívny tréning, tréning jemnej a hrubej motoriky                                  

Aktivity – prednášky na témy hygieny a zdravia, Deň zdravia 2021                                                                                              

Sviatok práce – prechádzka mestom s návštevou katedrály so sochou sv. Jozefa                      

 

 

 

 

 

 

 

Cykloturistika  - výlety 

v okolí Žiliny                                                                                                

Športové aktivity na Multifunkčnom ihrisku                                                 

Šijeme patchwork, závesy, záclony, háčkovanie                                                                                                                                     

Deň matiek – posedenie + príprava darčekov a občerstvenia                                                  

Salón krásy – učíme sa starať o seba                                                                                                                                           

Výlet ku rieke – Loďky zo srdca                                                               
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Športový Deň detí v Camp Varín spojený s guláškou  

všetky zariadenia                                  

Sponzorský dar C&A. sponzor Ryba Žilina – každú stredu                                                                                                                                                       

Nomofóbia  - prednáška                                                                                                                                                                                                 

Grilovačka na záhrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Výlet spojený so samozberom jahôd                                                                                                                                                                                                          

Štrbavý úsmev – dentálna hygiena                                                                                 

Posedenie pre deti - vyhodnotenie školského roka                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Júl – september 2021 

 

Výlet k Strážovskému jazeru + varenie fazuľovice                                                                                     

Úprava vnútorných priestorov                                                                                                                                                                 

Výlet Budatínsky hrad                                                                                                                                                                                                          

Hra „hľadanie pokladov“ Strážov                                                                                                                                                                        

Multifunkčné ihrisko (futbal, volejbal ...), ping-pong                                                                                                         

Opekačka, langoše a iné dobroty  + hry  v Žiline a v Strážove               

Záhradná schovávačka – hra na šikovnosť a vzájomnú spoluprácu             

Arteterapia pre deti a mamičky, výzdoba okien, letné motívy a iné                                                                    

Výlet do Bojníc                                                                                                

Ručné práce – patchwork, šitie, háčkovanie...                                                                

Muzikoterapia, kulinoterapia  - skupinová, individuálna                                                                                          

Ženská komunita – asertivita, riešenie konfliktov, vzťahy, komunikácia v strese, práca s terap. 

kartami...                                         

Experimentálna dielňa pre deti                                                                            

Úprava dvora a záhrady, starostlivosť o kvety                                         

Letná škola v Žiline a  v Strážove                                                                                  

Výlet kúpalisko Višňové                                                                                    

Počítačová gramotnosť pre mamičky                                                           

Záhradné disco párty v Strážove                                                                        
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Posilňovňa – rehabilitačné a rekondičné cvičenie                                              

Beseda pre deti – príslušníci Policajného zboru Žilina                                                                                                       

Kreatívne dielne – práca s plastami, plastelínou, hlinou ...., recyklujeme plasty                                                                        

Výstava IKONY                                                                                                      

Sponzorský dar – Pizzeria Kantina L. Lúčka 

Posilňovňa – rehabilitačné a rekondičné cvičenie                                           

Dračie dni na Budatínskom hrade                                                                                                                   

Výstava Mariana Čapku                                                                                      

Spoločenské hry – investor, múmie z Lúčika                                                                                                       

Návšteva psieho útulku – canisterapia                                                                

Pobyt v Multifunkčnom domu v Turí – turistika, hry, opekačky, ....                      

Rozprávkový svet bábok – Rosenfeldov palác                                                                                                                                                                                                        

Výroba pozdravov pre obyvateľov Hrabového                                                                             

Výlet do Bytčice za futbalom                                                                                                              

Predškolská výchova                                                                                                                                                                 

Filmový klub                                                                                                                                                       

Tekvicovanie v Strážove                                                                                                                                                                                                                                          

Spoločenské hry a hlavolamy – napr. Poznávame Slovensko                        

Kreatívne dielne, arteterapia – práca s plastami, plastelínou, hlinou ...., recyklujeme plasty ....                                                                                                                                                                  
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Október – december 2021 

                                                                     

Finančná gramotnosť - J & T bank, 363 bank, Nadácia pre podporu rodiny ŽSK – školenie 

pre mamičky a ženy ako pracovať s financiami                                                                                              

Rozvojové a tvorivé aktivity pre predškolákov                                                                                                                                                 

Kreatívne dielne, arteterapia – výroba búdok pre vtáčiky, recyklujeme, výroba výrobkov na 

vianočnú výstavu, výroby adventnej a vianočnej výzdoby, recyklujeme, výzdoba okien, moje 

Vianoce na obrázku, vianočné pozdravy od detí do Hrabového                                                                

Úprava dvora a záhrady – jesenné práce, zazimovanie ... , vianočná výzdoba, stavanie 

snehuliakov                                                  

Ženská komunita – riešenie problémov v komunite, práca s terap. kartami, etiketa stolovania, 

Pamiatka zosnulých – spomíname našich drahých, komunikácia telefónom,  komunikácia 

s rešpektom, psychohygiena, vzťahové väzby, zvyky a obyčaje vianočného obdobia                                                                                     

Prechádzky mesto, príroda                                                                           
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Tekvicovanie v Žiline                                                                                         

Svetový deň ochrany zvierat Strážov                                                                

Muzikoterapia, Filmový klub                                                                                                     

Pamiatka zosnulých – návšteva cintorína                                                        

Účasť na Vianočnej výstave na ŽSK 

Mikuláš v LÚČi                                                                                             

Návšteva Rotary club Žilina – Mikulášske darčeky                                                                                                               

Eva Charity Bazár Bratislava – vianočná zbierka pre zariadenie                                                                      

Punčové popoludnie v Strážove                                                                        

Domáca príprava do školy, dištančné vzdelávanie 

Návšteva pracovníkov organizácie HYPERIA s vianočnými darčekmi 

Silvester – príprava pohostenia, zdobenie miestnosti, privítanie Nového roka 2022 

 

 

Pracovisko  Bytča - Hrabové 

 

Vytvárame podmienky na spestrenie života klientov v zariadení, pričom prihliadame na ich 

vek, zdravotný stav, potreby a záujmy klientov. Spoločenské podujatia si pripravujeme sami, 

navštevujú nás deti zo škôlky, základných škôl alebo sa zúčastňujeme na nich mimo 

zariadenia. V roku 2021 sme boli opäť nútení prispôsobiť sa epidemiologickej situácií. 

Napriek tomu bol program pestrý. 

 

Január – marec 2021 

Novoročné posedenie, komunita o sviatku Troch kráľov                                                         

Arteterapia, maľovanie pocitov tréning pamäte – pracovné listy, kognitívny tréning                                                                          

Kreatívne tvorenie – výroba zajačikov, výroba motýľov výroba papierových vajíčok, výroba 

valentínskych pozdravov, výroba snežienok výroba vtáčikov     .....                                                                                                                                               

Do 10. 01 2021 ŠZ – dočasne v karanténe, aktivity iba v prístavbe 

Biblioterapia,  aromaterapia, bábikoterapia, muzikoterapia, muzikoterapia – hra na harmonike                                                                                      

Vedomostná hra – milionár Bowling spoločenské hry, súťaž v kolkoch                                                                                  

Bazálna stimulácia                                                                   
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Stimulácia jemnej a hrubej motoriky, Ľahká telesná aktivita Rehabilitácia horných a dolných 

končatín relaxačné cvičenie                                                                            

Prechádzka po okolí                                                                          

Stavanie snehuliaka                                                                       

Výroba karnevalových škrabošiek a výzdoba karnevalovej miestnosti, karneval                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Duchovná terapia                                                                                 

Od 23.03.2021 do 18.04.2021 zariadenie v karanténe, spoločné terapie sa nevykonávali 

 

Apríl – jún 2021  

 

Prechádzka po okolí                                                                             

Spoločenské hry, vedomostný kvíz – tradície ...                                                                 

Kreatívne dielne - výroba košíkov, výroba karafiátov, práca s vodovými farbami, výroba 

vtáčikov, výroba vejárov, vytváranie výrobkov zo sadry, ...                                                                                   

Biblioterapia, kulinoterapia – pečenie palaciniek, pečenie bublaniny, bábikoterapia                                                                                        

Duchovná terapia                                                                                 

Starostlivosť o záhradu - sadenie muškátov, zeleninové záhony...                                                                                

Rehabilitácia horných a dolných končatín,kognitívne 

cvičenie – tréning orientácie, spoločenské hry, ...                                                                                                                             

Deň detí (športový deň) vo Varíne – CSS LÚČ                                                                        

Grilovačka v zariadení  Posedenie v altánku                                                                             

Rozprávanie o júnových  pranostikách                                                                                 
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Júl – september 2021 

Posedenie v altánku, posedenie pri kávičke,  spoločenské hry,   

Potulky po Hrabovom a do prírody                                                                         

Návšteva pedikérky a kaderníčky                                                        

Výroba olympijskej vlajky a olympijské hry v Hrabovom                                                                                                                            

Práca v záhrade – čistenie záhonov, dokončenie úprav kvetinových záhonov                                               

Kreatívne dielne – jemná motorika: navliekanie štupľov, výroba vlnových podložiek pod    

poháre, tvorenie obrazcov z odtlačkov listov výroba postavičiek z ovocia a zeleniny, práca    

s papierom (papierová  mozaika), vytváranie obrazov zo strukovín, mesačná nástenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledovanie DVD: O Bohoch a ľuďoch                                                                                     

Udržiavanie fyzickej kondície na kardiobicykli, cviky na uvoľnenie krčnej chrbtice kondičné 

cvičenie pre seniorov                                      

Spev a tanec s harmonikou, spev v prírode                                                                                       

Prechádzka jesennou prírodou, výlet do Súľova                                                                                     

Duchovná terapia                                                                                   

Pečenie perníka, výzdoba na oslavu                                                     

Oslava PSS, ktorí mali sviatok od apríla do septembra 2021                       

Sledovanie príhovoru svätého otca a prezidentky SR                           

Posedenie pri kávičke, odovzdávanie potravín s obchodného reťazca Lidl  
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Október – december 2021 

                                                         

Kreatívne dielne – maľovanie kamienkov v altánku, jesenná výzdoba zariadenia, vyrezávanie 

tekvíc, mesačné nástenky, výroba postavičky zo sena, ježka z PET fliaš, výzdoba vianočného 

stromčeku v jedálni ...                                                        

Opekanie, grilovanie na záhrade                                                                               

Turnaj v bowlingu                                                                                    

Oslava 70 jubilea, kulinoterapia – príprava pohostenia                                                                                      

Úprava záhrady – jesenné zazimovanie muškátov a zeleninových záhonov, starostlivosť 

o kvety, úprava nádvoria od snehu  ...                                                           

Ľahká telesná výchova, hry zamerané na precvičovanie kogn. funkcií: hra na povolanie, 

dychové cvičenia na upokojenie mysle a koncentráciu, turnaj v bowlingu  ...                                                                                        
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Návšteva miestneho cintorínu – uctenie pamiatky zosnulých                  

Komunita – hovoríme o svojich potrebách                                                          

Návšteva svätého Mikuláša                                                                      

Duchovná terapia, vianočná svätá spoveď                                                                              

Návšteva Lucii v zariadení                                                                         

Kulinoterapia - pečenie zákusku                                                                                        

Oslava klientov, ktorí mali meniny a narodeniny október – december 2021                      

Výlet do Bytče – prezeranie vianočnej výzdoby    

Vianočná biblioterapia                                       

Spoločná večera na štedrý deň                                                                  

Výroba silvestrovských klobúčikov                                                              

Silvestrovské posedenie, vítanie Nového roku                                           

Sponzorská akcia „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 2021“ 
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7.    FINANCOVANIE  SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB  A  ÚHRADY  ZA   

       POSKYTOVANÚ  SOCIÁLNU  SLUŽBU 
 

Rozpočet    príspevkovej    organizácie  CSS   LÚČ   bol   schválený  zastupiteľstvom ŽSK 

dňa 21. 12. 2020, číslo listu 04130/2021/OE-2. 

I.    úprava rozpočtu - číslo listu 04130/2021/OE-12, zo dňa 19.5. 2021 

II.  úprava rozpočtu - číslo listu 04130/2021/OE-41, zo dňa 29.9. 2021  

III. úprava rozpočtu - číslo listu 04130/2021/OE-63, zo dňa 30.11. 2021 

IV. úprava rozpočtu - číslo listu 02559/2022/OE-90, zo dňa 31.12. 2021 

VI. úprava rozpočtu - číslo listu 03918/2022/OE-27, zo dňa 31.12. 2021   

 

Príjmy rozpočtu za poskytovanú sociálnu službu /v eur/ 

Názov  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Navýšené  

 k 31.12.2021 

Administratívne poplatky 

a iné poplatky a platby /220/ 

117 588 134 783 133 775,28 

Iné nedaňové príjmy /290/ 1 802 3 225 4 233,16 

Granty /311/ 0 480 479,95 

Bežné transfery v rámci 

verejnej správy /312/ 

878 398 963 857 963 856,11 

Kapitálové transfery v rámci 

verejnej správy /322/  

 34 800 34 800,00 

Spolu 997 788 1 137 145 1 137 144,50 

 

Zdroje financovania príjmov 

Názov  Plnenie príjmov 

Vlastné zdroje (KZ 46) 138 008,44 

Zdroje VÚC (KZ 41) 932 147,46 

Zdroje zo ŠR (KZ 111) 66 508,65 

Iné zdroje – granty (KZ 71) 479,95 

Plnenie príjmov celkom 1 137 144,50 

 

Porovnanie bežných výdavkov za rok 2021 

Názov  Rozpočet 

upravený 

Čerpanie  

v €  

Mzdy a platy /610/ 648 069 545 659,37 

Poistné /620/          234 841 198 553,84 

Cestovné náhrady /631/ 20 192,58 

Energie, voda, komunikácie /632/ 64 685 65 294,62 

Materiál /633/ 82 315 68 568,31 

Dopravné /634/ 4 410 3 796,08 

Rutinná a štandard údržba /635/ 10 750 10 682,04 

Nájomné /636/ 150 172,78 

Služby /637/ 48 828  58 900,47 

Bežné transfery /640/ 8 277 7 354,02 

Spolu 1 102 345 959 174,11 
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Výdavky celkom  /v eur/  

Názov  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2021 

Bežné výdavky  997 788 1 102 354 959 174,11 

Kapitálové výdavky             0 34 800 34 800,00 

 

Zdroje financovania k 31. 12. 2021 

Názov   

Čerpanie fin. prostriedkov celkom 993 974,11 

Zdroje VÚC (KZ 41) 871 364,02 

Vlastné zdroje (KZ 46) 75 502,64 

Zdroje zo ŠR (KZ 111) 47 107,45 

Iné zdroje – granty (KZ 71) 0,00 

 

Finančná hodnota dlhodobého majetku 

Názov  Účet Hodnota 

 k 31.12.2021 

Stavby 021 370 230,15 

Hnuteľný majetok 022 8 449,77 

Dopravné prostriedky 023 11 812,80 

Pozemky 031 66 946,39 

Ostatný dlhodobý hmotný 

majetok  

029 12 952,38 

Obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku  

042 37 995,44  

Spolu  508 386,93 

 

ÚHRADY 

 

Klienti zariadenia  platia úhradu v zmysle  zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách v 

znení neskorších predpisov  a  Všeobecne záväzného nariadenia  č. 31/2014. 
 

Priemerná mesačná úhrada za rok 2021 Žilina: 

Špecializované zariadenie                           169,61 € 

Zariadenie podporovaného bývania                  71,75 € 

Zariadenie núdzového bývania                   55,70 € 

Zariadenie núdzového bývania prac. Strážov                      61,06 € 

Domov sociálnych služieb   128,48 € 
 

Zariadenie LÚČ Žilina poskytuje pomoc matkám s deťmi, ktoré sa vyskytujú vo veľmi ťažkej 

životne situácií. Ich príjem nepostačuje na zabezpečenie základných potrieb a ani na úhrady 

za poskytované sociálne služby. Väčšina matiek nie je povinná v zmysle zákona o sociálnych 

službách platiť úhradu, resp. platia iba čiastočnú úhradu. K 31.12.2021 vedieme pohľadávku 

voči prijímateľom soc. služieb v celkovej sume 8 954,37 €. 
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Priemerná mesačná úhrada za rok 2021 Bytča - Hrabové: 

Špecializované zariadenie                                 339,74 € 

Domov sociálnych služieb                                359,23 € 

Útulok 37,19 € 

 

Na plnú úhradu za sociálne služby dôchodok nepostačuje 14 klientom, z nich 6 doplácajú 

úhradu z úspor, za 8 doplácajú rodinní príslušníci.  

K 31. 12. 2021 vedieme pohľadávku voči prijímateľom soc. služieb v celkovej sume 

27 309,33 €. 

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY   

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY  za rok 2021 Žilina LÚČ 

Mzdy: 308 087,92 € 

Zdravotné a sociálne poistenie, príspevky na DDP:                                            112 615,38 € 

Tuzemské cestovné náhrady 192,40 € 

Energie, voda a komunikácie 45 076,76 € 

Materiál: 11 891,80 € 

Dopravné:                                                                                                                2 450,66 € 

Údržba: 1 231,84 € 

Nájomné: 166,26 € 

Služby: 39 611,62 € 

PN, odchodné:                                                                                                        6 123,49 € 

Odpisy: 26 831,12 € 

SPOLU 554 279,25 € 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na PSS rok 2021 Žilina 

 

zariadenie 1 PSS/mesiac 1 PSS/rok 

ŠZ 1 623,23 € 19 478,70 € 

DSS  1 072,13 € 12 865,61 € 

ZPB 934,07 € 11 208,84 € 

ZNB  515,91 €  6 190,93 €  

ZNB Strážov  418,38 € 5 020,60 € 
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY  za rok 2021 Bytča - Hrabové: 

Mzdy 241 007,96 € 

Zdravotné a sociálne poistenie, príspevky na DDP                                        88 257,94 € 

Tuzemské cestovné náhrady 0,00 € 

Energie, voda a komunikácie 15 795,98 € 

Materiál 36 562,31 € 

Dopravné                                                                                                                1 039,75 € 

Údržba 2 304,58 € 

Nájomné 0,00 € 

Služby 15 021,73 € 

PN, odchodné                                                                                                        1 397,25 € 

Odpisy 3 277,00 € 

SPOLU 404 664,50 € 

ÚTULOK 35 757,05 € 

SPOLU  440 421,55 € 
 

 

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY  za rok 2021 Bytča - Hrabové ÚTULOK 

 

Mzdy 16 506,70 € 

Zdravotné a sociálne poistenie, príspevky na DDP                                        6 044,78 € 

Tuzemské cestovné náhrady 0,00 € 

Energie, voda a komunikácie 4 424,14 € 

Materiál 2 624,16 € 

Dopravné                                                                                                                291,20 € 

Údržba 645,47 € 

Nájomné 0,00 € 

Služby 4 207,28 € 

PN, odchodné                                                                                                        95,76 € 

odpisy 917,56 € 

SPOLU 35 757,05 € 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na PSS rok 2021 Bytča - Hrabové          

 

zariadenie 1 PSS/ mesiac 1 PSS/ rok 

DSS  1 104,76 € 13 257,14 € 

ŠZ 1 463,76 € 17 565,14 € 

Útulok 425,68 € 5 108,15 € 
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8.    PLNENIE CIEĽOV,  PRIORÍT  A  INOVÁCIE  V POSKYTOVANÍ  

       SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA ROK 2021 
 

Snahou zariadenia LÚČ je poskytovať čo najkvalitnejšie sociálne služby a široké spektrum 

aktivít a činností. Z dôvodu limitovaného rozpočtu sme preto nútení svoju ponuku rozširovať 

prostredníctvom projektov a grantových programov. Taktiež prostredníctvom Nadácie LÚČ 

v Žiline sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s viacerými sponzormi. V roku 2021 sa nám 

podarilo:  
❖ Dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti pomoci obetiam domáceho 

násilia a ich deťom – projekt pre ZNB pracovisko Žilina a Žilina-Strážov – vybavenie 

učebne novým nábytkom, výpočtovou technikou, edukačným materiálom, vybavenie 

novým nábytkom jedáleň, vstupná hala..., zakúpenie vybavenia kuchyne, matracov do 

postelí, nových súprav vankúš+ perina, zabezpečenia potravín a drogistického tovaru pre 

PSS v ZNB (15420,- €) 

❖ Dotácia z MPSVaR SR – nákup vitamínov (COVID-19)  

❖ Dotácie MPSV a R SR – infekčný príplatok za prácu v karanténe, fin. príspevok za 

prácu počas 2. vlny pandémie, odmena pre zamestnancov pracujúcich v soc. službách,  

❖ rozšírenie informačnej stratégie – v roku 2021 - logo zariadenia, sociálne siete – 

Facebook, zadanie spracovania novej webovej stránky 

❖ Dobrovoľnícka práca spolupráca s Okresným súdom Žilina – výkon TPP v zariadení 

(pomoc pri úprave vonkajších priestorov zariadenia)  

❖ Spolupráca s KR PZ Žilina – účasť psychologičky zariadenia na výsluchoch 

maloletých,  mladistvých a matiek 

❖ Sponzorské aktivity  – Nadácia Anjelské krídla Žilina (jogurty RAJO a iné), 

sponzorský dar C&A, sponzorský dar f. Curaprox, sponzorský dar Mestskej Polície 

Žilina,  Cukráreň Slávka – pekárenské výrobky – viackrát za rok, sponzorský dar – 

Pizzeria Kantina Lietavská Lúčka 

❖ Mikulášské  a vianočné darčeky - Rotary Club Žilina, pracovníkov organizácie 

HYPERIA, individuálni darcovia, sponzorská akcia „Koľko lásky sa zmestí do krabice 

od topánok 2021“                                               

❖ Celoročná akcia Ryba Žilina – 1 x týždenne zásielka rybacích výrobkov pod mesiaca 

marec 2021 

❖ Celoročná akcia „Podeľ sa a pomôž“ obchodný reťazec Lidl Slovenko – zbierka 

potravín a iného sortimentu z ponuky od kupujúcich – týždenne  

❖ Celoslovenská zbierka Eva Charity Bazár Bratislava – vianočná zbierka pre zariadenie     

❖ Finančná gramotnosť - J & T bank, 363 bank, Nadácia pre podporu rodiny ŽSK – 

školenie pre mamičky a ženy ako pracovať s financiami   

❖ Sponzoring na zlepšenie a skvalitnenie života pre PSS – pracovisko Bytča -Hrabové – 

firma HACLO, s.r.o. Žilina (finančná pomoc) 

❖ Sponzoring na zlepšenie a skvalitnenie života pre PSS – pracovisko Bytča -Hrabové – 

firma J&MS, s.r.o. Domaniža (finančná pomoc) 
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Dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia a 

ich deťom – pracovisko Žilina-Strážov – vybavenie učebne novým nábytkom, výpočtovou 

technikou, edukačným materiálom, jedáleň, zakúpenie perín a matracov do postelí ..... 
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9.    PLÁN  FINANCOVANIA  SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB   

       NA  ROK  2022 
 

 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 20. decembra 2021 schválilo rozpočet CSS LÚČ  

na rok 2022 nasledovne:  
 

Rozpis záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu na rok 2022                                                                                                 

v tom:Bežné výdavky /41/                                                                                           827 286 € 

z toho:  Osobné výdavky (mzdy, odvody)                                     792 735 € 

Prevádzkové výdavky (tovary a služby)                                            34 551 € 

 

Predpokladané vlastné príjmy /46/ na rok 2022: 149 861,- €. 

Kapitálové výdavky /41/: 0,- €               

 

 

Plánované krátkodobé a dlhodobé ciele a mimorozpočtové zdroje: 

          

Dlhodobé ciele 

❖ Projekt rekonštrukcie a modernizácie zariadenia CSS LÚČ – pracovisko Žilina 

❖ Rekonštrukcia oplotenia areálu zariadenia – pracovisko Žilina 

❖ Rekonštrukcia priestorov pre pracovisko Hrabové a následný presun zariadenia do 

vhodnejších priestorov  

❖ Pracovisko Strážov – výmena strešnej krytiny a vytvorenie spoločenskej miestnosti 

Krátkodobé ciele 

❖ Monitorovaný kamerový systém – pracovisko Strážov  

❖ Dotácie MPSV a R SR – modulárne kreslá pre pracovisko Bytča-Hrabové 

❖ Dotácie na energie MPSV a R SR 

❖ Aktualizácia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb s procesným 

prístupom – pokračovanie procesu 

❖ Rozšírenie informačnej stratégie – nová webová stránka – dokončenie  

❖ Založenie Občianskeho združenia LÚČ – (stanovy zaslané na  MV SR 

❖ Grantové programy – zabezpečenie mimorozpočtových zdrojov na skvalitnenie života 

prijímateľov sociálnych služieb 

❖ Spolupráca so sponzorskými organizáciami 
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10.    KONTAKTNÉ  ÚDAJE 

 

                      
 

Názov 
 

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LÚČ 

Sídlo 010 01  Žilina,  Hlboká cesta 1635/7 

Štatutárny zástupca Mgr. Monika Jarošíková 

Telefón/fax ŠZ 041/7243496 

E-mail ŠZ csslucjarosikova@vuczilina.sk 

 0949 007732 

Mobil 0905 571 882 

Telefón zariadenie 041/7234993 

E-mail zariadenia dsszakrala@vuczilina.sk 

Pracovisko Žilina-Strážov 010 04  Žilina-Strážov, Gazdova 484/26 

Telefón/fax 041/5640130 

E-mail dssluc@gmail.com 

Pracovisko Bytča- Hrabové 014 01 Bytča – Hrabové 204 

Telefón 041/5533526 

Telefón zdravotného úseku 041/5533901 

E-mail csslucucnikova@vuczilina.sk 
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