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1. Základné informácie o CSS – LIPA 

1.1 Identifikačné údaje 

 

Názov zariadenia: Centrum sociálnych služieb – LIPA (skratka CSS-LIPA)  

Adresa: 913 04  Kostolná – Záriečie č. 10 

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj  

K dolnej stanici 7282/20A  

Právna forma: rozpočtová organizácia  

Štatutár:                   Ing. Igor Šumaj, poverený riadením CSS-LIPA 

IČO: 00 227 404 

DIČ: 202 132 4316 

 

1.2 Kontaktné údaje  
 

tel. kontakty:           032/6499 296 

fax :                         032/6499 297 

e-mail:info@csslipa.sk  

web:www.csslipa.sk 

 

1.3 Informácie o poskytovanej sociálnej službe  
 

CSS – LIPA  poskytuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008) 

a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 19/2015. 

 

Podľa § 38 zákona č. 448/2008 v domove sociálnych služieb (ďalej len DSS)sa poskytuje 

sociálna služba celoročnou pobytovou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia 

dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba: 

- odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 

prílohy č. 3, alebo 

- nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa 

prílohy č. 3. 

V DSS sa poskytuje: 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

- sociálne poradenstvo, 

- sociálna rehabilitácia, 

- ubytovanie,  

- stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

- osobné vybavenie. 

V DSS sa zabezpečuje: 

- pracovná terapia, 

- záujmová činnosť. 

V DSS sa utvárajú podmienky na: 

- úschovu cenných vecí. 

 

Forma sociálnej služby: pobytová celoročná  

 

Rozsah poskytovania sociálnej služby: na neurčitý čas  

 

Kapacita: 65 klientov 
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1.4 Z histórie CSS-LIPA 

 

Zariadenie sociálnych služieb bolo prvý raz otvorené v roku 1968 v pôvodných dvoch budovách 

slobodární DOPRASTAVU ako domov dôchodcov. Patril vtedy do pôsobnosti Okresného ústavu 

sociálnych služieb v Trenčíne. Vtedajšia kapacita bola určená pre 100 seniorov. V roku 1991 

prešiel delimitáciou a vznikol Domov dôchodcov – Kostolná – Záriečie so samostatnou právnou 

subjektivitou. Patril do zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Trenčíne. V roku 1996 

bola ďalšia delimitácia a vtedy sa stal zriaďovateľom Krajský úrad Trenčín. V roku 2002 prešiel 

Domov dôchodcov ďalšou zmenou – zmenil sa jeho názov na Domov dôchodcov – domov 

sociálnych služieb a prešiel do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

kde je dodnes. V roku 2009 získalo zariadenie sociálnych služieb nový názov a to Centrum 

sociálnych služieb – LIPA. Deklaruje to „Zriaďovacia listina“, ktorú vydal k 1. 9. 2009 

zriaďovateľ zariadenia – Trenčiansky samosprávny kraj. 

Od 1. 1. 2015 môžeme poskytovať sociálne služby len prijímateľom sociálnych služieb (ďalej 

len PSS) vo veku od 18 – 62 rokov. Starších PSS už prijímať zariadenie sociálnych služieb 

nemôže. PSS, ktorí dosiahnu vek 62 rokov v našom zariadení sociálnych služieb tu však dožijú. 
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2. Priestorové a prevádzkové podmienky v CSS – LIPA  
 

     CSS – LIPA je zariadenie sociálnych služieb, ktoré sa skladá z dvoch budov, medzi ktorými 

je nádvorie. V budove A sú dve nadzemné podlažia. Na druhom nadzemnom podlaží je 

ubytovacia časť pre 22 prijímateľov sociálnej služby. Obsahuje štyri dvojposteľové izby, ktoré 

majú vlastné wc a sprchový kút. Ďalej sú dve bytové jednotky. Jedna je pre mužov a druhá pre 

ženy. Bytová jednotka pre mužov sa skladá z kúpeľne a wc a z troch dvojposteľových izieb 

a jednej trojposteľovej izby. Bytová jednotka pre ženy má vlastnú kúpeľňu a wc, jednu 

dvojposteľovú, jednu trojposteľovú a jednu jednoposteľovú izbu.  

     Na prvom nadzemnom podlaží je jedáleň, kuchyňa, potravinový sklad a kancelárske 

priestory. V prvom podzemnom podlaží je dielňa, šatne zamestnancov, wc a sprchový kút pre 

zamestnancov,  plynová kotolňa, sklady a hobby miestnosť pre prijímateľov sociálnej služby. 

Táto budova nemá výťah. Je pripravená projektová dokumentácia na prístavbu výťahu 

a vrátnice. 

     Budova B je zložená rovnako ako budova A z dvoch nadzemných podlaží a jedného 

podzemného podlažia. V podzemnom podlaží sa nachádza práčovňa, žehliareň a sušiareň, šatňa 

pre personál, fitnes centrum pre prijímateľov sociálnej služby, wc a sprchový kút pre personál 

a skladové priestory zdravotníckych pomôcok. 

     Na prvom nadzemnom podlaží sú tri kúpeľne a tri wc pre prijímateľov sociálnej služby. Tri 

trojposteľové izby, štyri dvojposteľové izby a dve jednoposteľové izby. Na tomto poschodí sa 

nachádza kuchynský kút a jedáleň. Kuchynský kút je vybavený mikrovlnnou rúrou, varnou 

kanvicou a umývačkou riadu. Na tomto podlaží je ambulancia,  oddychová miestnosť pre 

opatrovateľský a ošetrovateľský personál. 

     Na druhom nadzemnom podlaží sú štyri kúpeľne, štyri wc, jedna štvorposteľová, tri 

trojposteľové, štyri dvojposteľové a dve jednoposteľové izby. Rovnako ako na prvom 

nadzemnom podlaží je jedáleň s kuchynským kútom s rovnakým vybavením.  Táto budova má aj 

výťah. V tejto budove je ubytovaných 43 prijímateľov sociálnej služby.  

     Každá izba prijímateľa sociálnej služby je vybavená lôžkom, nočným stolíkom, skriňou, 

stolom, stoličkami, svietidlom a televízorom. 

     Exteriér CSS – LIPA tvorí veľké nádvorie, ktorého súčasťou je kvetinová záhrada, altánok a  

garáž. CSS – LIPA disponuje veľkou záhradou, v ktorej budujeme ovocný sad a pracovné 

políčka. V záhrade je vodáreň. 
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3. Zamestnanci CSS-LIPA 

 
3.1 Počet zamestnancov  

 

Činnosť CSS-LIPA bola v roku 2016 zabezpečovaná 35 zamestnancami. Na čele CSS – LIPA je 

riaditeľ. CSS – LIPA má ekonomicko – prevádzkový a sociálno – zdravotnícky úsek. CSS-LIPA 

má podľa organizačnej štruktúry schválený počet zamestnancov 36. 

Podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách má mať CSS – LIPA na dvoch prijímateľov 

sociálnej služby jedného zamestnanca a z toho 60 % odborných zamestnancov.  
Prehľad počtu zamestnancov k 31.12.2016 

 

Počet zamestnancov 

 

Ženy Muži Spolu 

Schválený podľa 

organizačnej štruktúry 

--- --- 36 

Skutočný počet 

k 31.12.2016 

30 5 35 

 

 

Priemerný vek zamestnancov CSS-LIPA: 50 rokov 

 

 

3.2 Organizačná štruktúra CSS-LIPA platná k 31.12.2016 

 
- vedúca ekon.-prev. úseku-ekonóm       - vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku 

- odborný referent                                   - sociálny pracovník 

- hospodárka                                           - zdravotná sestra 

- hlavná kuchárka                                   - opatrovateľ 

- kuchárka      - pracovný terapeut 

- upratovačka 

- pračka  

- vodič – údržbár – obsluha kotolne  

- vrátnik – obsluha kotolne  

 

 

 

Riaditeľ 

1 

Ekonomicko -
prevázdkový úsek  16 

Sociálno - 
zdravotnícky úsek 20 
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3.3 Vzdelávanie zamestnancov CSS-LIPA 

 

V r. 2016 sa zamestnanci CSS-LIPA zúčastnili nasledovných vzdelávacích akcií: 

Názov vzdelávacej aktivity Miesto 

konania 

Počet 

zamestnancov 

Školenie k zákonu č. 448/2008 Z. z. 

 

Podbanské 2 

Školenie k elektronickému podávaniu výkazov na 

Životné prostredie 

TN 1 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň - 

RNDr.Mihál 

TN 1 

Školenie BOZP 

 

CSS-LIPA 35 

Školenie PO CSS-LIPA 35 

Verejné obstarávanie 

 

ZA 2 

Metodický deň  TN 1 

Školenie CO CSS-LIPA 35 

Supervízia CSS-LIPA 32 

Ročná účtov. závierka za rok 2016-Ing.Urbanová 

 

TN 1 
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4. Poskytovanie sociálnych služieb v CSS – LIPA  
 

4.1 Prijímatelia sociálnej služby v CSS – LIPA  

 

Podľa § 38 zákona č. 448/2008 v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba 

celoročnou pobytovou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je 

táto fyzická osoba: 

- odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 

prílohy č. 3, alebo 

- nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa 

prílohy č. 3. 

 

4.2 Poskytovanie sociálnej služby v CSS – LIPA  

 

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

služba na neurčitý čas (65 prijímateľom sociálnych služieb). 

CSS – LIPA poskytuje svojim prijímateľom sociálnej služby sociálne služby v nasledovnom 

rozsahu:  

- Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  

PSS sú s cieľom udržania alebo rozvoja ich schopností a zručností podporovaní k sebestačnosti. 

Pri úkonoch, ktoré napr. z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu PSS nie je schopný 

vykonávať samostatne, mu v potrebnej miere pomôže personál, alebo tieto úkony vykoná v 

plnom rozsahu.  

- Sociálne poradenstvo  

CSS – LIPA  poskytuje základné sociálne poradenstvo všetkým záujemcom o poskytovanie 

sociálnej služby, PSS CSS-LIPA a ich rodinným príslušníkom.  

- Sociálna rehabilitácia  

PSS sú podporovaní k samostatnosti, rozvoju sociálnych zručností (napr. pri nakupovaní, 

cestovaní, návšteve kultúrnych podujatí a pod.) v rámci prirodzeného sociálneho prostredia.  

U každého PSS sa realizuje individuálny plán.  

- Ošetrovateľská starostlivosť  

CSS-LIPA zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť vlastnými zamestnancami. 

- Ubytovanie  

- Celodenné stravovanie  

V r. 2016 sa PSS podávala racionálna, diabetická, neslaná a šetriaca strava vo forme raňajok, 

desiatej, obeda, olovrantu, večere a druhej večere u diabetikov.  

- Upratovanie, pranie a žehlenie  bielizne a šatstva  

- Osobné vybavenie ak si ho klient nemôže zabezpečiť sám  

- Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí  

PSS si môžu na základe zmluvy o úschove odložiť cenné veci do úschovy CSS-LIPA.  

- Zabezpečovanie pracovnej terapie  

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

výzdobe priestorov, vypomáhajú pri upratovaní. Možnosti zapojenia do pracovnej terapie sú 

podmienené zdravotným stavom PSS.  

- Zabezpečovanie záujmovej činnosti  

Informácie o záujmovej činnosti PSS sa nachádzajú v časti 4.3.12 Voľný čas a 

aktivity prijímateľov sociálnych služieb.  

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

záujmov prijímateľov sociálnej služby. 
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Na základe žiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonali zamestnanci CSS – LIPA      

v r. 2016 5 sociálnych návštev u žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby k vydaniu posudku 

o odkázanosti na sociálnu službu.  

 

4.3 Informácie o prijímateľoch sociálnej služby a aktivitách v CSS-LIPA k 31.12.2016 

 

4.3.1 Prehľad počtu žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb vedených v zozname 

čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

CSS – Lipa poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu v zariadení pre fyzické 

osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby  podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. 

v domove sociálnych služieb (DSS) celoročnou pobytovou formou fyzickej osobe vo veku       

18 – 62 rokov, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 

najmenej V podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona. 

Druh sociálnej služby 

 

Muži Ženy Spolu 

DSS 0 0 0 

 

4.3.2 Prehľad počtu prijímateľov sociálnej služby podľa formy poskytovaných sociálnych 

služieb  

 

Forma poskytovanej 

sociálnej služby 

Muži Ženy Spolu 

DSS – celoročný pobyt 

 

26 35 61 

 

4.3.3 Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnej služby poskytovaných sociálnych služieb 

Druh sociálnej 

služby 

Prijatí Zomrelí Ukončené 

poskytovanie 

sociálnej služby 

DSS 

 

15 15 3 

 

CSS-LIPA poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva 

je uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný. 

V prípade, ak sa zmenili skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

a ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenia úhrady za sociálnu 

službu, CSS – LIPA a prijímateľ sociálnej  služby uzatvárajú očíslovaný dodatok k zmluve o 

poskytovaní sociálnej služby. 

 

 

4.3.4 Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby 

 

     Celková kapacita zariadenia je určená pre 65 prijímateľov sociálnych služieb. Vzhľadom 

k tomu, že k 31. 12. 2016 bolo v CSS – LIPA len 61 prijímateľov sociálnej služby, vychádzame 

z reálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb. 
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Vekové rozpätie 

 

Muži Ženy Spolu 

0 – 20 0 1 1 

21-30 0 1 1 

31-40 6 1 7 

41-50 3 2 5 

51-60 6 5 11 

61-70 6 10 16 

71-80 3 4 7 

81-90 2 9 11 

91-100 0 2 2 

 

 

4.3.5 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti 

 

Druh sociálnej 

služby 

V. stupeň VI. stupeň Spolu 

DSS 2 59 61 

 

 

4.3.6 Počet prijímateľov sociálnej služby podľa povinnosti platiť úhradu za poskytovanie 

sociálnej služby 

 

Povinnosť platiť za sociálne služby 

 

Počet prijímateľov sociálnej služby 

Plnú úhradu 12 

Časť úhrady z úspor a majetku 20 

Časť úhrady na základe vyživovacej povinnosti 5 

Časť úhrady 24 

 

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

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

vdoveckého, invalidného dôchodku alebo dávky v sociálnej núdzi.  

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

4.3.7 Prehľad počtu prijímateľov sociálnej služby podľa spôsobilosti na právne úkony  

 

 

Spôsobilosť na 

právne úkony 

Muži Ženy Spolu 

Čiastočne pozbavený 1 0 1 

 

Svojprávny 

 

12 25 37 

Pozbavený v plnom 

rozsahu 

13 10 23 

SPOLU 

 

26 35 61 
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4.3.8 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej služby z hľadiska určenia opatrovníka  

 

 

Určený opatrovník 

 

Muži Ženy Spolu 

CSS – LIPA  5 1 6 

Rodinný príslušník 8 7 15 

Iný 1 2 3 

 

 

4.3.9 Prehľad dní dočasnej neprítomnosti prijímateľov sociálnej služby 

 

 

Neprítomnosť klienta 

 

Muži Ženy Spolu 

Z dôvodu hospitalizácie 

 

98 331 429 

Z dôvodu návštevy 

rodiny 

302 145 447 

 

 

4.3.10 Prihlásenie prijímateľov sociálnej služby k trvalému a prechodnému pobytu  

 

 

Prihlásenie k pobytu Počet prijímateľov 

sociálnej služby 

Trvalý pobyt  24 

Prechodný pobyt  37 

 

 

4.3.11 Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej služby  

 

 

Diéta 

 

Počet prijímateľov sociálnej služby 

Racionálna strava 

 

42 

Diabetická strava 

 

11 

Šetriaca strava 

 

3 

Neslaná 5 

 

 

 

4.3.12 Voľný čas a aktivity prijímateľov sociálnych služieb v r.2016 

 

     V Centre sociálnych služieb – LIPA Kostolná-Záriečie boli v priebehu roku 2016 

vykonávané rôzne voľnočasové aktivity. Voľnočasové aktivity patria medzi prostriedky, 

ktorými sa snažíme o užitočné využitie voľného času klientov aj napriek ich veku a 
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zdravotnému stavu. 

Denný režim našich prijímateľov sociálnej služby charakterizuje veľa neproduktívneho 

času. Preto sa snažíme individuálne im dávkovať primeranú fyzickú aktivitu a priaznivo 

stimulovať psychiku. Pôsobiť na prijímateľov sociálnej služby za určitým účelom, 

usmerňovať  ich k určitému cieľu, aby sa čo najdlhšie udržali ako plnohodnotní ľudia, 

predchádzali úpadku  telesných a duševných síl. 

 

Voľnočasové aktivity sme v roku 2016 rozvíjali v týchto oblastiach: 

 

Ergoterapia (liečba prácou). Uskutočňujeme ju ako sústavnú a cieľavedomú činnosť 

orientovanú na možnosti pracovného života našich prijímateľov sociálnej službya. Cieľom je 

rozvíjať u prijímateľov sociálnej služby pracovné zručnosti a návyky. Pri ergoterapii sa 

sleduje zámer, aby si klienti uchovali a cvičili zdravé dynamické stereotypy a boli chránení 

pred psychickou depriváciou, získali sebavedomie a spoločenskú užitočnosť. Veľký význam 

má ergoterapia z hľadiska resocializačného. Prijímatelia sociálnej služby medzi sebou 

navzájom komunikujú, obnovujú medziľudské vzťahy, nadväzujú sociálne kontakty, získavajú 

a postupne posilňujú svoj záujem o reálny svet. Pri ergoterapii prijímateľ sociálnej služby 

nevystupuje ako objekt terapie, ale aktívne sa na nej podieľa a rozvíja svoj tvorivý potenciál 

a hľadá tak možnosti sebarealizácie. 

 

V rámci pracovnej terapie boli uskutočnené tieto aktivity: 

 

 pomoc pri upratovaní,  

 pomoc spolubývajúcim a pomoc niektorým pracovníkom,  

 pomoc pri rozvoze stravy a pri dovezení kyselky, 

 pomoc v práčovni, 

  holenie klientov, 

 účasť na nákupoch, ktoré sú aj pre iných prijímateľov sociálnej služby, po 

nakúpení  roznášanie nakúpeného tovar ostatným prijímateľom sociálnej 

služby, 

 pomoc pri fašiangovej, veľkonočnej a vianočnej výzdobe, 

 príprava  šišiek k fašiangovej zábave, 

 pomoc pri výzdobe zariadenia počas bežného roku, 

 pomoc na vrátnici, 

 výroba tematických ozdôb, 

 výroba masiek na rôzne príležitosti, 

 výroba vianočných ozdôb,  

 výroba adventných vencov,   

 pomoc pri vianočnej výzdobe, 

 stavanie vianočných stromčekov, 

 pečenie vianočných koláčov, 

 hrabanie lístia na dvore, 

 práca na úprave skalky, 

 práce v záhrade, 

 zber papiera, 

 zber umelých fliaš, 

 zber a následné sušenie liečivých rastlín na čaj,  

 zber a následné sušenie tabaku, 

 zber a následné sušenie levandule a následné plnenie do ozdobných vrecúšok, 

 pestovanie okrasných kvetín, 
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 úprava dvora 

 ... 

 

 

Biblioterapia využíva umeleckú literatúru  - poéziu a prózu, čo pomáha prijímateľovi 

sociálnej služby pri sebapoznávaní a sebavyjadrení.  
 

U nás toto využívajú, hlavne prijímatelia sociálnej služby, ktorí sa neradi zapájajú do 

skupinových akcií. Čítanie beletrie je hlavne individuálne ale o to častejšie a veľmi obľúbené 

medzi prijímateľmi sociálnej služby. Čítanie raz za týždeň je aj skupinové, kde jeden 

z prijímateľov sociálnej služby číta ostatným.  

 

Muzikoterapia využíva vplyv hudby, melódie a rytmu. Na jednej strane možno chápať 

muzikoterapiu ako pasívne počúvanie, a na strane druhej ide o aktívne vyjadrenie vlastného 

prežívania pomocou hudobných nástrojov.  

 

V zariadení prebiehajú nasledovné formy muzikoterapie: 

 

 pasívna (počúvanie reprodukovanej hudby) 
 aktívna (za doprovodu harmoniky, spev) 

 

Obe sú veľmi obľúbené i u menej aktívnych prijímateľov sociálnej služby. 

 

 

Arteterapia - úlohou nie je vytvorenie dokonalých umeleckých výtvorov, ale 

jednoduchých, ktoré potešia hlavne ich tvorcov.  

 

V zariadení prebiehajú nasledovné formy arteterapie: 

 

 ručné práce – individuálne, vyšívanie 

 kreslenie  

 tvorenie výrobkov z papiera a iných materiálov na estetizáciu prostredia 

 

 

Oblasť kultúrno-rekreačných činností. Tu patria rôzne športové a telesné aktivity. 

U prijímateľov sociálnej služby formujú vôľové vlastnosti a majú aj relaxačný charakter. 

Využívame športové hry a prechádzky v prírode. Ich cieľom je posilnenie zdravotného stavu. 

Zapájajú sa hlavne chodiaci prijímatelia sociálnej služby. 
 

V tejto oblasti sme v rámci obce a blízkeho okolia mali nasledovné aktivity: 

 

 prechádzky po obci a najbližšom okolí aj s menej mobilnými (vozíčkári), 
 cyklistika po obci a aj mimo nej, 

 zber lipy a iných rastlín na prípravu čaju, 

 aktivity na záhrade – zber čerešní, gaštanov ... 

 zber čečiny na prípravu adventných vencov, 

 spoločenské hry, 

 kolkové turnaje, 

 kartové turnaje, 

 petangové turnaje, 

 stolnotenisové turnaje, 
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 gulečníkové turnaje, 

 šípkové turnaje, 

 bingo, 

 hranie bedbintonu, 

 hranie loptových hier, 

 cvičenie pri hudbe, 

 aktívne plávanie, 

 ..... 

 

Významné aktivity, ktoré organizovalo zariadenie CSS – LIPA Kostolná – Záriečie 

v priebehu roka 2016 mimo tých pravideľných: 

 

08. 02. 2016  Návšteva predsedu TSK v CSS – LIPA 

Začiatkom roka nás už tradične navštívil pán predseda TSK Ing. Jaroslav Baška spolu s p. 

vedúcou oddelenia sociálnej pomoci PhDr. Elenou Nekorancovou a konzultovali so 

zamestnancami a prijímateľmi sociálnej služieb o všetkom čo bolo potrebné riešiť. 

09. 02. 2016 Fašiangová zábava v CSS – LIPA 

Prijímatelia sociálnej služby z nášho zariadenia sa tešili na fašiangy a svojpomocne si 

pripravili masky, ktoré využili počas fašiangovej zábavy, na ktorú sa veľmi tešili a po jej 

skončení ešte dlho spomínali na jej priebeh a zábavné momenty, ktoré v ten deň prežili. 

O príjemnú zábavu  sa postaral aj p. Jozef Král svojou hudbou, pri ktorej si zaspomínali 

niektorí prijímatelia sociálnej služby na pesničky svojej mladosti. Zábava sa niesla v príjemnej 

atmosfére, účastníci sa mohli pohostiť na typických fašiangových šiškách, ktoré si pripravili 

samotní prijímatelia sociálnej služby. A aby im nebolo málo, prichystali si aj perník, slané 

z lístkového cesta a veselo sa zabávali.  

13. 02. 2016  Zabíjačka v obci Kostolná – Záriečie 

Tak ako každý rok v obci Kostolná – Záriečie sa uskutočnila tradičná fašiangová zabíjačka, 

ktorej sa zúčastnili aj naši prijímatelia sociálnej služby, ktorí majú radi zabíjačkové špeciality 

a nemohli si túto príležitosť nechať ujsť.  

08. 03. 2016 Mdž v CSS – LIPA 

Prijímatelia sociálnej služby zo zariadenia (muži) z CSS – LIPA si vytvorili z papierového 

pletenia košíky a naplnili ich kvietkami z krepového papiera, ktoré s radosťou odovzdali 

všetkým ženám v zariadení.  

11. 03. 2016 Výstava Motoriek a Lodí Boatschow v Bratislave 

Niektorým našim prijímateľom sociálnej služby sa veľmi páčia motorky a preto sa zariadenie 

zúčastnilo tejto výstavy, kde si niektorí mohli splniť svoj sen v podobe odskúšania si 

jednotlivých modelov motoriek, na ktoré sa mohli posadiť a cítiť sa ako profesionálni jazdci. 

Výstavy sa zúčastnili aj finalisti Rallye Dakar (Svitko a Jakeš), od ktorých sa im podarilo 

získať podpiskartu aj s ich autogramami. Dokonca sa s nimi aj odfotili. 
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17. 03. 2016 Výlet Piešťany 

Niektorí naši prijímatelia sociálnej služby nikdy neboli v Piešťanoch a preto sa chceli 

zúčastniť tohto výletu, kde sa prešli po sklenom moste, videli pávy, labute a iné zvieratká, 

pofotili sa pri pekných sochách a aj tradičnej soche so zlomenou barlou. Prešli aj po moste 

zaľúbených, kde mnohé zaľúbené páry si svoju lásku spečatia visiacim zámkom.  

6. 4. 2016  Záhradkár Trenčín 

Na trenčianskom výstavisku sa konal už 22. ročník Záhradkára, ktorý ponúkal bohatý 

sortiment záhradkárskych potrieb a pomôcok, ale aj úžitkové a okrasné rastliny, osivá, 

hnojivá, postrekové látky ... Prijímatelia sociálnej služby CSS – LIPA sa zúčastnili prednášok 

k záhradkárskej problematike, ukážok rezu ovocných stromov a vyrezávania ovocia 

a zeleniny. Spoločne so záhradkárskym veľtrhom sa konala aj tradičná výstava včelár, ktorá 

bola spojená s ochutnávkou medu a medoviny, čo si naši prijímatelia sociálnej služby 

nenechali ujsť. Taktiež súčasne prebiehala aj výstav poľovníctva, kde naši prijímatelia mali 

možnosť vidieť exponáty preparovaných zvierat, poľovnícke pušky, poľovnícke oblečenie 

a samozrejme ďalekohľady na pozorovanie zvierat. 

16. 04. 2016 SAKFST Juniorov v Trenčíne 

Niektorých našich prijímateľov sociálnej služby veľmi zaujíma kulturistika a fitnes. 

Pravidelne cvičia v posilňovni v CSS – LIPA a preto prejavili túžbu zažiť niekedy súťaž 

v takej disciplíne ako je kulturistika aspoň ako diváci. V Trenčíne sa konali majstrovstvá 

Slovenskej republiky juniorov v kulturistike a body fitnes. Naši prijímatelia sociálnej služby 

sa tejto súťaže zúčastnili ako diváci. Po súťaži prišli na to, že ešte musia veľa cvičiť, aby sa 

aspoň z časti priblížili niektorým súťažiacim.  

20. 04. 2016 Autosalón Bratislava 

Prijímatelia sociálnej služby CSS – LIPA Kostolná – Záriečie sa zúčastnili 26. ročníka 

prehliadky osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, 

autopríslušenstva a servisnej i garážovej techniky na autosalóne v Bratislave, ktorý je 

považovaný za najprestížnejšiu udalosť roka a to nielen na Slovensku ale aj 

v stredoeurópskom regióne. Väčšinu modelov aut si mohli naši prijímatelia sociálnej služby 

otestovať a popritom trochu zasnívať o jednotlivých modeloch, ako by to vyzeralo, keby boli 

ich. V halách Incheby boli zastúpené skoro všetky značky automobilov, celkovo ich bolo 

štyridsať. Oproti iným rokom pribudli značky ako Mini, Mitsubishi a tiaž ruská Lada. No aj 

tak najväčší úspech u našich prijímateľov mali značky ako Audi, BMW, Jaguar a Volvo.     

21. 04. 2016 Ukončenie plaveckej prípravy na plavecké preteky 

Prijímatelia sociálnej služby Centra sociálnych služieb – LIPA Kostolná – Záriečie dňa 14. 01. 

2016 začali s plaveckou prípravou na plaveckú súťaž v Košiciach. CSS – LIPA pre svojich 

prijímateľov sociálnej služby zabezpečilo prenájom plavárne Športového gymnázia 

v Trenčíne. Odborný dohľad nad plaveckým výcvikom zabezpečoval tréner zo strednej 

odbornej školy stavebnej p. Mgr. Igor Krajčo. 
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Prípravy sa zúčastnili 7 prijímatelia sociálnej služby a vedúca sociálno-zdravotného úseku 

CSS – LIPA Mgr. Daniela Križanová. 

Príprava sa konala každý štvrtok. Posledné dni výcviku, si prijímatelia sociálnej služby trúfli 

niekoľko krát preplávať celý bazén, odvážili sa ísť aj do hlbšej vody a podaktorí sa naučili aj 

do nej skákať, zdokonalili svoj plavecký štýl a zvýšili rýchlosť. Zo 7 plavcov vybrala komisia 

v zložení riaditeľ CSS-LIPA Ing. Igor Šumaj, Mgr. Daniela Križanová vedúca sociálno-

zdravotného úseku CSS – LIPA a tréner Mgr. Igor Krajčo 3 najlepších plavcov za CSS-LIPA, 

ktorí si vybojovali účasť na plaveckých pretekoch v Košiciach. 

26. 04. 2016 Návšteva Krajiny pri Ružomberku 

Počas cesty na plavecké preteky do Košíc, si urobili prijímatelia sociálnej služby zastavenie na 

Krajinke pri Ružomberku, kde sa občerstvili dobrou kávou, makovou štrúdľou 

a oškvarkovými pagáčikmi. Pozreli výstavu traktorov, ktorá sa nachádzala v areály. Videli ako 

sa chovajú zvieratá ako ovce, sliepky, prasiatka a somáriky. Taktiež mali možnosť vidieť, 

bačovu izbu a vyskúšať si rôzne zvonce, ktoré nosili na pašu zvieratá. Pred odchodom si 

nezabudli na cestu kúpiť pravé syrové korbáčiky. 

26. 4. 2016 Plavecká príprava pred plaveckými pretekmi v AquaCity Poprad 

Prijímatelia sociálnej služby CSS – LIPA si deň pred pretekmi v Košiciach urobili malé 

zastavenie spojené s tréningom na plavecké preteky v AquaCity v Poprade. Najskôr hodinu 

plávali vo veľkom 50 m bazéne a potom ďalšiu hodinku regenerovali v teplých termálnych 

bazénoch s masážnymi tryskami.  

27. 04. 2016 Plavecké preteky v Košiciach 

V dňoch 27. 04. 2016 sa zúčastnilo plavecké družstvo prijímateľov sociálnej služby CSS – 

LIPA Kostolná - Záriečie, pod vedením riaditeľa Ing. Igora Šumaja, integračných plaveckých 

pretekov v Košiciach.   

Niekoľko týždňové tréningové úsilie prijímateľov CSS – LIPA Kostolná – Záriečie prinieslo 

svoje ovocie v podobe 1. miesta, ktoré získal náš prijímateľ sociálnej služby Jozefa Priatka 

v kategórii 25 m prsia muži a 3 miesto v zmiešanej štafete v zložení riaditeľ CSS-LIPA Ing. 

Igor Šumaj, prijímatelia sociálnej služby Jozef Priatka a Karol Sporina. 

Prijímatelia sociálnej služby pravidelne 1x týždenne v priebehu posledných štyroch mesiacov 

trénovali plávanie na plavárni Športového gymnázia v Trenčíne. Odborný dohľad nad 

plaveckým výcvikom zabezpečovali tréner zo strednej odbornej školy stavebnej p. Mgr. Igor 

Krajčo.a z CSS – LIPA vedúca sociálno-zdravotného úseku Mgr. Daniela Križanová, 

Preteky začali 27. 4. 2015 o 8.30 hod. ráno na Mestskej krytej plavárni v Košiciach. Pretekov 

sa zúčastnilo 14 družstiev, prevažne z košického samosprávneho kraja. Plávalo sa v 

kategóriách ženy 25 m a 50 m prsia, 25 m voľný štýl a muži 25 m a 50 m prsia, 25 m a 50 m 

voľný štýl. Zvláštnou kategóriou bola „Integrovaná štafeta“, v ktorej súťažili 2 prijímatelia 

sociálnej služby a 1 vedúci zariadenia. 

Prijímatelia sociálnej služby CSS – LIPA odchádzali z plaveckých pretekov s príjemným 
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pocitom, nakoľko každý prijímateľ sociálnej služby prekonal svoje možnosti, už len tým, že 

každý doplával do cieľa a Jozef Priatka sa tešil dvojnásobne, nakoľko odchádzal s pretekov 

ako jeden z víťazov. Zlatá medaila a diplom, mu budú ešte dlho pripomínať tento výnimočný 

deň. 

28. 04. 2016 Výstava Flóra v Bratislave 

V rámci estetizácie CSS – LIPA, prijímatelia sociálnej služby navštívili výstavu kvetov 

v Bratislave. Viacerých táto výstava motivovala k nákupu črepníkových kvetov, ktorými si 

spríjemnili prostredie svojej izby. Krásne kvetinové záhradné skalky inšpirovali prijímateľov 

sociálnej služby natoľko, že sa rozhodli pre vytvorenie skalky v CSS – LIPA, nakúpili si do 

svojich okien muškáty a iné kvietky, ktoré sa im páčili. 

30. 04. 2016 Stavanie mája v obci Kostolná – Záriečie 

Obec Kostolná – Záriečie bola verná tradícii stavania mája, ktorý už tradične zdobia deti 

z miestnej materskej školy. Pri tejto tradičnej akcii vyhrávala ľudová hudba, pri ktorej si naši 

prijímatelia sociálnej služby veselo zaspievali a zatancovali. 

05. 05. 2016 Do práce na bicykli 

Trenčiansky samosprávny kraj vyzval svojich zamestnancov na zúčastnenie sa akcie „Do 

práce na bicykli“, čo naše zariadenie prijalo a ešte zapojilo do toho aj svojich prijímateľov 

sociálnej služby. Založilo cyklistické družstvo v zložení zamestnanci a prijímatelia sociálnej 

služby, kde na svojich bicykloch spoznávali blízke, no i vzdialenejšie okolie. 

13. 05. 2016 Zúčastnenie sa  výstav Region tour, Ľudové remeslá, Torty a svet pečenia 

a Chuť Slovenska v Trenčíne 

Na výstavisku v Trenčíne sa konali súčasne 4 výstavy. Ako prvá nás upútala výstava Tort, kde 

sa konala súťaž o najkrajšiu tortu.  

Potom vo vonkajšom areály sa nachádzali stánky s rôznymi výrobkami, ktoré vyrobili podľa 

tradičných postupov, ktoré patria k našej histórii. Niektoré boli ozvláštnené novými postupmi, 

ktoré nás zaujali a pri ktorých sme aj mi načerpali inšpiráciu na našu tvorbu v zariadení. 

Ďalej našej pozornosti neušla ani výstava chuť Slovenska, kde si prišli všetci na svoje. Mali 

možnosť ochutnať tradičné koláče, domáce klobásky, výrobky zo syra, medu a veľa iných 

chutných dobrôt. 

Ako poslednú výstavu sme videli Region Touru Expo, kde rôzne regióny Slovenska ale aj zo 

zahraničia prezentovali svoj kraj. Dali dobré typy na výlety, ktoré určite využijeme v ďalšom 

období. 

16. 05. 2016 Deň Matiek v CSS – LIPA 

Prijímatelia sociálnej služby zo zariadenia z CSS – LIPA si vytvorili zo slaného cesta srdiečka 

pre naše prijímateľky, ktoré sú matkami, no nie len pre ne a aj pre všetky ženy v CSS – LIPA 

aby im nebolo ľúto, že oni nedostali a slávnostne im ich odovzdal počas kultúrneho programu 
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v jedálni CSS-LIPA p. riaditeľ Ing. Igor Šumaj spolu s vedúcou sociálno.-zdravot. úseku CSS-

LIPA Mgr. Danielou Križanovou. Program spríjemnili aj deti z miestnej materskej školy, 

ktoré mali veľký úspech a zožali za to veľký potlesk. 

 25. 05. 2016 Návšteva v Uherskom Brode pri príležitosti 25. výročia založenia 

zariadenia  

Na základe dobrej spolupráce s našimi českými priateľmi so zariadenia Domov pro osoby se 

zdravotním postižením Uherský Brod, nás pozvali na ich oslavu 25. výročia svojho 

zariadenia, ktorého sa za CSS-LIPA zúčastnili p. riaditeľ Ing. Igor Šumaj spolu s vedúcou 

sociálno.-zdravot. úseku CSS-LIPA Mgr. Danielou Križanovou.  

15. – 17. 06. 2016 Rybárske preteky v Šoporni 

Prijímatelia sociálnej služby z Centra sociálnych služieb LIPA Kostolná – Záriečie pod 

vedením Ing. Igora Šumaja sa v dňoch 15. -17. 6. 2015 zúčastnili 12. ročníka medzinárodných 

rybárskych pretekoch pre mentálne postihnutých „Zlatá rybka 2016“, ktoré každoročne 

organizuje Trnavský samosprávny kraj v DSS Šoporňa – Štrkovec. 

Na 12. ročníku podujatia sa zúčastnilo 13 zariadení zo Slovenska i zahraničia a to: DSS a ZPB 

Merena – Modra, DSS pre deti a dospelých Galanta, CSS - LIPA, Kostolná – Záriečie ,DSS 

Synnónia Žilina , DSS Helia n. o. Neporadza, CSS Slnečný dom Prešov- Važecká, DSS 

Jasanina Rožňava , DSS Domko Košice, Jugend am Werk WS Wien , Ústav soc. péče Lidnaň 

Černovice a Maďarsko – TATABANYA. 

Súťažný lov začal po vyžrebovaní lovných miest, štartovým výstrelom o pol ôsmej ráno. 

Súťažilo sa spôsobom chyť a pusť. Preteky otvorila riaditeľka DSS Šoporňa- Štrkovec p. Mgr. 

Mária Tóthová, ktorá privítala tiež hostí podujatia z miestnej správy a Trnavského VÚC. 

Výstrel o 12.00 tento súťažný lov ukončil. 

Po prepočítaní výsledkov sa na slávnostnom vyhlásení prijímatelia sociálnej služby CSS – 

LIPA umiestili na piatom mieste, kde za 4-hodiny nachytali na svoje udice 38 rýb. Celé 

preteky viedli súťažiaci z Tatabanie z Maďarska s najväčším uloveným  kaprom, ktorý mal 4,2 

kg a 64 cm, no asi pol hodinu pred koncom pretekov, ich predbehlo súťažné družstvo 

z domácich usporiadateľov a to Šoporňa Štrkovec, ktorí chytili kapra, ktorý mal 4,8 kg a 68 

cm. 

18. 06. 2016 Zúčastnenie sa na súťaži vo varení gulášu v obci Kostolná – Záriečie 

Obec Kostolná – Záriečie si pre svojich obyvateľov pripravila súťaž vo varení gulášu, kde sa 

jednotlivé miestne družstvá snažili o čo najlepší guláš, z ktorých mohli všetci prítomní 

ochutnať, čomu neodolali naši prijímatelia sociálnej služby. 

22. – 23. 6. 2016 Hry bez hraníc v Podskalí 

Prijímatelia sociálnej služby sa zúčastnili dvojdňového podujatia v rekreačnom zariadení 

Podskalie v Pružine s názvom „Hry bez hraníc“, ktoré nahradilo tradičné športové hry pre 

prijímateľov sociálnej služby sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podujatie organizovalo centrum sociálnych  
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Hry bez hraníc urobili v duchu záujmovom, kultúrnom, čiastočne aj športovom, ale v každom 

prípade obmedzenia sa búrajú a môže sa ich zúčastniť takmer každý bez ohľadu na vek, 

fyzickú zdatnosť alebo zdravotný stav. Navyše sa mohli skladať aj zmiešané družstvá 

z viacerých zariadení. 

 

10. 07. 2016 Tradičná opekačka v CSS – LIPA 

Prípravy na opekačku začali po obede, na príprave sa zúčastnili zamestnanci spolu 

s niektorými mobilnejšími prijímateľmi sociálnej služby. Príprava spočívala v prinesení 

stolov, stoličiek, lavičiek, špekáčikov na nádvorie areálu CSS – LIPA a taktiež v postavení 

provizórneho ohniska. 

Samotná opekačka začala o 14.30 hod., o pol hodinu skôr ako bolo plánované, nakoľko 

prijímatelia sociálnej služby sa už nevedeli dočkať. Opekačky sa zúčastnila prevažná väčšina 

mobilných a imobilných prijímateľov sociálnej služby zariadenia. 

Opekačka prebiehala v príjemnej atmosfére, špekáčky si opekali samotní prijímatelia sociálnej 

služby a tým, ktorí si sami nemohli opiecť špekáčky, pomáhali zamestnanci CSS – LIPA. 

Dobrú náladu dotvárala aj harmonika, na ktorej hral jeden zo zamestnancov CSS - LIPA, čoho 

dôkazom bol aj tanec prijímateľov CSS –LIPA počas opekačky.  

26. 08. 2016 Varenie gulášu v CSS – LIPA 

Zamestnanci a prijímatelia sociálnej služby sa rozhodli rozlúčiť s letom navarením si dobrého 

gulášu, nakoľko hlásili posledné teplé dni. Do obeda sa niektorí zamestnanci a prijímatelia 

sociálnej služby podujali pripraviť základ gulášu. Rozdelili si úlohy v podobe príprav dreva 

a potrebných surovín na varenie gulášu. Pri miešaní gulášu sa striedali viacerí zamestnanci 

a o udržanie ohňa sa starali prijímatelia sociálnej služby. Po obede sa začali prípravy stolov 

a hudobnej aparatúry, ktorá nemohla chýbať. Na dvore CSS – LIPA sa zhromaždili skoro 

všetci prijímatelia sociálnej služby. Guláš všetkým natoľko chutil, skonštatovali že podobná 

akcia by sa mala zopakovať v najbližšom období.   

09. 09. 2016 Ukončenie pravidelnej návštevy letného termálneho kúpaliska Vincov Les 

Prijímatelia sociálnej služby CSS - LIPA ukončili svoju letnú prípravu na plavecké preteky 

v termálnom kúpalisku Vincov Les, ktoré pravidelne navštevovali a kde sa zdokonaľovali 

v plávaní. 

V poslednom tohoročnom letnom kúpaní si to naši prijímatelia sociálnej služby poriadne užili. 

Využili všetky atrakcie, ktoré kúpalisko ponúkalo. Od posilňovacích vonkajších strojov, až po 

tobogán, nevynímajúc všetky typy bazénov, ktoré kúpalisko ponúkalo a to plavecký, detský, 

pre neplavcov a aj kľudový s termálnou vodou, ktorá mala viac ako 38⁰C.   

Niektorí čas mimo bazéna využili hraním volejbalu a iní odpočinkom na lehátku. Keď nastal 

čas odchodu, nikomu sa odtiaľ nechcelo ísť domov.  
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13. 09. 2016 Výlet Ranč pod Babicou 

Výletom do Bojnej, kde sa nachádza Ranč pod Babicou si prijímatelia sociálnej služby CSS - 

LIPA predĺžili leto. Využili krásny slnečný deň, počas ktorého mali možnosť vidieť viac ako 

40 živých zvierat, ktoré sa nachádzali v areály. Najviac sa im páčili levy. Po prechádzke po 

areály si v miestnej reštaurácii vychutnali dobrú kávu a obed, kde im robili spoločnosť živé 

papagáje a asi 10 preparovaných zvierat, čo bol pre nich neopakovateľný zážitok.  

29. 09. 2016 Slávnostné odovzdanie zateplenej budovy č. 2 v CSS - LIPA 

 V júni v CSS – LIPA Kostolná – Záriečie začali rekonštrukčné práce financované 

z Envirofondu. Na budove č. 2, kde už predtým prebehla výmena okien a dverí. Vynovenú 

budovu prišiel symbolicky odovzdať do užívania trenčiansky župan p. Jaroslav Baška 

v sprievode vedúcej oddelenia sociálnej pomoci TSK Eleny Nekorancovej a Márii 

Michaličkovej z oddelenia stretégie RR a implementácie úradu TSK. Výsledok rekonštrukcie 

si prišli pozrieť aj poslanci zastupiteľstva TSK Milan Bereca Tomáš Vaňo, nechýbal ani 

starosta obce Kostolná – Záriečie Miroslav Jančár.  

29. 09. 2016 2. ročník Športových hier CSS – LIPA 

 V CSS – LIPA Kostolná – Záriečie sa dňa 29. 09. 2016 uskutočnil 2. ročník športových hier 

s medzinárodnou účasťou, ktorého sa zúčastnilo 5 družstiev.  Za Trenčiansky samosprávny 

kraj CSS – LIPA Kostolná – Záriečie a CSS NÁDEJ Dolný Lieskov, za Trnavský 

samosprávny kraj DSS Šoporňa – Štrkovec, za Košický samosprávny kraj DOMKO Košice 

a za Českú republiku Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod .  

Športové hry sa začali ráno o 9.00 hod. slávnostným zahájením na dvore CSS – LIPA.  

Následne sa športovci presunuli do miestneho kultúrneho domu, kde sa odohrávali stolno-

tenisové turnaje a to 2 hry a 4 hry, čo trvalo celé doobedie. Po  skončení stolnotenisových 

turnajov nasledoval obed v CSS – LIPA. Športovci si poobednú prestávku spríjemnili dobrou 

kávičkou a koláčikmi.  

O 13.00  hod. za krásneho slnečného počasia, pokračovali hry na dvore CSS – LIPA. 

Nasledovali disciplíny ako stolný futbal, hod tanierom na cieľ, hod tenisovou loptičkou a hod 

basketbalovou loptou. Celý športový deň spríjemňovala príjemná hudba, ktorá hrala na dvore 

CSS – LIPA.  Jednou z možností občerstvenia športovcov, bola možnosť si opiecť špekáčky, 

čo viacerí športovci aj využili.  

Športové hry sa ukončili vyhlásením výsledkov a odovzdaním medailí . Slávnostného 

vyhlásenia sa zúčastnila aj pani vedúca oddelenia sociálnej pomoci Trenčianskeho 

samosprávneho PhDr. Elena Nekorancová a riaditeľ CSS – LIPA Ing. Igor Šumaj.  Po 

slávnostnom vyhlásení výsledkov nasledoval  posledný bod programu, ktorým bolo podávanie 

výborného kotlíkového gulášu. 
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13. 10. 2016 Autosalón Nitra 

Prijímatelia sociálnej služby CSS – LIPA Kostolná – Záriečie sa zúčastnili 22. ročníka 

prehliadky osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, 

autopríslušenstva a servisnej i garážovej techniky na autosalóne v Nitre. Prijímatelia sociálnej 

služby CSS – LIPA si pozreli a vyskúšali autá rôznych značiek. Bolo pre nich zážitkom 

nasadnúť do krásnych aut. Po prezretí všetkých pavilónov, kde vystavovatelia aut vystavovali 

všetky novinky a aj zabehnuté značky, sa klienti odobrali k odchodu.  Na spiatočnej ceste mali 

ešte jednu zastávku a to v Trnave, v predajni motoriek, nakoľko niektorí prijímatelia sociálnej 

služby túžia po motorke, tak sa aspoň potešili pohľadom na známe značky. 

16. 10. 2016 Mesiac úcty k starším v obci Kostolná – Záriečie 

Spoločenské stretnutie občanov obce Kostolná – Záriečie, ktorej súčasťou sú aj prijímatelia 

sociálnej služby nášho zariadenia, narodení v rokoch 1918 – 1954 sa uskutočnilo  16. 10. 2016 

v Kultúrnom dome v obci Kostolná - Záriečie. V oficiálnej časti boli pamätnými listami 

a kvetom ocenení občania jubilujúci v roku 2016. Nakoľko sa niektorí naši prijímatelia 

sociálnej služby, ktorí sa nemohli zúčastniť na kultúrnom podujatí v kultúrnom dome, starosta 

a členovia zboru pre občianske záležitosti si na nich spomenuli, tak že im do nášho zariadenia 

prišli osobne poblahoželať.  

19. 10. 2016 Na krídlach anjelov v Žiari nad Hronom 

Podujatie pre ľudí s mentálnym postihnutím zorganizovalo Občianske združenie Nádej 

Ladomerská Vieska v Žiari nad Hronom 19. 10. 2016, ktorého sa zúčastnili aj naši prijímatelia 

sociálnej služby spolu so svojimi kamarátmi z DSS Adamovských Kochanoviec.  Na podujatí 

odovzdala hendikepovaná maliarka Pavlína Csápaiová svoj obraz nadácii, ktorý sa stal 

motívom celého podujatia. Bol to Anjel s krídlami, kde všetci návštevníci dostali tričko 

s týmto motívom.  

Podujatie moderoval Milan „Junior“ Zimnýkoval, celú sálu bavili interpreti ako Sanchcez 

Amsterdam, česká skupina Lola, Maduar a Desmod. Počas podujatia najviac zaujalo ľudí 

maľovanie tričiek farbami a fixkami na textílie a aj maľovanie na tvár. Ďalej prútikárstvo, 

enkaustika (maľovanie horúcim voskom) a maľovanie sadrových odliatkov. 

Na záver podujatia sa konala veľmi úspešná autogramiáda s Juniorom, skupinou Lola 

a Maduar. 

02. 11. 2016 Uctenie si pamiatky zosnulých  

Prijímatelia sociálnej služby si pripravili pre svojich zosnulých známych a bývalých 

spolubývajúcich kytice a vence, ktoré im v tento deň odniesli na miestny cintorín, kde 

každému zapálili sviečky a uctili si ich modlitbou a minútou ticha. 
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14. 11. 2016  Omar Slávnica 

Prijímatelia sociálnej služby CSS – LIPA, sa zúčastnili už 13. ročníka Trenčianskeho Omara, 

ktoré organizovalo zariadenia CSS SLOVEN Slávnica pod záštitou predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

Prijímatelia sociálnej služby sa prezentovali rôznymi vystúpeniami. V prehliadke účinkovalo 

pätnásť zariadení a šesť zariadení prišlo len ako diváci, medzi ktorými boli aj naši prijímatelia 

sociálnej služby, povzbudiť svojich kamarátov.  

Na záver podujatia boli všetky zariadenia odmenené pamätným pohárom 13. ročníka 

Trenčianskeho Omara.  

 

06. 12. 2016 Mikuláš v CSS – LIPA 

Prijímatelia sociálnej služby sa prezliekli do masiek Mikuláša, čerta a anjela, aby pripomenuli 

časy detstva a spríjemnili tento deň rozdaním mikulášskych balíčkov. 

09. 12. 2016 Prezentácia zariadenia na Trenčianskom samosprávnom kraji  

Pri príležitosti Vianočných trhov, ktoré sa konali od 5. 12. – 9. 12. 2016 na Trenčianskom 

samosprávnom kraji sa prezentovali všetky sociálne zariadenia z kraja. Medzi nimi aj naše 

zariadenie, ktoré dostalo priestor 9. 12. 2016, kde naši prijímatelia sociálnej služby ukázali 

výrobky, ktoré vytvorili počas roku, mali možnosť ich predať, alebo darovať, čo aj urobili. Ich 

činnosť ocenil aj sám predseda TSK p. Jaroslav Baška a vedúca  oddelenia sociálnej pomoci p. 

Elena Nekorancová. 

20. 12. 2016 Ukončenie zimnej plaveckej sezóny  

Prijímatelia sociálnej služby počas roka chodili plávať do bazéna na Športovom gymnáziu 

v Trenčíne. Za túto snahu a vytrvalosť boli aj od pracovníkov športového gymnázia ocenení 

diplomami a sladkou medajlou. 

26. 12. 2016 Koledníci prišli spríjemniť Vianoce v CSS – LIPA 

Pravidelne každý rok počas vianočných sviatkov, miestni koledníci z obce Kostolná – 

Záriečie, chodia spríjemniť tieto sviatky našim prijímateľom sociálnej služby, ktorí nemohli 

ísť na vianočné sviatky domov. 
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5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS-LIPA za r. 2016 

5.1 Príjmy  

 

Názov Schválený 

rozpočet v € 

Upravený 

rozpočet v € 

Plnenie 

príjmov v € 

% 

vyjadrenie 

Príjem za sociálne 

služby 

 

235 370 

 

235 370 

 

217 704,31 

 

92,49 

Za stravné od 

cudzích stravníkov 

a zamestnancov 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

11 343,29 

 

 

0 

Príjem z 

dobropisov 

 

0 

 

0 

 

3 816,18 

0 

SPOLU 

 

235 370 235 370 232 863,78 98,94 

 

 

5. 2 Bežné a kapitálové výdavky  

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet v € 

Upravený 

rozpočetv € 

Skutočné 

čerpaniev € 

% 

vyjadrenie 

610 – Mzdy 

 

277 763 272 857 272 857 100,00 

620 – Poistné 

 

97 078 101 395 101 395 100,00 

630 -  Bežné výdavky 

 

174 561 166 922 178 147 106,72 

640 – Bežné transfery 

 

0 5 123 5 122,92 100 

600 – Bežné  

výdavky spolu 

549 402 546 297 557 521,92 102,05 

700 – Kapitálové 

výdavky spolu 

0 895 895 100,00 

Výdavky celkom 

 

549 402 547 192 558 416,92 102,05 

      

 V roku 2016 získalo od zriaďovateľa – Trenčianskeho samosprávneho kraja 895 € kapitálových 

výdavkov na „Aktualizáciu PD – Prístavba výťahu a vrátnice k budove A“ 

 

     Čerpanie bežných výdavkov bolo vyššie oproti upravenému rozpočtu z titulu využitia § 23 

ods.1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov – povolené prekročenie. 

Čerpanie podľa jednotlivých položiek kategórie 630: 

Položky 

 

Schválený rozpočet 

v € 

Upravený rozpočet 

v € 

Skutočné čerpanie 

631 - cestovné 

 

170 130 129,60 

632 - energie 

 

54 300 57 571 57 570,56 
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633 – tovary 

 

90 761 80 131 91 360,40 

634 - dopravné 

 

3 100 3 489 3 488,40 

635 – údržba 

 

9 500 6 149 6 148,27 

636 - nájomné 

 

0 0 0 

637 – služby 

 

16 730 19 452 19 449,77 

SPOLU 

 

174 561 166 922 178 147 

 

 

5.3 Finančná hodnota majetku 

Finančná hodnota 

majetku k 31.12.2016 

Suma v € Odpisová 

skupina 

Doba 

používania 

Ročná 

odpisová 

sadzba 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

0 --- --- --- 

021 – stavby 

 

549 345,32 6 40 1/40 

DHM-022-samostatne 

hnutný majetok 

99 084,72 1,2,3 4,6,8 1/4,1/6,1/8 

023-  dopravné 

prostriedky 

35 912,97 2 6 1/6 

031 – pozemky 

 

10 419,56 --- --- --- 

042 – obstaranie DHM 

 

10 870,00 --- --- --- 

 

     V roku 2016 získal Trenčiansky samosprávny kraj finančné prostriedky prostredníctvom 

projektu na zateplenie budovy B v CSS – LIPA z enviromentálneho fondu. Budova bola 

zateplená v celkovej výške 60 428,13 €.      

 

Na účte 042 sú projektové dokumentácie, ktoré neboli realizované. Sú vypracované nasledované 

projektové dokumentácie: 

- projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy na budove A 

- projektová dokumentácia na rekonštrukciu elektroinštalácie v budove A a B 

- projektová dokumentácia na prístavbu výťahu a vrátnice k budove A 
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5.4 Bankové účty  

 

Na bankových účtoch CSS-LIPA k 31. 12. 2016 boli uvedené stavy finančných prostriedkov: 

Názov účtu 

 

Stav k 31.12.2016 v € 

Výdavkový účet 

 

0 

Príjmový účet 

 

0 

Sociálny fond 

 

493,42 

Dary 

 

677,55 

Depozit  

 

33 554,40 

Projekty 

 

0 

Dotácia ŠR 

 

0 

SPOLU 

 

34 725,37 

 

5.5 Pohľadávky 

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky v € 

 

315 Ostatné pohľadávky Preplatok za el. energiu a 

plyn 

3 181,89 

318- pohľadávky 

z nedaňových príjmov 

Nezaplatené úhrady za pobyt 

prijímateľov sociálnych 

služieb 

62 228,18 

 

Z toho podľa doby splatnosti:  

V lehote splatnosti 2 597,11 

Do 30 dní 1 976,50 

Od 30 do 60 dní 1 908,55 

Od 60 do 90 dní 1 682,57 

Od 90 dní do 1 roku 14 321,13 

Nad 1 rok 39 742,32 

 

     Pohľadávky tvoria nezaplatené úhrady prijímateľov sociálnych služieb. Úhrady nie sú 

zaplatené z rôznych dôvodov – výška dôchodku prijímateľov sociálnych služieb nepostačuje    

na zaplatenie úhrady a nie sú solventní ani priami príbuzní prijímateľov sociálnych služieb, 

nezaplatené úhrady po zomrelých prijímateľoch sociálnych služieb a doposiaľ nebolo ukončené 

dedičské konanie. K pohľadávkam sa k 31. 12. 2016 boli vytvorené  opravné položky v celkovej  

výške 17 224,84 €a boli znížené opravné položky vo výške 6 400,68 €. 
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5.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

 

Významné položky Hodnota v € Účet 

Majetok prijatý do úschovy 79 287,57 751 

DHM v používaní 135 696,30 771 

 

Majetok prijatý do úschovy tvoria finančné prostriedky a vkladné knižky prijímateľov sociálnej 

služby, ktoré majú uložené v depozitári CSS – LIPA. 

 

 

 

 

V Kostolnej – Záriečí, dňa 30. 6. 2017 

 

 

 

        ............................................................ 

                                  Ing. Igor Šumaj 

                                                                                                   poverený riadením CSS –LIPA 
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Príloha č.1- Cenník 

Centrum sociálnych služieb - LIPA 
  913 04 Kostolná – Záriečie 
          
 IČO: 00 227 404                   DIČ: 202 131 43 16                  
 

 

C E N N Í K 
poskytovaných služieb  (tovarov) 

účinný od 01. 03. 2016 

 

 
Tento cenník je v súlade so Zákonom 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a s 

prílohou č. 5 zákona, vydáva sa v súlade s VZN č. 19/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach 

sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom schválené uznesením Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 18. 05. 2015 s účinnosťou od  01. 07. 2015. 

            

SLUŽBA         Cena v EUR 

  

 

 

1. Denná úhrada pri jednotlivých diétach: 

 

 a) racionálna strava          9,95  €/deň 

 b) iná ako racionálna strava, alebo bezlepková diéta   10,55  €/ deň 

 c) bezlepková diéta        10,85  € /deň 

 

Zloženie dennej úhrady: 

 

a) Výška stravnej jednotky 

 

 a) racionálna strava        2,99  €/ x počet dní v mesiaci 

 b) iná ako racionálna strava, alebo bezlepková diéta  3,59  €/ x počet dní v mesiaci 

 c) bezlepková diéta        3,89  € /x počet dní v mesiaci 

 

 

b) Výška úhrady za ubytovanie                            6,96 €/x počet dní v mesiaci 

 

 

c) Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

 

0,00 €/x počet dní v mesiaci 

 

d) Výška úhrady za upratovanie, pranie, údržbu bielizne a šatstva  

 

0,00 €/x počet dní v mesiaci 

 

e) Výška úhrady za ďalšie činnosti v zariadení 

 

0,00 €/x počet dní v mesiaci 
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2. Výška úhrady pre samoplatcu            23,68  €/ x počet dní v mesiaci 

 

 

3. Výška úhrady za poskytované nadštandardné služby 

 
 

a) odvoz klientov CSS – LIPA, na ich osobnú žiadosť, osobným motorovým vozidlom CSS LIPA

            

       0,40 €/km  
 

b) stravovanie cudzích stravníkov        2,90 €/x počet odobratých  

                                                                                                             obedov 

 

 

 

 
       

V Kostolnej - Záriečí   dňa 01. 03. 2016 

 

 

 

     

.................................................. 

                                      Ing. Igor Šumaj 

            riaditeľ CSS 
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Príloha č.2- Fotodokumentácia zariadenie 
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Príloha č.3- Fotodokumentácia aktivity 
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