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1. Základné informácie o
1.1 Identifikačné údaje

CSS – LIPA

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 Trenčiansky
samosprávny kraj. 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. V roku 2017 boli schválené finančné prostriedky na uvedenú prístavbu výťahu
a vrátnice, no z dôvodu časovej tiesne sa s uvedenou výstavbou začne v roku 2018.
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 2017 zabezpečovaná 34 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 31.12.2017
Počet zamestnancov

Ženy

Muži

Spolu

Schválený podľa
organizačnej štruktúry
Skutočný počet
k 31.12.2017

---

---

36

28

6

34

Priemerný vek zamestnancov CSS - LIPA: 50 rokov
3.2 Organizačná štruktúra CSS - LIPA platná k 31.12.2017

Riaditeľ
1

Ekonomicko prevázdkový úsek 15

-

Sociálno zdravotnícky úsek 20

vedúca ekon. - prev. úseku – ekonóm
odborný referent
hospodárka
hlavná kuchárka
kuchárka
upratovačka
pračka
vodič – údržbár – obsluha kotolne
vrátnik – obsluha kotolne

- vedúca sociálno - zdravotníckeho úseku
- sociálny pracovník
- zdravotná sestra
- opatrovateľ
- pracovný terapeut
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3.3 Vzdelávanie zamestnancov CSS - LIPA
V r. 2017 sa zamestnanci CSS - LIPA zúčastnili nasledovných vzdelávacích akcií:
Názov vzdelávacej aktivity
Školenie k zákonu č. 448/2008 Z. z.

Miesto
konania
Podbanské

Počet
zamestnancov
2

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň RNDr.Mihál
Školenie BOZP

TN

1

CSS - LIPA

34

Školenie PO
Metodický deň
Školenie CO
Ročná účtov. závierka za rok 2017 - Ing. Urbanová

CSS - LIPA
TN
CSS - LIPA
TN

34
1
34
1

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
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Celodenné stravovanie
V r. 2017 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 Záujmová činnosť
a aktivity prijímateľov sociálnych služieb.
Súčasťou poskytovania sociálnej služby je aj evidencia ochrany práv a právom chránených
záujmov prijímateľov sociálnej služby.
Na základe žiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonali zamestnanci CSS –
LIPA v r. 2017 5 sociálne návštevy 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 31.12.2017
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
DSS

Muži

Ženy

Spolu

0

0

0

4.3.2 Prehľad počtu prijímateľov sociálnej služby podľa formy poskytovaných sociálnych
služieb
Forma poskytovanej
sociálnej služby
DSS – celoročný pobyt

Muži

Ženy

Spolu

30

30

60
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4.3.3 Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnej služby poskytovaných sociálnych služieb
Druh sociálnej
služby
DSS

Prijatí

Zomrelí

13

7

Ukončené
poskytovanie
sociálnej služby
7

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. 2017 bolo v CSS – LIPA len 60 prijímateľov sociálnej služby, vychádzame
z reálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb.
Vekové rozpätie
21- 30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

Muži

Ženy

Spolu

0
4
5
8
9
2
2
0

2
0
2
4
10
3
8
1

2
4
7
12
19
5
10
1

4.3.5 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti
Druh sociálnej
služby
DSS

V. stupeň

VI. stupeň

Spolu

1

59

60

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

Počet prijímateľov sociálnej služby

Plnú úhradu
Časť úhrady z úspor a majetku
Časť úhrady na základe vyživovacej povinnosti
Časť úhrady

12
20
4
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.
9

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
Čiastočne pozbavený

Muži

Ženy

Spolu

1

0

1

Svojprávny

13

21

34

Pozbavený v plnom
rozsahu
SPOLU

16

9

25

30

30

60

4.3.8 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej služby z hľadiska určenia opatrovníka
Určený opatrovník
CSS – LIPA
Rodinný príslušník
Iný

Muži

Ženy

Spolu

6
10
0

2
7
1

8
17
1

4.3.9 Prehľad dní dočasnej neprítomnosti prijímateľov sociálnej služby
Neprítomnosť klienta

Muži

Ženy

Spolu

Z dôvodu hospitalizácie

380

312

692

Z dôvodu návštevy
rodiny

312

138

450

4.3.10 Prihlásenie prijímateľov sociálnej služby k trvalému a prechodnému pobytu
Prihlásenie k pobytu

Počet prijímateľov
sociálnej služby
20
40

Trvalý pobyt
Prechodný pobyt
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4.3.11 Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej služby
Diéta

Počet prijímateľov sociálnej služby

Racionálna strava

39

Diabetická strava

12

Šetriaca strava

6

Neslaná

3

4.3.12 Záujmová činnosť a aktivity prijímateľov sociálnych služieb v r. 2017
Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná
činnosť, ktorá je zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.
Cieľom záujmovej činnosti v Centre sociálnych služieb - LIPA je poskytnutie
dostatočného množstva aktivít, terapií a podnetov pre plnohodnotné trávenie voľného času
prijímateľov sociálnej služby v súlade s ich požiadavkami, potrebami, schopnosťami
a zdravotným stavom. Záujmová činnosť v CSS - LIPA je organizovaná ako skupinová alebo
individuálna činnosť na základe záujmov prijímateľov sociálnych služieb a možnostiach
zariadenia (personálnych, priestorových a materiálno - technických). Zodpovední zamestnanci
využívajú na zdokumentovanie jednotlivých častí IS SAZA, kde sa pravidelne zaznamenáva
účasť prijímateľa na jednotlivých činnostiach, podujatiach a výletoch pre každého prijímateľa
zvlášť.
V Centre sociálnych služieb - LIPA sme sa snažili zapájať prijímateľov sociálnej služby do
týchto aktivít:

spoločenské hry,

šport a vychádzky,

výlety a návšteva rôznych výstav,

posedenia a súťaže,

stretnutia s inými ľuďmi alebo skupinami,

pasívna resp. aktívna účasť na rôznych vystúpeniach,

čítanie rôznorodej literatúry, či dennej tlače,

sledovanie TV a videa,

pomoc a podpora pri realizácií duchovných (náboženských) potrieb prijímateľov SS;
Záujmové aktivity sme rozvíjali najmä v oblastiach:


ERGOTERAPIA (liečba prácou):

Ergoterapia je základným prostriedkom pre diagnostiku i terapiu. Vychádza sa zo
skutočnosti, že každý zmysluplný pohyb je výsledkom zložitých intrapsychických procesov, na
ktorých sa podieľa vždy celý človek. Predpokladom je zvnútornenie informácii, ich zhodnotenie
vo vzťahu k sebe, motivácia, sebahodnotenie k daným možnostiam, očakávania úspešnosti a tiež
pochopenie významu svojho konania a svojej životnej reality. Činnostná terapia nie je
tréningom, ale príležitosťou objavovať vlastné možnosti.
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BIBLIOTERAPIA:

Biblioterapia je metóda psychoterapie využívajúca čítanie na liečebné účely. Čítanie
pomáha účelne využívať voľný čas, prekonávať depresívne stavy a duševné krízy, riešiť
vnútorné či psychické konflikty. S rozvojom biblioterapie sa čoraz častejšie začínajú používať aj
terapeutické rozprávky. Rozprávkový svet sa navyše riadi pravidlami dobra, ktoré zvíťazí nad
zlom. Na čítanie je vhodný taký výber kníh, ktorý rešpektuje záujem prijímateľa sociálnej
služby, ale musí mu zároveň otvárať nové možnosti. Neskôr sú pre čítanie vhodné tie knihy,
ktoré otvárajú nové rozmery v rozhľade, vzbudzujú záujem o svet v jeho rozmanitosti a
ovplyvňujú spôsob jeho myslenia.


MUZIKOTERAPIA:

Muzikoterapia sa dnes stáva dôležitou súčasťou rôznych programov komplexnej
starostlivosti v rámci prevencie i práce s postihnutými, či narušenými jedincami. Muzikoterapia
je liečebno - výchovná metóda, keď pomocou hudobnej aktivity alebo hudobnej percepcie
zvolenej podľa individuálnych potrieb sa jedinec vyjadruje tak, aby to malo pre jeho somatické,
psychické alebo sociálne postihnutie čo najprirodzenejší efekt. Ide o pôsobenie hudby v oblasti
prevencie, diagnostiky a terapie, so zámerom zlepšiť, upraviť alebo udržať jeho stav. Liečba
hudbou (muzikoterapia) je cielené využitie hudby a jej zložiek na pozitívne ovplyvňovanie
problémových stavov jedinca v individuálnom alebo skupinovom procese riadenom odborníkom.
Najrozšírenejšou formou muzikoterapie je počúvanie hudby– receptívna muzikoterapia, ktorá
umožňuje relaxáciu, oddychovanie, kultúrne vyžitie, koncentráciu. V muzikoterapii sa používajú
tradičné aj netradičné hudobné nástroje, ale môžu to byť aj predmety, ktoré vydávajú rozličné
zvuky. Najčastejšie uvádzanou technikou muzikoterapie je improvizácia.


ARTETERPIA:

Arteterapia je využívanie výtvarného umenia a výtvarnej tvorby v procese terapie,
umožňuje chorým vyjadriť svoje posolstvo inou než verbálnou cestou, ktorá im dáva príležitosť
prijať informácie o sebe, o svete iných ľudí a súčasne objavovať svoje možnosti. Arteterapia
napomáha zmierniť pocity úzkosti, prispieva k úľave pri depresii a k celkovej kognitívnej a
psychickej stimulácii. Arteterapia môže byť receptívna a produktívna. Receptívna arteterapia je
vnímanie umeleckého diela vybraného s určitým terapeutickým zámerom arteterapeutom.
Cieľom je lepšie pochopenie vlastného vnútra, poznávanie pocitov a prežívania iných ľudí,
vcítenie sa do umeleckého diela. Produktívna arteterapia znamená použitie konkrétnych
tvorivých činností- kresby, maľby, modelovania. Zmysel vstupu atreterapie do výchovy vidia v
kultivácii emocionálnej a hodnotovej sféry vnútorného sveta. Arteterapia by mala sprostredkovať
východiská pre životné záťažové situácie. Pozitívna prevencia by mala byť účinná hlavne v
nestabilných a málo láskavých rodinách, pretože v takej situácii môže arteterapeut predstavovať
veľmi dôležitú osobu v sociálnom okolí a pomáha mu integrovať jeho vnútorný svet a
podporovať jeho zdravý emocionálny vývoj.


KULTÚRNO- REKREAČNÉ AKTIVITY:

Tu patria rôzne športové a telesné aktivity. U prijímateľov sociálnej služby formujú vôľové
vlastnosti a majú aj relaxačný charakter. Využívajú sa najmä 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)
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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
gulečníkové turnaje
šípkové turnaje
hranie bedmintonu
hranie loptových hier
cvičenie pri hudbe

AKTIVITY s prijímateľmi sociálnych služieb CSS - LIPA:
10.1. 2017 výstava Hračkovo
Na začiatku roka 2017 sa v obci Kostolná - Záriečie uskutočnila výstava hračiek, ktorej sa
zúčastnili aj naši prijímatelia sociálnej služby. Spolu sme si zaspomínali na časy, keď boli oni
malí a s akými hračkami sa hrávali, a s akými hračkami sa hrávajú dnešné deti. Výstava bola
veľmi pekná a náučná.
26.1. 2017 Fašiangy Turíce- karneval v CSS - LIPA
Vo fašiangovom období sme s prijímateľmi sociálnej služby začali vyrábať dekorácie na
chystaný karneval. Popritom sme spievali pieseň ako Fašiangy Turíce, ktoré nám navodili
folklórnu atmosféru našich starých mám. Piekli sa šišky, vyrábali a chystali karnevalové masky.
V deň fašiangovej zábavy sme spolu s prijímateľmi vyzdobili hlavnú jedáleň ozdobami, ktoré
sme vyrobili, poobliekali sa do masiek a zábava mohla začať. O hudbu sa nám postaral Ján Kráľ,
ktorý už viackrát po sebe robil diskdžokeja na našich rôznych akciách. Ešte dlho sme spomínali
na výbornú atmosféru a veľa vtipných momentov pri fašiangovej zábave.
4.2. 2017 Divadelné predstavenie v kultúrnom dome Kostolná – Záriečie „Kto je ten
pravý.“
Naši prijímatelia sociálnej služby sa zúčastnili divadelného predstavenia, ktoré sa im veľmi
páčilo a tešili sa, že sa mohli tohto divadla zúčastniť.
18.2. 2017 Obecná zabíjačka
Každoročne obec Kostolná- Záriečie organizuje obecnú zabíjačku, a ako každý rok aj tento
sme nemohli chýbať aj MY. Prijímatelia sociálnej služby ochutnali rôzne zabíjačkové špeciality
a hodnotili, ktoré im najviac chutili.
9.3. 2017 MDŽ v CSS - LIPA
Týždeň pred Medzinárodným dňom žien prijímatelia sociálnych služieb (muži) vyrábali
kvietky z papiera, ktorý s radosťou v deň MDŽ aj s krátkym príhovorom pána riaditeľa
odovzdávali nežnejšiemu pohlaviu.
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12.3. 2017 Výstava Motocyklov a Boatshow v INCHEBE (Bratislava)
Prijímatelia sociálnej služby, ktorí pomáhali a aktívne sa zapájali do pomocných prác
v zariadení boli za odmenu pozvaní na 14. ročník výstavy motocyklov a lodí, kde videli rôzne
nové modely.
7.4. 2017 Záhradkár Expo - Center Trenčín
Prijímatelia sociálnej služby sa zúčastnili výstavy záhradkárov a včelárov, kde videli rôzne
úžitkové a okrasné rastliny, ukážky rezov a ovocných stromov, rôzne včelie produkty a aj
výstavu zdravý životný štýl.
25.- 26.4. 2017 Plavecké preteky v Košiciach
Naše plavecké družstvo prijímateľov sociálnych služieb s odhodlaním a vierou vo
víťazstvo sa zúčastnilo plaveckej olympiády v Košiciach. Prijímatelia sociálnej služby súťažili
v disciplínach ako plávanie na 25 m a 50 m prsia ženy, 25 m a 50 m prsia muži a 25 m a 50 m
voľný štýl ženy aj muži. Naši prijímatelia sociálnej služby odchádzali z plaveckých pretekov
s dobrou náladou a s pocitom prekonania vlastných limitov.
27.4. 2017 Autosalón v INCHEBE (Bratislava)
Návšteva výstavy Autosalón v Inchebe s prijímateľmi sociálnej služby sa niesla v duchu
nadšenia a očakávania s noviniek. Prijímatelia sociálnej služby sa na tejto výstave zúčastnili
prehliadky osobných, úžitkových a nákladných automobilov a rôzneho autopríslušenstva
a servisnej garážovej techniky. Táto výstava sa koná každoročne a je to najkomplexnejšia
prehliadka automobilov v stredoeurópskom regióne.
30.4. 2017 Stavanie mája v obci Kostolná - Záriečie
V obci Kostolná - Záriečie sa každoročne koná stavanie mája pri obecnom úrade
a samozrejme naši prijímatelia sociálnej služby nemohli pri tom chýbať. Spievali sa ľudové
piesne, zdobil sa máj a v príjemnej atmosfére sme sa všetci zabávali a tancovali.
14.5. 2017 Deň matiek
Deň matiek patrí k tradičným sviatkom, ktorý si v Centre sociálnych služieb - LIPA
každoročne pripomíname. Úctu a poďakovanie všetkým mamám prišli vzdať prijímatelia
sociálnej služby formou básní, ale aj ľudových piesní starých materí, týmto sa chceli poďakovať
svojim mamám za všetko čo pre nich urobili.
21.- 23. 6. 2017 Medzinárodné preteky mentálne postihnutých - Zlatá rybka
Prijímatelia sociálnej služby sa zúčastnili 13. ročníka rybárskych pretekov v Šoporni, ktoré
organizoval Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec. Naši
prijímatelia sociálnej služby si vlastnoručne vyrobili ešte pred zahájením rybárskych pretekov na
tričká logo podujatia, oboznámili sa s okolím, mali možnosť využiť rôzne športové aktivity
a nakoniec sa im vydávala aj rybárska výstroj, a samozrejme večer bola opekačka a posedenie
pri ohni. V deň pretekov sa losovali lovné miesta a o 9:00 sa slávnostne otvorila súťaž
v rybolove. Rybolov sa skončil o 12:00 a nasledovalo vyhlásenie výsledkov. Poobede bolo
predvádzanie vojenskej techniky, občerstvenie a opäť rôzne športové aktivity. Vo večerných
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hodinách sa konala diskotéka, na ktorú sa naši prijímatelia sociálnej služby veľmi tešili. Na ďalší
deň po raňajkách sme odchádzali zo Šoporne do CSS – LIPA v Kostolnej - Záriečí.
24.6. 2017 Súťaž vo varení gulášu
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.
27.- 28.6. 2017 Športové hry v Podskalí
Naši prijímatelia sociálnej služby sa zúčastnili dvojdňového podujatia v rekreačnom
zariadení Podskalie v Pružine s názvom „Hry bez hraníc“, ktoré nahradili tradičné športové hry
pre prijímateľov sociálnej služby sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podujatie organizovalo Centrum sociálnych služieb –
Nádej Dolný Lieskov.
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.
28.6. 2017 Petang bez bariér
Naši prijímatelia sociálnej služby sa zúčastnili 9. ročníka Petangu bez bariér. „Prvým
nahodením košóna“ turnaj slávnostne otvorila pani riaditeľka odboru sociálnych vecí
Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Michaela Šopová. V tomto turnaji sa zúčastnilo 20
tímov z Trnavského, Košického, Trenčianskeho a Bratislavského samosprávneho kraja.
O prvenstvo sa podelili tímy DSS a ZPB Merema Modra, druhé miesto získali DSS Báhoň
a tretie miesto získali DSS Domko Košice a ZKR Gaudeamus Bratislava.
27.7. 2017 návšteva termálneho kúpaliska Vincov Les
S prijímateľmi sociálnej služby sme využili krásneho počasia a vybrali sme sa na výlet do
termálneho kúpaliska vo Vincovom Lese. Prijímatelia sociálnej služby využili všetky atrakcie,
ktoré kúpalisko ponúkalo. Od posilňovacích vonkajších strojov, až po tobogán i všetky typy
bazénov, ktoré kúpalisko ponúkalo a to plavecký, detský, pre neplavcov a aj kľudový
s termálnou vodou, ktorá mala viac ako 38°C, niektorí čas mimo bazéna využili hraním volejbalu
a iní odpočinkom na lehátku. Keď nastal čas odchodu, nikomu sa nechcelo ísť domov.
2.9. 2017 Rozlúčka s letom
Naši prijímatelia sociálnej služby sa zúčastnili rozlúčky s letom, ktorú organizovala obec
Kostolná- Záriečie pri obecnom úrade. Grilovalo sa, zabávalo sa a spievalo. Posedenie sa nieslo
v duchu príjemnej atmosféry.
30.9.- 1.10. 2017 Výstava pivných suvenírov
Naši prijímatelia sociálnej služby sa počas víkendu zúčastnili výstavy pivných suvenírov,
ktorú zorganizovala obec Kostolná- Záriečie. Najčastejšie prezentovanými artiklami boli pivné
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tácky a etikety, pivné plechovky, poháre s emblémami pivovarov a podobne. Súčasťou podujatia
bola aj burza, v rámci ktorej mali účastníci možnosť vymeniť si prebytočné zberateľské kúsky.
02. 11. 2017 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.
15. 11. 2017 Omar Slávnica
Prijímatelia sociálnej služby CSS – LIPA, sa zúčastnili Trenčianskeho Omara, ktoré
organizovalo zariadenie CSS SLOVEN - Slávnica pod záštitou predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Prijímatelia sociálnej služby sa prezentovali rôznymi vystúpeniami rôznymi rozprávkami,
tanečnými vystúpeniami, hudobným pásmom, záver bol oživený ľudovými piesňami
sprevádzaný harmonikami.
V prehliadke účinkovalo trinásť zariadení a sedem zariadení prišlo len ako diváci, medzi
ktorými boli aj naši prijímatelia sociálnej služby, povzbudiť svojich kamarátov.
6.12. 2017 Mikuláš
Prijímatelia sociálnej služby sa prezliekli do masiek Mikuláša, čerta a anjela, aby
pripomenuli časy z detstva a spríjemnili tento deň rozdaním mikulášskych balíčkov.
26. 12. 2017 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.

5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS - LIPA za r. 2017
5.1 Príjmy
Názov
Príjem za sociálne
služby
Za stravné od
cudzích stravníkov
a zamestnancov
Príjem z
dobropisov
SPOLU

Schválený
rozpočet v €

Upravený
rozpočet v €

Plnenie
príjmov v €

%
vyjadrenie

230 370

230 370

205 883,19

89,37

0

0

9 476,41

0
0

0
230 370

0
230 370

4 559,09
219 918,69

16

95,46

5. 2 Bežné a kapitálové výdavky
Ukazovateľ

Schválený
rozpočet v €
284 147

Upravený
rozpočet v €
295 054

Skutočné
čerpanie v €
295 054

%
vyjadrenie
100,00

620 – Poistné

104 993

109 326

107 531,72

98,36

630 - Bežné výdavky

174 400

174 400

168 732,37

96,75

640 – Bežné transfery

0

1 362

1 361,33

99,95

563 540

580 142

572 679,42

98,71

173 000

200 937

4 888

2,43

736 540

781 079

577 567,42

73,94

610 – Mzdy

600 – Bežné
výdavky spolu
700 – Kapitálové
výdavky spolu
Výdavky celkom

V roku 2017 získalo CSS – LIPA od zriaďovateľa – Trenčianskeho samosprávneho kraja
200 937 € kapitálových výdavkov na „PD – Prekládka elektrického stĺpa, realizácia príjazdovej
cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici do CSS – LIPA“ vo výške 4 780 €, na „Posúdenie PD
Prístavba výťahu a vrátnice k budove A“ vo výške 108 €. Ďalej získalo kapitálové finančné
prostriedky na „Prístavbu výťahu a vrátnice k budove A“ a na „Prekládku elektrického stĺpa,
realizáciu príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici do CSS – LIPA“ – tieto akcie
neboli z dôvodu časovej tiesne zrealizované a finančné prostriedky tak boli presunuté do roku
2018.
Čerpanie bežných výdavkov bolo nižšie oproti upravenému rozpočtu a to z dôvodu, že boli
nižšie úhrady za energie – plyn, elektrická energia a nižšie čerpanie bolo na 620 – poistné,
nakoľko máme zamestnancov, ktorý poberajú invalidný alebo starobný dôchodok a majú tak
nižšie odvody do niektorých poistných fondov.
Čerpanie podľa jednotlivých položiek kategórie 630:
Položky

Upravený rozpočet
v€
508

Skutočné čerpanie

631 - cestovné

Schválený rozpočet
v€
165

632 - energie

48 300

48 300

34 064,24

633 – tovary

90 800

90 396

98 967,58

634 - dopravné

3 050

2 471

2 470,90

635 – údržba

9 000

7 798

7 797,09

636 - nájomné

0

0

0

23 085

24 927

24 925,60

174 400

174 400

168 732,37

637 – služby
SPOLU

17

506,96

5.3 Finančná hodnota majetku
Finančná hodnota
majetku k 31.12.2017

Suma v €

Odpisová
skupina

Doba
používania

0

---

---

Ročná
odpisová
sadzba
---

549 345,32

6

40

1/40

DHM-022- samostatne
hnutný majetok
023- dopravné
prostriedky
031 – pozemky

99 084,72

1,2,3

4,6,8

1/4,1/6,1/8

35 912,97

2

6

1/6

10 419,56

---

---

---

042 – obstaranie DHM

15 758,00

---

---

---

Dlhodobý nehmotný
majetok
021 – stavby

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
projektová dokumentácia na prekládku elektrického stĺpa, realizáciu príjazdovej cesty
a vstupnej brány pri novej vrátnici do CSS – LIPA“
5.4 Bankové účty
Na bankových účtoch CSS - LIPA k 31. 12. 2017 boli uvedené stavy finančných
prostriedkov:
Názov účtu

Stav k 31.12. 2017 v €

Výdavkový účet

0

Príjmový účet

0

Sociálny fond

747,67

Dary

677,55

Depozit

32 284,00

Projekty

0

Dotácia ŠR

0

SPOLU

33 709,22

18

5.5 Pohľadávky
Pohľadávky
318 - pohľadávky
z nedaňových príjmov

Opis pohľadávky

Hodnota pohľadávky v €

Nezaplatené úhrady za pobyt
prijímateľov sociálnych
služieb

86 984,31

Z toho podľa doby splatnosti:
V lehote splatnosti
Do 30 dní
Od 30 do 60 dní
Od 60 do 90 dní
Od 90 dní do 1 roku
Nad 1 rok

2 997,27
2 451,07
2 636,26
2 297,38
20 991,30
55 611,03

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. 2017 boli vytvorené opravné položky v celkovej
výške 23 854,58 € a boli znížené opravné položky vo výške 2 777,85 €.
5.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Významné položky
Majetok prijatý do úschovy
DHM v používaní

Hodnota v €
65 384,67
139 892,93

Účet
751
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. 5. 2018.

.......................................................
Ing. Igor Šumaj
poverený riadením CSS – LIPA
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Príloha č. 1 Cenník služieb

Centrum sociálnych služieb - LIPA
913 04 Kostolná – Záriečie
IČO: 00 227 404

DIČ: 202 131 43 16

CENNÍK
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. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach
sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom schválené uznesením Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 26. 05. 2014 s účinnosťou od 01. 03. 2015.
SLUŽBA

Cena v EUR

1. Denná úhrada pri jednotlivých diétach:




a) racionálna strava
b) iná ako racionálna strava, alebo bezlepková diéta
c) bezlepková diéta

9,71 €/deň
10,31 €/ deň
10,61 € /deň

Zloženie dennej úhrady:
a) Výška stravnej jednotky




a) racionálna strava
b) iná ako racionálna strava, alebo bezlepková diéta
c) bezlepková diéta

b) Výška úhrady za ubytovanie

2,99 €/ x počet dní v mesiaci
3,59 €/ x počet dní v mesiaci
3,89 € /x počet dní v mesiaci
6,72 €/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
2. Mesačná výška úhrady pre samoplatcu

703,85 € /mesiac
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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
obedov

2,90 €/x počet odobratých

