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1. Základné informácie o CSS – LIPA 

1.1 Identifikačné údaje 

 

Názov zariadenia: Centrum sociálnych sluţieb – 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, riaditeľ 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 sluţbe  
 

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

o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom 

podnikaní (ţivnostenský 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 sluţieb (ďalej len DSS) sa poskytuje 

sociálna sluţba celoročnou pobytovou sociálnou sluţbou 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, ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva, 

- osobné vybavenie. 

V DSS sa zabezpečuje: 

- pracovná terapia, 

- záujmová činnosť. 

V DSS sa utvárajú podmienky na: 

- úschovu cenných vecí. 

 

Forma sociálnej sluţby: pobytová celoročná  

Rozsah poskytovania sociálnej sluţby: na neurčitý čas  

Kapacita: 65 klientov 
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1.4 Z histórie CSS - LIPA 

 

Zariadenie sociálnych sluţieb bolo prvý raz otvorené v roku 1968 v pôvodných dvoch 

budovách slobodární DOPRASTAVU ako domov dôchodcov. Patril vtedy do pôsobnosti 

Okresného ústavu sociálnych sluţieb 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 sluţieb 

a prešiel do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde je dodnes. 

V roku 2009 získalo zariadenie sociálnych sluţieb nový názov a to Centrum sociálnych 

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

zariadenia – Trenčiansky samosprávny kraj. 

Od 1. 1. 2015 môţeme poskytovať sociálne sluţby len prijímateľom sociálnych sluţieb 

(ďalej len PSS) vo veku od 18 – 62 rokov. Starších PSS uţ prijímať zariadenie sociálnych 

sluţieb nemôţe. PSS, ktorí dosiahnu vek 62 rokov v našom zariadení sociálnych sluţieb tu 

však doţijú. 
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2. Priestorové a prevádzkové podmienky v CSS – LIPA  
 

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

ktorými je nádvorie. V budove A sú dve nadzemné podlaţia. Na druhom nadzemnom podlaţí 

je ubytovacia časť pre 22 prijímateľov sociálnej sluţby. Obsahuje štyri dvojposteľové izby, 

ktoré majú vlastné WC a sprchový kút. Ďalej sú dve bytové jednotky. Jedna je pre muţov 

a druhá pre ţeny. Bytová jednotka pre muţov sa skladá z kúpeľne a WC a z troch 

dvojposteľových izieb a jednej trojposteľovej izby. Bytová jednotka pre ţeny má vlastnú 

kúpeľňu a WC, jednu dvojposteľovú, jednu trojposteľovú a jednu jednoposteľovú izbu. 

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

priestory. V prvom podzemnom podlaţí je dielňa, šatne zamestnancov, WC a sprchový kút 

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

sluţby. K uvedenej budove v roku 2018 bol zrealizovaný výťah a prístavba vrátnice. 

Budova B je zloţená rovnako ako budova A z dvoch nadzemných podlaţí a jedného 

podzemného podlaţia. V podzemnom podlaţí sa nachádza práčovňa, ţehliareň a sušiareň, 

šatňa pre personál, fitnes centrum pre prijímateľov sociálnej sluţby, WC a sprchový kút pre 

personál a skladové priestory zdravotníckych pomôcok. 

Na prvom nadzemnom podlaţí sú tri kúpeľne a tri WC pre prijímateľov sociálnej 

sluţby. 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 podlaţí je ambulancia, oddychová 

miestnosť pre opatrovateľský a ošetrovateľský personál. 

Na druhom nadzemnom podlaţí sú štyri kúpeľne, štyri WC, jedna štvorposteľová, tri 

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

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

aj výťah. V tejto budove je ubytovaných 43 prijímateľov sociálnej sluţby. 

Kaţdá izba prijímateľa sociálnej sluţby je vybavená lôţkom, nočným stolíkom, skriňou, 

stolom, stoličkami, svietidlom a televízorom. 

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

altánok a garáţ. 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 2018 zabezpečovaná 37 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 sluţbách má mať CSS – LIPA na dvoch 

prijímateľov sociálnej sluţby jedného zamestnanca a z toho 60 % odborných zamestnancov. 
 

Prehľad počtu zamestnancov k 31.12.2018 

 

Počet zamestnancov 

 

Ţeny Muţi Spolu 

Schválený podľa 

organizačnej štruktúry 

--- --- 36 

Skutočný počet 

k 31.12.2018 

31 6 37 

 

 

Priemerný vek zamestnancov CSS - LIPA: 51 rokov 

 

3.2 Organizačná štruktúra CSS - LIPA platná k 31.12.2018 

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

- ekonóm     - sociálny pracovník 

- odborný referent (mzdárka)   - asistent sociálnej práce 

- hospodárka     - sestra 

- hlavná kuchárka    - zdravotný asistent 

- kuchárka     - opatrovateľ 

- pračka      - pracovný terapeut 

- vodič – údrţbár – obsluha kotolne 

- vrátnik – obsluha kotolne  

 

Riaditeľ

1

Ekonomicko -
prevázdkový úsek  16

Sociálno -
zdravotnícky úsek 19
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3.3 Vzdelávanie zamestnancov CSS - LIPA 

 

V r. 2018 sa zamestnanci CSS - LIPA zúčastnili nasledovných vzdelávacích akcií: 

Názov vzdelávacej aktivity Miesto 

konani

a 

Počet zamestnancov 

Správa registratúry a archív 

organizácie 

Trenčín 1 

Ochrana osobných údajov s ľuďmi 

podľa nového zákona a nariadenia 

GDPR  

TN 1 

Úvod do práce s ľuďmi s problém. 

správ. a obran. techník 

BA 3 

Kľúčový pracovník PSS TN 3 

Problematika pohľadávok 

v zariadeniach poskytujúcich soc. 

sluţby s dôrazom na vymáhanie 

pohľadávok 

ŢA 2 

Aktuálne povinnosti pri správe  

dokumentov  

TN 2 

Schizofrénia  TN 2 

Školenie BOZP  CSS-

LIPA 

4 

Interpersonálne konflikty v sociálnych 

sluţbách 

PP 2 

Školenie BOZP CSS-

LIPA 

35 

Sexualita ľudí s hendikepom  PD 2 

Zákonník práce plus 20 problémových 

ustanovení tohto zákona  

TN 1 

Aktuálne povinnosti pri správe 

dokumentov 

TN 1 

Supervízia  CSS-

LIPA 

18 

 

  



8 
 

4. Poskytovanie sociálnych sluţieb v CSS – LIPA  
 

4.1 Prijímatelia sociálnej sluţby v CSS – LIPA  

 

Podľa § 38 zákona č. 448/2008 v domove sociálnych sluţieb sa poskytuje sociálna sluţba 

celoročnou pobytovou sociálnou sluţbou 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 sluţby v CSS – LIPA  

 

Sociálna sluţba v zariadení sa poskytuje pobytovou formou ako celoročná pobytová 

sociálna sluţba na neurčitý čas (65 prijímateľom sociálnych sluţieb). 

CSS – LIPA poskytuje svojim prijímateľom sociálnej sluţby sociálne sluţby v 

nasledovnom rozsahu: 

- Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

PSS sú s cieľom udrţania 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 pomôţe personál, alebo tieto úkony 

vykoná v plnom rozsahu. 

- Sociálne poradenstvo  

CSS – LIPA poskytuje základné sociálne poradenstvo všetkým záujemcom o poskytovanie 

sociálnej sluţby, 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 kaţdého PSS sa realizuje individuálny plán. 

- Ošetrovateľská starostlivosť  

CSS - LIPA zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť vlastnými zamestnancami. 

- Ubytovanie 

- Celodenné stravovanie 

V r. 2018 sa PSS podávala racionálna, diabetická, neslaná a šetriaca strava vo forme 

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

- Upratovanie, pranie a ţehlenie  bielizne a šatstva  

- Osobné vybavenie ak si ho klient nemôţe zabezpečiť sám  

- Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

PSS si môţu na základe zmluvy o úschove odloţiť cenné veci do úschovy CSS - LIPA. 
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- Zabezpečovanie pracovnej terapie 

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

zariadenia, pri výzdobe priestorov, vypomáhajú pri upratovaní. Moţnosti 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 sluţieb. 

Súčasťou poskytovania sociálnej sluţby je aj evidencia ochrany práv a právom 

chránených záujmov prijímateľov sociálnej sluţby. 

Na základe ţiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonali zamestnanci             

CSS – LIPA v r. 2018 4 sociálne návštevy u ţiadateľov o poskytovanie sociálnej sluţby k 

vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu sluţbu.  

 

 

4.3 Informácie o prijímateľoch sociálnej sluţby a aktivitách v CSS - LIPA k 31.12.2018 

 

4.3.1 Prehľad počtu ţiadateľov o poskytovanie sociálnych sluţieb vedených v zozname 

čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby 

CSS – Lipa poskytuje sociálne sluţby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

z dôvodu ťaţkého 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 sluţieb (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 sluţby 

 

Muţi Ţeny Spolu 

DSS 1 0 1 

 

4.3.2 Prehľad počtu prijímateľov sociálnej sluţby podľa formy poskytovaných 

sociálnych sluţieb  

 

Forma poskytovanej 

sociálnej sluţby 

Muţi Ţeny Spolu 

DSS – celoročný pobyt 

 

29 31 60 

 

4.3.3 Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnej sluţby poskytovaných sociálnych 

sluţieb 

Druh sociálnej 

sluţby 

Prijatí Zomrelí Ukončené 

poskytovanie 

sociálnej sluţby 

DSS 

 

8 5 3 
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CSS - LIPA poskytuje sociálnu sluţbu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej 

sluţby. Zmluva je uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej sluţby 

zrozumiteľný. 

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

sociálnej sluţby a ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenia 

úhrady za sociálnu sluţbu, CSS - LIPA a prijímateľ sociálnej  sluţby uzatvárajú očíslovaný 

dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej sluţby. 

 

 

4.3.4 Veková štruktúra prijímateľov sociálnej sluţby 

 

Celková kapacita zariadenia je určená pre 65 prijímateľov sociálnych sluţieb. 

Vzhľadom k tomu, ţe k 31. 12. 2018 bolo v CSS – LIPA len 60 prijímateľov sociálnej sluţby, 

vychádzame z reálneho počtu prijímateľov sociálnych sluţieb. 

 

 

Vekové rozpätie 

 

Muţi Ţeny Spolu 

21-30 1 2 3 

31-40 4 0 4 

45-50 5 1 6 

51-60 10 7 17 

61-70 7 10 17 

71-80 0 4 4 

81-90 2 5 7 

91-100 0 2 2 

 

 

4.3.5 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej sluţby podľa stupňa odkázanosti 

 

Druh sociálnej 

sluţby 

V. stupeň VI. stupeň Spolu 

DSS 2 58 60 

 

 

4.3.6 Počet prijímateľov sociálnej sluţby podľa povinnosti platiť úhradu za 

poskytovanie sociálnej sluţby 

 

Povinnosť platiť za sociálne sluţby 

 

Počet prijímateľov sociálnej sluţby 

Plnú úhradu 11 

Časť úhrady z úspor a majetku 15 

Časť úhrady na základe vyţivovacej povinnosti 4 

Časť úhrady 30 

 

Prijímatelia sociálnej sluţby platia úhradu za sociálne sluţby zo svojho príjmu a 

majetku. 
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Všetci prijímatelia sociálnej sluţby mali vlastný príjem vo forme starobného, 

vdovského, vdoveckého, invalidného dôchodku alebo dávky v sociálnej núdzi. 

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

sluţieb. 

 

 

4.3.7 Prehľad počtu prijímateľov sociálnej sluţby podľa spôsobilosti na právne úkony  

 

 

Spôsobilosť na 

právne úkony 

Muţi Ţeny Spolu 

Čiastočne pozbavený 1 0 1 

 

Svojprávny 

 

14 21 35 

Pozbavený v plnom 

rozsahu 

14 10 24 

SPOLU 

 

29 31 60 

 

 

4.3.8 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej sluţby z hľadiska určenia opatrovníka  

 

 

Určený opatrovník 

 

Muţi Ţeny Spolu 

CSS – LIPA  5 2 7 

Rodinný príslušník 10 7 17 

Iný 0 1 1 

 

 

4.3.9 Prehľad dní dočasnej neprítomnosti prijímateľov sociálnej sluţby 

 

 

Neprítomnosť klienta 

 

Muţi Ţeny Spolu 

Z dôvodu hospitalizácie 

 

102 91 193 

Z dôvodu návštevy 

rodiny 

322 217 539 
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4.3.10 Prihlásenie prijímateľov sociálnej sluţby k trvalému a prechodnému pobytu  

 

 

Prihlásenie k pobytu Počet prijímateľov 

sociálnej sluţby 

Trvalý pobyt  16 

Prechodný pobyt  44 

 

 

4.3.11 Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej sluţby  

 

 

Diéta 

 

Počet prijímateľov sociálnej sluţby 

Racionálna strava 

 

40 

Diabetická strava 

 

12 

Šetriaca strava 

 

5 

Neslaná 3 

 

 

 

4.3.12 Voľný čas a aktivity prijímateľov sociálnych sluţieb v r.2018 

 

Voľný čas je čas, v ktorom sa človek môţe venovať svojim záľubám a koníčkom, ktoré 

má rád, zaujímajú ho, prinášajú mu pocit radosti. Pre voľný rozvoj osobnosti má ustavične 

väčší význam voľný čas človeka, ktorý by mal byť prostriedkom regenerácie duchovných 

a telesných síl človeka, spoločenskej a kultúrnej aktivizácie a všestranného rozvoja človeka. 

Cieľom rozvoja nemôţe byť „prázdny“ voľný čas. Obohacovanie ľudského ţivota 

prostredníctvom rozmanitých foriem vyuţívania a naplnenia voľného času je moţné len 

zmysluplnými činnosťami. Prijímatelia sociálnych sluţieb majú veľa voľného času, preto sa 

snaţíme im ho zmysluplne vypĺňať. Našim cieľom je vytvoriť im zmysluplné prostredie 

a pocit domova. 

Voľný čas PSS je vypĺňaný individuálne a skupinovo. Majú pravidelné aktivity ako: 

- ručné práce – vyrábanie mydiel, rôznej výzdoby (vianočné ozdoby, veľkonočné 

ozdoby, pozdravy, ...) 

- cvičenie – skupinovo a vo fitnescentre 

- čítanie 

- počúvanie hudby 

- práce v záhrade 

- bicyklovanie 

- plávanie 

- prechádzky v prírode 

Denný reţim našich prijímateľov sociálnej sluţby charakterizuje veľa neproduktívneho 

času. Preto sa snaţíme individuálne im dávkovať primeranú fyzickú aktivitu a priaznivo 
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stimulovať psychiku. Pôsobiť na prijímateľov sociálnej sluţby za určitým účelom, 

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

predchádzali úpadku  telesných a duševných síl. 

Voľnočasové aktivity sme v roku 2018 rozvíjali v týchto oblastiach: 

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

orientovanú na moţnosti pracovného ţivota našich prijímateľov sociálnej sluţby. Cieľom je 

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

sleduje zámer, aby si prijímatelia sociálnej sluţby uchovali a cvičili zdravé dynamické 

stereotypy a boli chránení pred psychickou depriváciou, získali sebavedomie a spoločenskú 

uţitočnosť. Veľký význam má ergoterapia z hľadiska resocializačného. Prijímatelia sociálnej 

sluţby medzi sebou navzájom komunikujú, obnovujú medziľudské vzťahy, nadväzujú 

sociálne kontakty, získavajú a postupne posilňujú svoj záujem o reálny svet. Pri ergoterapii 

prijímateľ sociálnej sluţby nevystupuje ako objekt terapie, ale aktívne sa na nej podieľa 

a rozvíja svoj tvorivý potenciál a hľadá tak moţnosti 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,  

 účasť na nákupoch, ktoré sú aj pre iných prijímateľov sociálnej sluţby, 

po nakúpení roznášanie nakúpeného tovaru ostatným prijímateľom 

sociálnej sluţby, 

 pomoc pri fašiangovej, veľkonočnej a vianočnej výzdobe, 

 príprava  šišiek k fašiangovej zábave, 

 pomoc pri výzdobe zariadenia počas beţného roku, 

 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, 

 starostlivosť o akvárium, 

 holenie klientov. 

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

sociálnej sluţby pri sebapoznávaní a sebavyjadrení. 

U nás toto vyuţívajú, hlavne prijímatelia sociálnej sluţby, ktorí sa neradi zapájajú do 

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

medzi prijímateľmi sociálnej sluţby. 

Muzikoterapia vyuţíva vplyv hudby, melódie a rytmu. Na jednej strane moţno chápať 

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

preţívania pomocou hudobných nástrojov. 
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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 sluţby. 

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 a vymaľovávanie 

 tvorenie výrobkov z papiera, plastov a iných prírodných materiálov na 

estetizáciu prostredia 

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

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

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

Zapájajú sa hlavne chodiaci prijímatelia sociálnej sluţby. 

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

 prechádzky po obci a najbliţšom okolí aj s menej mobilnými (vozíčkári) 

 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 bedbintonu 

 hranie loptových hier 

 cvičenie pri hudbe 

 

AKTIVITY: 

 

15. - 17. 1. 2018  Sánkovačka v záhrade CSS - LIPA 

 

Na začiatku roka 2018 napadalo veľa sneţnej prikrývky a tak sme ju s prijímateľmi 

sociálnych sluţieb vyuţili na to, aby sme otestovali u nás v zariadení CSS – LIPA kopček do 

záhradky. Zobrali sme si sánky, lopaty a sánkovali sa o dušu. Všetci sme sa dobre zabavili 

a zasmiali a s červenými lícami sme spokojne prišli naspäť do zariadenia. 

 

7.2. 2018  Karneval  v CSS - LIPA 

 

Vo fašiangovom období sme s prijímateľmi sociálnej sluţby 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 
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nám postaral sociálny pracovník p. Mgr. Jakub Roţník. Ešte dlho sme spomínali na výbornú 

atmosféru a veľa vtipných momentov pri fašiangovej zábave. 

 

8.2. 2018  Karneval v Adamovských Kochanovciach 

 

Dostali sme pozvánku na karneval od našich susedov z Adamovských Kochanoviec, 

a tak sme z radosťou privítali toto pozvanie. Na karnevalové stretnutie sa dostavili aj 

prijímatelia sociálnych sluţieb z okolitých zariadení. Zábava bola v plnom prúde a odniesli 

sme si veľmi pekné spomienky na Karneval v Adamovských Kochanovciach. 

 

14.2. 2018  Valentínska diskotéka 
 

14. február sa nesie v znamení zamilovaných a v tomto duchu sa niesla aj Valentínska 

diskotéka u nás v CSS – LIPA. Vyzdobila sa hlavná jedáleň a rozdávali sa Valentínky, ktoré 

vyrobili prijímatelia sociálnych sluţieb. A samozrejme nesmeli chýbať aj zaľúbené piesne, na 

ktoré tancovali naši prijímatelia sociálnych sluţieb. 

 

27.2. – 1.3. 2018 Blumiáda – Jahodná (Košice) 

 

V dňoch 27.2. aţ 1.3. 2018 sa pre prijímateľov sociálnych sluţieb konalo podujatie 

s názvom Blumiáda na Jahodnej pri Košiciach, ktoré zorganizovalo zariadenie Domko – 

Košice. Aj napriek sibírskej zime, ktorá prekvapila všetkých zúčastnených bolo celé podujatie 

naplnené športovými aktivitami, zábavou, pohodou a všade prítomnou pozitívnou energiou, 

ktorá sršala z kaţdého účastníka. Krásnym spestrením akcie bolo bábkové divadlo, ktoré 

potešilo všetkých v rámci večerného programu. Nechýbal ani karneval a samozrejme 

diskotéka. Celé podujatie bolo naplnené radosťou, vzájomným priateľstvom a dobrou náladou, 

za čo patrí organizátorom veľká vďaka. 

 

8.3. 2018  MDŢ v CSS – LIPA 

 

Týţdeň pred Medzinárodným dňom ţien prijímatelia sociálnych sluţieb (muţi) vyrábali 

kvietky z papiera, ktoré s radosťou v deň MDŢ aj s krátkym príhovorom pána riaditeľa Ing. 

Igora Šumaja odovzdávali neţnejšiemu pohlaviu. 

 

15.3. 2018  Výstava Motocyklov a Boatshow v Inchebe (Bratislava) 

 

Prijímatelia sociálnej sluţby, ktorí pomáhali a aktívne sa zapájali do pomocných prác 

v zariadení boli za odmenu pozvaní na 18. ročník výstavy motocyklov a 15. ročník výstavy 

lodí, kde videli rôzne nové modely. Prijímatelia sociálnych sluţieb si mohli obzrieť a ohmatať 

motorky všetkých druhov, trojkolky, štvorkolky, skútre, custom motorky, no tieţ parádne 

lode, vodné skútre a príslušenstvo. K výstave tradične patrilo aj moto oblečenie, helmy, 

výstroj a mnohé ďalšie. Súčasťou výstavy bola aj jedinečná motošou Adama Peschla a Special 

Brothers Teamu s motocyklovými kaskadérmi, ktorí predvedli kúsky na motorkách a 

štvorkolkách, ukáţky jazdy „na zadnom“ či drift šou. 

 

16. – 18.3. 2018  Výstava ručných prác v kultúrnom dome v Kostolnej - Záriečí 

 

Naši prijímatelia sociálnych sluţieb sa zúčastnili Výstavy ručných prác v kultúrnom 

dome v Kostolnej – Záriečí ako vystavovatelia, kde prezentovali výrobky pod názvom 

„Morský vánok“. 
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12.4. 2018  Záhradkár Expo - Center Trenčín 

 

Prijímatelia sociálnej sluţby sa zúčastnili 24. ročníka výstavy Záhradkárov a včelárov, 

kde videli rôzne úţitkové a okrasné rastliny, ukáţky rezov a ovocných stromov, rôzne včelie 

produkty a aj výstavu zdravý ţivotný štýl. Viedli sa tam rôzne prednášky na témy ochrany 

a výţivy ovocných drevín, výsevné pásiky v praxi, klimatické zmeny a ich vplyv na 

Slovensku. Slovenský zväz včelárov pripravil ukáţky úľových zostáv, ochutnávky medu 

a medoviny a prednášky o význame včelích produktov. Výstava sa našim prijímateľom 

sociálnych sluţieb veľmi páčila a priniesli si z nej veľmi pekné záţitky. 

 

24. - 25.4. 2018  Plavecké preteky v Košiciach 

 

Naše plavecké druţstvo prijímateľov sociálnych sluţieb s odhodlaním a vierou vo 

víťazstvo sa zúčastnilo VIII. ročníka Medzinárodných plaveckých pretekov zdravotne 

znevýhodnených v Košiciach. Prijímatelia sociálnej sluţby súťaţili v disciplínach ako 

plávanie na 25 m a 50 m prsia ţeny, 25 m a 50 m prsia muţi a 25 m a 50 m voľný štýl ţeny aj 

muţi a v disciplíne integrovaná štafeta. Náš prijímateľ sociálnych sluţieb pán Peter Sádecky 

získal 2. miesto v disciplíne 25 m voľný spôsob muţi a prijímatelia sociálnych sluţieb pán 

Karol Sporina a pán Peter Sádecký plus doprovod pán riaditeľ Ing. Igor Šumaj získali 3. 

miesto v integrovanej štafete. Prijímatelia sociálnej sluţby odchádzali z plaveckých pretekov 

s dobrou náladou a s pocitom prekonania vlastných limitov. 

 

26.4. 2018  Autosalón INCHEBA (Bratislava) 

 

Návšteva 28. ročníka výstavy AUTOSALÓN a 8. ročníka EXCLUSIVE SALON 

v Inchebe s prijímateľmi sociálnej sluţby sa niesla v duchu nadšenia a očakávania s noviniek. 

Prijímatelia sociálnej sluţby sa na tejto výstave zúčastnili prehliadky osobných, úţitkových 

a nákladných automobilov a rôzneho autopríslušenstva a servisnej garáţovej techniky. Táto 

výstava sa koná kaţdoročne a je to najkomplexnejšia prehliadka automobilov 

v strednoeurópskom regióne. 

 

30.4. 2018  Stavanie mája v obci Kostolná - Záriečie 

 

V obci Kostolná- Záriečie sa kaţdoročne koná stavanie mája pri obecnom úrade 

a samozrejme naši prijímatelia sociálnej sluţby nemohli pri tom chýbať. Spievali sa ľudové 

piesne, zdobil sa máj a v príjemnej atmosfére sme sa všetci zabávali a tancovali. 

 

11.5. 2018  Deň otvorených dverí v Dolnom Lieskove 

 

Na Deň otvorených dverí v Dolnom Lieskove sme sa s našimi prijímateľmi sociálnych 

sluţieb veľmi tešili, nakoľko radi navštevujeme iné zariadenie a tým utuţujeme aj vzájomné 

vzťahy s ostatnými zariadeniami. V Dolnom Lieskove bol pre nás prichystaný program 

s rôznymi športovými a prezentačnými akciami. Po oficiálnom otvorení podujatia sa 

prijímatelia sociálnych sluţieb CSS – Nádej predstavili so svojím kultúrnym programom 

„Nemám auto, nemám motorku“.  Nasledovali ukáţky canisterapie a ten, kto mal záujem, 

mohol sa povoziť na koňoch. V neformálnej atmosfére v priestoroch jednotlivých komunít 

mohli prijímatelia sociálnych sluţieb stráviť čas so svojimi príbuznými alebo známymi, či 

zájsť spolu na občerstvenie. Počas celého dňa boli otvorené dielne pracovných terapií – 

keramická, sviečková a tvorivá, kde jednotliví pracovníci priblíţili záujemcom ako činnosť 

dielne, tak aj spôsob, ako výrobky pracovnej terapie vznikajú. Vystavené výrobky bolo moţné 
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si za dobrovoľný príspevok zakúpiť. 

 

24.5. 2018  3. ročník športových hier u nás v zariadení (CSS – LIPA) 

Na otvorení 3. ročníka Športových hier v CSS – LIPA mali moţnosť prijímatelia 

sociálnych sluţieb sledovať prácu psovodov z Oddelenia kynológie Policajného zboru v 

Trenčíne. Vystúpenie, ktoré si pripravili, sledovali všetci zúčastnení so zatajeným dychom. 

Športových  hier sa zúčastnilo celkom 6 zariadení sociálnych sluţieb z Košického, 

Trnavského a Trenčianskeho kraja. K účastníkom zo Slovenska sa pripojili aj športovci 

z Uherského Brodu. Súťaţilo sa v 6 disciplínach, a to v stolnom tenise (dvojhra, štvorhra), 

stolnom futbale, basketbale a na cieľ sa hádzal lietajúci tanier či tenisová loptička. 

My ako domáci team sme získali jednu zlatú, dve strieborné a napokon dve bronzové 

medaily. Za stolný tenis v dvojhre si prvé miesto odniesol pán Milan Kosťun. Ako druhý sa 

v zmiešanej štvorhre umiestnil pán riaditeľ Ing. Igor Šumaj spolu s pánom Petrom Sádeckým. 

Ďalej sme získali druhé miesto v stolnom futbale, a to v zloţení pán Milan Kosťun a pán 

Pavol Mrázik. V disciplíne hod lietajúcim tanierom nedosiahol na striebornú priečku pán 

Karol Sporina. Ako tretí najlepší v hode tenisovou loptičkou na cieľ sa ukázal pán Jozef 

Kováčik. 

Kaţdé zariadenie dostalo účastnícke diplomy a prvé tri miesta boli navyše ocenené 

vecnými cenami. 

 

1.6. 2018  Deň detí - súťaţe, hádzanie na sladkosti 

 

V pekný slnečný deň k príleţitosti oslavy Dňa detí sme zorganizovali súťaţe a zábavu 

pre našich prijímateľov sociálnych sluţieb u nás v zariadení, ktorí v napätí a v nedočkavosti 

sledovali čo sa bude diať. Súťaţili v disciplíne hod loptičkou na sladkosť, ktorá visela 

uviazaná šnúrkou na paličke, a ak sa s loptičkou dotkli sladkosti, mohli si ju zobrať 

a zamaškrtiť si. Všetkým sa táto súťaţ veľmi páčila a odniesli si príjemné spomienky na Deň 

detí. 

 

8.6. 2018  Výlet do Trenčína - návšteva nového námestia (Mierové námestie) 

 

Návšteva vynoveného Mierového námestia sa niesla v duchu krásneho slnečného dňa 

a zvedavosti čo všetko vynovili a skrášlili. Zostali sme v nemom úţase, keď sme videli 

zmodernizovanie Mierového námestia. Sú tam rozšírené chodníky, celé je bezbariérové, má 

nové pódium z tropického dreva, nové lavičky, smetné koše, cyklostojany pre 62 bicyklov. 

Chodníky na námestí sú nahradené novými prírodnými materiálmi. Všetky kocky boli 

odvezené, vyčistené, nanovo poukladané a doplnené. Pribudli objekty architektúry, umelecké 

prvky. Momentálne ide o námestie s parametrami 21. storočia. Všetkým sa páčilo skrášlené 

Mierové námestie a všetci sme si z pekného a príjemne slnečného dňa doniesli príjemné 

záţitky. 

 

20. - 22. 6. 2018  Medzinárodné preteky mentálne postihnutých - Zlatá rybka 

 

Naši prijímatelia sociálnej sluţby z Centra sociálnych sluţieb – LIPA Kostolná – 

Záriečie sa v dňoch 20. - 22. júna 2018 zúčastnili 14. ročníka Medzinárodných rybárskych 

pretekov mentálne postihnutých, pod názvom „Zlatá rybka 2018“, ktoré kaţdoročne 

organizuje Trnavský samosprávny kraj v Domove sociálnych sluţieb pre deti a dospelých 
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Šoporňa – Štrkovec. Miestom konania rybárskych pretekov bol Rybník pri starej pálenici 

v areáli pána Beňu na Štrkovci. 

Po príchode do zariadenia nás uţ čakali postavené stany, rybárska výstroj a rozvoniaval 

obed. Vybalili sme si veci z auta, ubytovali sme sa v stanoch a po výdatnom obede a oddychu 

sme mali ukáţku hasičského zboru, kde sa naši prijímatelia sociálnych sluţieb povozili na 

historických aj moderných hasičských vozidlách. Po ukáţke hasičov sme sa všetci tešili na 

opekačku a posedenie pri ohni v areáli DSS Šoporňa - Štrkovec. Opiekli sme si chutné 

špekáčiky, posedeli pri priateľských rozhovoroch a tešili sa na štvrtkovú rybačku. 

Vo štvrtok ráno sme všetci vstávali plní nedočkavosti. Naraňajkovali sme sa, a uţ pred 

siedmou hodinou sme sa vydali na cestu k rybníku. Súťaţ sa konala v súkromnom zariadení 

pána Beňa, ktorý kaţdoročne na tieto preteky poskytne priestory v areáli svojho rybníka v 

Štrkovci. Súťaţný lov začal po vyţrebovaní lovných miest, na ktorý dohliadal predseda 

odbornej poroty pán Jozef Lipovský. Náš tím si vyţreboval lovné miesto s číslom 3, ktoré 

bolo z pohľadu nadmerne slnečného počasia veľmi príjemné, nakoľko sme mali aj tieň a mohli 

sme sa pred slnečnou páľavou schovať pod strom. Rybárske preteky začali štartovným 

výstrelom o pol ôsmej ráno. Súťaţilo sa spôsobom chyť a pusť. Preteky otvorila pani 

riaditeľka Domova sociálnych sluţieb Šoporňa – Štrkovec pani Mgr. Mária Tóthová, ktorá 

zároveň privítala hostí z miestnej správy a Trnavského VÚC i vojakov Ţenijného práporu zo 

Serede. Dozor nad regulérnosťou rybárskych pretekov zabezpečovala porota zloţená z členov 

miestneho rybárskeho zväzu zo Šoporne. Všetky úlovky sa poctivo zapisovali do tabuliek 

a odovzdali sa po slávnostnom výstrele na presné poludnie. 

Zlatej rybky 2018 sa zúčastnilo 9 druţstiev, ktoré zastupovali jednotlivé samosprávne 

kraje zo Slovenska i zariadenia zo zahraničia a to z Čiech i Maďarska. Po prepočítaní 

výsledkov sa na 1. mieste umiestnili zástupcovia z CSS Slnečný dom Prešov za najväčšieho 

uloveného kapra s váhou 8,75 kg, 2. miesto s najväčším počtom ulovených rýb sme vyhrali 

MY CSS – LIPA Kostolná – Záriečie s počtom ulovených rýb 41 (z toho boli 3 kapry a 38 

karasov dĺţky od 10 – 25 cm) a 3. miesto získali priatelia z DSS Pastuchov s 30 ulovenými 

rybami. 

Po slávnostnom vyhlásení výsledkov rybárskych pretekov sme mali posedenie pri guláši 

a potom sme mali prehliadku vojenskej techniky, ktorú uţ tradične predviedli vojaci zo 

Ţenijného práporu zo Serede. Po večeri sa uţ všetci tešili na tradičnú diskotéku, kde všetky 

druţstvá vytancovali radosť z úspechu. 

 

22.6. 2018  Dolný Lieskov - športové hry (Hry bez hraníc) 

 

V tento krásny slnečný deň sa naši prijímatelia sociálnych sluţieb zúčastnili podujatia 

v Dolnom Lieskove pod názvom Hry bez hraníc. Témou týchto športových hier bola „Cesta 

okolo sveta“. Počas hier sa jednotlivé tímy zo zariadení sociálnych sluţieb Trenčianskeho 

samosprávneho kraja zúčastnili rôznych disciplín, počas ktorých všetky tímy absolvovali 

rôzne disciplíny, športové aj vedomostné. Našim prijímateľom sociálnych sluţieb sa to veľmi 

páčilo a priniesli si pekné a zábavné záţitky. 

 

4.7. 2018  Výlet do Trenčína – Ostrov 

 

V jeden príjemný letný deň sme sa s prijímateľmi sociálnych sluţieb vybrali na výlet do 

Trenčína do časti Ostrov, kde sme sa poprechádzali po Ostrove, posedeli sme si na kofole 

a kávičke, porozprávali sme si rôzne záţitky zo ţivota, kŕmili sme labute a zahrali sme si 
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futbal. Bolo nám všetkým príjemne a s príjemným pocitom sme odchádzali späť do 

zariadenia. 

 

10.7., 1.8., 8.8., 22.8. 2018  Kúpanie sa vo Vincovom lese 

 

Tohtoročné leto nám ponúklo veľa teplých dní, ktoré sme vyuţili na návštevu 

termálneho kúpaliska Vincov Les. Naši prijímatelia sociálnych sluţieb mali moţnosť si vo 

Vincovom Lese zaplávať, spustiť sa na tobogánoch a posedieť si v termálnom bazéne ako sa 

aj prejsť po areáli, v ktorom sa mohli zabaviť, ale i dobre najesť a napiť. 

 

20.7. 2018  Súkromné športové hry na dvore CSS – LIPA (súťaţe) 

 

Naše súkromné športové hry v CSS – LIPA prebiehali počas priaznivého počasia 

v našom areáli. Vytvorili sme 4 stanoviská, kde si mohli preveriť svoju kondíciu a svoje 

športové dovednosti. Všetkým sa veľmi páčili súkromné športové hry a bodku za krásnym 

športovým dňom spravila diskotéka. 

 

26.7. 2018  Trenčianske historické slávností 

V jeden krásny slnečný deň sme sa s prijímateľmi sociálnych sluţieb vybrali na 12. 

ročník Trenčianskych historických slávností. Prijímatelia sociálnych sluţieb tu mali moţnosť 

vidieť dobovú kuchyňu, dobový jarmok, dobové hry, dobový záprah, vozenie sa na koňoch 

a samozrejme aj rytierov i sokoliarov v akcii. Všetkým sa to veľmi páčilo a boli unesení 

atmosférou, ktorá vládla na námestí. 

 

10.8. 2018  Hippoterapia v Dolnom Lieskove 

 

V Dolnom Lieskove sme vyuţili ich moţnosť chodiť na koníky a vďaka ich personálu 

a odborného doprovodu sme chodili na pravidelnú Hippoterapiu. Prijímateľom sociálnych 

sluţieb sa veľmi páčilo a z hippoterapie chodievali oddýchnutí, ukľudnení a plní príjemných 

záţitkov. 

 

16.8. 2018  Výlet - Trenčianske Teplice 

 

Na výlete v Trenčianskych Tepliciach mali moţnosť si pozrieť Most Slávy, kde sú 

tabuľky slávnych ľudí, odtiaľ sa prešli do parku, kde sa nachádza jazierko a tam si mohli 

nakŕmiť rybky a kačky. Prechádzkou okolo tenisových kurtov sa dostali do parku, kde si 

mohli na čerstvom vzduchu zacvičiť. Prechádzkou po námestí si mohli pozrieť rôznu kultúru 

a mali moţnosť zakúpiť si slávne kúpeľné oblátky a posedieť pri káve. 

 

12.9. 2018  Výlet - Piešťany (kúpeľný ostrov) 

 

Návšteva kúpeľného parku v Piešťanoch sa niesla v duchu dobrej nálady, kde si naši 

prijímatelia sociálnych sluţieb prezreli kúpeľný park, posedeli pri kávičke a mali moţnosť 

nakŕmiť rybky a kačky a popozerať ostatnú zver v minizoo. 

 

19.9. 2018  Diskotékovo – športový deň v areáli CSS – LIPA 

 

V tento diskotékovo – športový deň sme nechali priestor, kde sa všemoţne vyuţil 

potenciál našich prijímateľov sociálnych sluţieb a podporili sme ich diskotékovo – športového 
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ducha. Jeden tábor sa venoval športom, hádzalo sa na terč, hrali bedminton a zhadzovali 

kolky. V druhom tábore sa naplno venovali tancu a relaxačnej hudbe. 

 

1.10. 2018  Deň otvorených dverí v TSK - prezentácia výrobkov PSS 

 

Na deň otvorených dverí v Trenčianskom samosprávnom kraji sme vyuţili moţnosť 

odprezentovať výrobky, ktoré vyrábali naši prijímatelia sociálnych sluţieb počas celého roka. 

Mohli sme vystaviť rôzne obrazy, ktoré maľovali naši prijímatelia sociálnych sluţieb, výrobky 

z papiera, plastov, či rôzneho prírodného materiálu. 

 

11.10. 2018  Autosalón Nitra 

 

Na AUTOSALÓNE AUTOSHOW NITRA sme mohli vidieť aj značky, ktoré nadšenci 

neuvidia ani v Paríţi: Opel, Volvo, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Ford, Mazda a Jeep. 

Očakávané slovenské premiéry modelov priamo z francúzskeho výstaviska boli Škoda Kodiaq 

RS, CUPRA Ateca, Hyundai i30 N-line, Citroën Berlingo, Toyota Camry a Corolla. Medzi 

nimi sa rozhodne nestratili ani novinky ako Seat Tarraco, Mitsubishi Space Star, Ford Focus, 

Kia Sportage, Volvo XC40 či superluxusný karavan Morelo Palace 88. Z mnohých 

elektromobilov zaujali Hyundai Kona electric a JAGUAR I-PACE electric. 

Automobilovú show zabezpečili najlepší slovenskí drifteri a kaskadéri vrámci akcie 

MOTO TV SHOW. Okrem iných sa odprezentoval svojim vystúpením viacnásobný drţiteľ 

Guinessových rekordov profi kaskadér na skútri Gunter Schachermayr z Rakúska. Adrián 

Husák sa pokúsil o zápis do guinessovej knihy jazdou na 4-kolke priamo pred divákmi. 

Okrem tradičných sexi car wash, vystúpení rapperov, fotopáuz s hosteskami, rôznych súťaţí 

celú akciu okorenil zraz automobilových nadšencov a slovenské finále Car Fans Cup. 

Nemohli chýbať ani tradičné Majstrovstvá Slovenska hasičského a záchranného zboru SR vo 

vyslobodzovaní z havarovaných áut. Prijímateľom sociálnych sluţieb sa to veľmi páčilo 

a odniesli si pekné a príjemné záţitky. 

 

18.10. 2018  Opekačka mimo areálu zariadenia v obci Kostolná v časti Záriečie 

 

Po dohovore s pánom starostom obce Kostolná – Záriečie, ktorý nám dovolil si v časti 

Záriečie urobiť vlastnú opekačku, sme si nakúpili špekačky a klobásky a všetko potrebné 

a vybrali sme sa na malú túru spojenú s opekačkou. Prostredie bolo veľmi príjemné, kde sme 

počúvali šum listov a potôčika, porozprávali sme si rôzne záţitky a príbehy, pochutili sme si 

na špekačkách a klobáskach. Keď sme všetko pojedli a poupratovali vrátili sme sa všetci spolu 

naspäť do zariadenia. 

 

2.11. 2018  Uctenie si pamiatky zosnulých 

 

Prijímatelia sociálnej sluţby si pripravili pre svojich zosnulých známych a bývalých 

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

zapálili sviečky a uctili si ich modlitbou a minútou ticha. 

 

9.11. 2018  Halloweenska diskotéka 

 

Za sprievodu manţelského páru „Múmií“ sa v tento deň začala halloweenska zábava 

v hlavnej jedálni, kde sa nám predstavili masky, ktoré si sami zhotovili vo viacúčelovej 

miestnosti č. 12. Všetci sme tancovali a zabávali sa v halloweenskej atmosfére, kde sme sa 

všetci stretli od indiánov aţ po rôzne zvieratká. 
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14.11. 2018  OMAR - Slávnica 

 

Dňa 14. novembra sme sa zúčastnili ako diváci uţ XV. ročníka kultúrneho podujatia 

Trenčiansky Omar, ktorý sa konal u organizátora - v Centre sociálnych sluţieb - Sloven 

Slávnica. Vystupovali tam s krátkymi scénkami všetky zariadenia s Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Program bol veľmi bohatý a veľa sme sa nasmiali i zahĺbili do 

myšlienok ostatných účinkujúcich. Po dobrom obede sme sa boli poprechádzať aj po okolí. Po 

ukončení kultúrnych programov sme boli odmenení krásnymi výrobkami a pamätným listom. 

 

6.12. 2018  Mikuláš v CSS – LIPA 

 

Do hlavnej jedálne v CSS – LIPA prišiel Mikuláš (prezlečený prijímateľ sociálnej 

sluţby pán Jozef Kováčik), Čert (prezlečená sociálna pracovníčka pani Mgr. Petra 

Jankovičová) a Anjel (prezlečená opatrovateľka pani Zuzana Tóthová), ktorým za krásnu 

básničku alebo pesničku, či dobrý vtip sa ušiel kaţdému mikulášsky balíček s dobrotami. 

Prijímatelia sociálnych sluţieb si takto pripomenuli časy detstva a spríjemnili si Mikulášsky 

deň. 

 

7.12. 2018  Vianočné trhy na TSK 

 

Pred Vianočnými sviatkami sme ponúkali a predávali výrobky našich prijímateľov 

sociálnych sluţieb, ktoré sami vyrobili. Mali sme v ponuke Vianočné oblátky slané aj sladké, 

zvončeky, venčeky, stromčeky a najobľúbenejšie, našimi prijímateľmi sociálnych sluţieb 

osobne vyhľadané počas celého roka - štvorlístky, ku ktorým sme priradili citáty od slávnych 

filozofov a zaliali ich do fólie. Tu mali moţnosť vidieť aj výrobky iných zariadení 

a inšpirovať sa na budúci rok. V Trenčianskom samosprávnom kraji vládla príjemná 

predvianočná atmosféra a naši prijímatelia sociálnych sluţieb  

 

26.12. 2018  Koledníci prišli spríjemniť Vianoce v CSS - LIPA 

 

Pravidelne aj tento rok počas vianočných sviatkov, prišli miestni koledníci z obce 

Kostolná – Záriečie spríjemniť tieto sviatky našim prijímateľom sociálnej sluţby, ktorí 

nemohli ísť na vianočné sviatky domov. 
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5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS - LIPA za r. 2018 

5.1 Príjmy  

 

Názov Schválený 

rozpočet v € 

Upravený 

rozpočet v € 

Plnenie 

príjmov v € 

% 

vyjadrenie 

Príjem za sociálne 

sluţby 

 

233 825 

 

233 745 

 

211 014,67 

 

90,28 

Za predbytočný 

hnuteľný majetok 

 

 

0 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

100,00 

Príjem z 

dobropisov 

 

0 

 

0 

 

634,6 

 

0 

SPOLU 

 

 

233 825 

 

233 825 

 

211 729,27 

 

90,55 

 

5. 2 Beţné a kapitálové výdavky  

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet v € 

Upravený 

rozpočet v € 

Skutočné 

čerpanie v € 

% 

vyjadrenie 

610 – Mzdy 

 

314 325 324 411 324 411 100,00 

620 – Poistné 

 

115 700 118 776 118 775,63 99,99 

630 -  Beţné výdavky 

 

176 640 158 847 149 243,65 93,95 

640 – Beţné transfery 

 

0 1 912 1 910,16 99,90 

600 – Beţné  

výdavky spolu 

606 665 603 946 594 340,44 98,41 

700 – Kapitálové 

výdavky spolu 

0 242 664 242 650,26 99,99 

Výdavky celkom 

 

606 665 846 610  836 990,70 98,86 

 

V roku 2018 CSS - LIPA realizoval dve investičné akcie - „ Prekládka elektrického 

stĺpa, realizácia príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici do CSS - LIPA „vo 

výške = 47 156,86€ a „Prístavba výťahu a vrátnice k budove A „ vo výške = 195 493,40 €. 

Ďalej dostal do správy od zriaďovateľa „Zvýšenie energetickej efektívnosti „ vo výške 

188 813,05€. Vyradil z pouţívania sluţobné vozidlo vo výške 9 912,97€. 

Čerpanie beţných výdavkov bolo niţšie oproti upravenému rozpočtu a to z dôvodu, ţe 

boli niţšie úhrady za energie – plyn, elektrická energia a niţšie čerpanie bolo na 620 – 

poistné, nakoľko máme zamestnancov, ktorí poberajú invalidný alebo starobný dôchodok 

a majú tak niţšie odvody do niektorých poistných fondov. 
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Čerpanie podľa jednotlivých poloţiek kategórie 630: 

Poloţky 

 

Schválený rozpočet 

v € 

Upravený rozpočet 

v € 

Skutočné čerpanie 

631 - cestovné 

 

500 720 719,95 

632 - energie 

 

48 300 40 957 36 724,94 

633 – tovary 

 

96 262 90 664 86 074,88 

634 - dopravné 

 

2500 2500 2072,83 

635 – údrţba 

 

10 000 2000 1917,69 

636 - nájomné 

 

0 0 0 

637 – sluţby 

 

19 078 22 006 21 733,36 

SPOLU 

 

176 640 158 847 149 243,65 

 

5.3 Finančná hodnota majetku 

Finančná hodnota 

majetku k 31.12.2018 

Suma v € Odpisová 

skupina 

Doba 

pouţívania 

Ročná 

odpisová 

sadzba 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

0 --- --- --- 

021 – stavby 

 

738 158,37 6 40 1/40 

DHM - 022- samostatne 

hnutný majetok 

96 123,64 1,2,3 4,6,8 1/4,1/6,1/8 

023-  dopravné 

prostriedky 

26 000 2 6 1/6 

031 – pozemky 

 

104 19,56 --- --- --- 

042 – obstaranie DHM 

 

258 408,26 --- --- --- 

 

Bola zrealizovaná prístavba výťahu a prekládka elektrického stĺpa a realizácia 

príjazdovej cesty. 
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5.4 Bankové účty  

 

Na bankových účtoch CSS - LIPA k 31. 12. 2018 boli uvedené stavy finančných 

prostriedkov: 

Názov účtu 

 

Stav k 31.12.2018 v € 

Výdavkový účet 

 

0 

Príjmový účet 

 

0 

Sociálny fond 

 

625,33 

Dary 

 

677,55 

Depozit  

 

44 247,10 

Projekty 

 

0 

Dotácia ŠR 

 

0 

SPOLU 

 

45 549,98 

 

5.5 Pohľadávky 

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky v € 

 

318- pohľadávky 

z nedaňových príjmov 

Nezaplatené úhrady za pobyt 

prijímateľov sociálnych 

sluţieb 

111 596,15 

 

Z toho podľa doby splatnosti:  

V lehote splatnosti 2 903,70 

Do 30 dní 1 966,82 

Od 30 do 60 dní 2 725,31 

Od 60 do 90 dní 2 537,65 

Od 90 dní do 1 roku 24 285,17 

Nad 1 rok 77 178,13 

 

Pohľadávky tvoria nezaplatené úhrady prijímateľov sociálnych sluţieb. Úhrady nie sú 

zaplatené z rôznych dôvodov – výška dôchodku prijímateľov sociálnych sluţieb nepostačuje    

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

nezaplatené úhrady po zomrelých prijímateľoch sociálnych sluţieb a doposiaľ nebolo 

ukončené dedičské konanie. K pohľadávkam sa k 31. 12. 2018 boli vytvorené opravné 

poloţky v celkovej  výške 28 369,12 € a boli zníţené opravné poloţky vo výške 4 099,14 €. 
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5.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

 

Významné poloţky Hodnota v € Účet 

Majetok prijatý do úschovy 87 451,79 751 

DHM v pouţívaní 142 488,48 771 

 

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

sluţby, ktoré majú uloţené v depozitári CSS – LIPA. 

 

 

 

 

V Kostolnej – Záriečí, dňa 10. 5. 2019 

 

 

 

 

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

         Ing. Igor Šumaj 

riaditeľ CSS –LIPA 

  



26 
 

Príloha č.1- Cenník 

 

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

C E N N Í K 
poskytovaných sluţieb (tovarov) 

účinný od 01. 03. 2018 

 

 
Tento cenník je v súlade so Zákonom 448/2008 o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov 

a s prílohou č. 5 zákona, vydáva sa v súlade s VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych sluţieb 

v zariadeniach sociálnych sluţieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom schválené 

uznesením č 34/2018 na IV. Zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa     

29. 01. 2018 s účinnosťou od 01.03. 2018. 

           

SLUŢBA         Cena v EUR 

  

 

1. Denná úhrada pri jednotlivých diétach: 

 

 a) racionálna strava      10,42  €/deň 

 b) iná ako racionálna strava, alebo bezlepková diéta   11,02  €/ deň 

 c) bezlepková diéta      11,32  € /deň 

 

Zloţenie 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     7,43 €/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, údrţbu 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     24,81 €/x počet dní v mesiaci 
 

 

3. Výška úhrady za poskytované nadštandardné sluţby 

 
 

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

LIPA           

        0,40 €/km  
 

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

   obedov 
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Príloha č.2 - Fotodokumentácia zariadenia 
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