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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 rokov aţ do dovŕšenia dôchodkového veku. Starších PSS uţ 

prijímať zariadenie sociálnych sluţieb nemôţe. PSS, ktorí dosiahnu dôchodkový vek 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 2019 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. 

Vyšší počet zamestnancov oproti organizačnej štruktúre je z dôvodu zastupovania dlhodobej 

práceneschopnosti upratovačky. 
 

 

Prehľad počtu zamestnancov k 31.12.2019 

 

Počet zamestnancov 

 

Ţeny Muţi Spolu 

Schválený podľa 

organizačnej štruktúry 

--- --- 36 

Skutočný počet 

k 31.12.2019 

31 6 37 

 

 

Priemerný vek zamestnancov CSS - LIPA: 52 rokov 
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3.2 Organizačná štruktúra CSS - LIPA platná k 31.12.2019 

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

- ekonóm    - sociálny pracovník 

- odborný referent   - asistent sociálnej práce 

- hospodárka    - sestra 

- hlavná kuchárka   - zdravotnícky asistent 

- kuchárka    - opatrovateľ 

- pračka     - pracovný terapeut 

- vodič – údrţbár – obsluha kotolne 

- vrátnik – obsluha kotolne 

- upratovačka 

- práčka 

 

  

Riaditeľ

1

Ekonomicko -
prevázdkový úsek  16

Sociálno -
zdravotnícky úsek 19
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3.3 Vzdelávanie zamestnancov CSS - LIPA 

 

V r. 2019 sa zamestnanci CSS - LIPA zúčastnili nasledovných vzdelávacích akcií: 

Názov vzdelávacej aktivity Miesto 

konania 

Počet zamestnancov 

Školenie v Prievidzi- kľúčový 

pracovník 

Prievidza 3 

Školenie TSK – finančná kontrola TN 1 

Školenie TSK - aktuality v mzdovom 

účtovníctve 

TN 1 

Školenie TSK - nové poradovníky TN 3 

Školenie – sociálne sluţby Podbanské 1 

Supervízia CSS - LIPA 18 

Metodický deň TN 2 

Školenie BOZP a PO CSS - LIPA 36 

Školenie TSK – stravovanie 

v sociálnych sluţbách 

TN 2 

Školenie TSK - nová registratúra TN 3 

Školenie- štandardy kvality v ss Slávnica 2 

Školenie- zmeny v legislatíve 448/ 

2008 Z.z. 

Podbanské 2 

Porada riaditeľov Lazy pod 

Makytov 

 

1 

Verejné obstarávanie TN 1 

Školenie – kurz podvojného 

účtovníctva 

TN 1 

Školenie - TSK registratúra TN 3 

Školenie - Kľúčové kompetencie 

poskytovateľov sociálnych sluţieb 

TN 2 
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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. 2019 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. 2019  6 sociálnych návštev 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 31.12.2019 

 

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 

 

31 33 64 

 

 

4.3.3 Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnej sluţby poskytovaných sociálnych sluţieb 

Druh sociálnej 

sluţby 

Prijatí Zomrelí Ukončené 

poskytovanie 

sociálnej sluţby 

DSS 7 1 2 
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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. 2019 bolo v CSS – LIPA len 64 prijímateľov sociálnej sluţby, vychádzame 

z reálneho počtu prijímateľov sociálnych sluţieb. 

 

Vekové rozpätie 

 

Muţi Ţeny Spolu 

21- 25 1 1 2 

26-39 5 3 8 

40-62 16 9 25 

63-74 7 11 18 

75-79 0 1 1 

80-84 1 2 3 

85-89 1 3 4 

nad 90 0 3 3 

 

 

4.3.5 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej sluţby podľa stupňa odkázanosti 

 

Druh sociálnej 

sluţby 

V. stupeň VI. stupeň Spolu 

DSS 1 63 64 

 

 

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 13 

Časť úhrady z úspor a majetku 17 

Časť úhrady na základe vyţivovacej povinnosti 5 

Časť úhrady 29 

 

 

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

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. 
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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 22 36 

Pozbavený v plnom 

rozsahu 

16 11 27 

SPOLU 

 

31 33 64 

 

 

4.3.8 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej sluţby z hľadiska určenia opatrovníka  

 

Určený opatrovník 

 

Muţi Ţeny Spolu 

CSS – LIPA  5 2 7 

Rodinný príslušník 12 7 19 

Iný 1 1 2 

 

 

4.3.9 Prehľad dní dočasnej neprítomnosti prijímateľov sociálnej sluţby 

 

Neprítomnosť klienta 

 

Muţi Ţeny Spolu 

Z dôvodu hospitalizácie 

 

274 414 688 

Z dôvodu návštevy 

rodiny 

515 188 703 

 

 

4.3.10 Prihlásenie prijímateľov sociálnej sluţby k trvalému a prechodnému pobytu  

 

Prihlásenie k pobytu Počet prijímateľov 

sociálnej sluţby 

Trvalý pobyt  32 

Prechodný pobyt  32 
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4.3.11 Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej sluţby  

 

Diéta 

 

Počet prijímateľov sociálnej sluţby 

Racionálna strava 

 

46 

Diabetická strava 

 

11 

Šetriaca strava 

 

4 

Neslaná 3 

 

 

 

4.3.12 Záujmová činnosť a aktivity prijímateľov sociálnych sluţieb v r. 2019 

 

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná 

činnosť, ktorá je zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej sluţby. 

Cieľom záujmovej činnosti v Centre sociálnych sluţieb - LIPA je poskytnutie 

dostatočného mnoţstva aktivít, terapií a podnetov pre plnohodnotné trávenie voľného času 

prijímateľov sociálnej sluţby v súlade s ich poţiadavkami, potrebami, schopnosťami 

a zdravotným stavom. Záujmová činnosť v CSS - LIPA je organizovaná ako skupinová alebo 

individuálna činnosť na základe záujmov prijímateľov sociálnych sluţieb a moţnostiach 

zariadenia (personálnych, priestorových a materiálno - technických). Zodpovední zamestnanci 

vyuţívajú na zdokumentovanie jednotlivých častí IS SAZA, kde sa pravidelne zaznamenáva 

účasť prijímateľa na jednotlivých činnostiach, podujatiach a výletoch pre kaţdého prijímateľa 

zvlášť. 

V Centre sociálnych sluţieb - LIPA sme sa snaţili zapájať prijímateľov sociálnej sluţby do 

týchto aktivít: 

 spoločenské hry, 

 šport a vychádzky, 

 výlety a návšteva rôznych výstav, 

 posedenia a súťaţe, 

 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 (náboţenských) 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, ţe kaţdý zmysluplný pohyb je výsledkom zloţitých intrapsychických procesov, na 

ktorých sa podieľa vţdy celý človek. Predpokladom je zvnútornenie informácii, ich zhodnotenie 

vo vzťahu k sebe, motivácia, sebahodnotenie k daným moţnostiam, očakávania úspešnosti a tieţ 
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pochopenie významu svojho konania a svojej ţivotnej reality. Činnostná terapia nie je 

tréningom, ale príleţitosťou objavovať vlastné moţnosti. 

 

 BIBLIOTERAPIA: 

 

Biblioterapia je metóda psychoterapie vyuţívajúca čítanie na liečebné účely. Čítanie 

pomáha účelne vyuţívať voľný čas, prekonávať depresívne stavy a duševné krízy, riešiť 

vnútorné či psychické konflikty. S rozvojom biblioterapie sa čoraz častejšie začínajú pouţívať aj 

terapeutické rozprávky. Rozprávkový svet sa navyše riadi pravidlami dobra, ktoré zvíťazí. Na 

čítanie je vhodný taký výber kníh, ktorý rešpektuje záujem prijímateľa sociálnej sluţby, ale musí 

mu zároveň otvárať nové moţnosti. 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 dôleţitou 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 udrţať jeho stav. Liečba 

hudbou (muzikoterapia) je cielené vyuţitie hudby a jej zloţiek na pozitívne ovplyvňovanie 

problémových stavov jedinca v individuálnom alebo skupinovom procese riadenom odborníkom. 

Najrozšírenejšou formou muzikoterapie je počúvanie hudby – receptívna muzikoterapia, ktorá 

umoţňuje relaxáciu, oddychovanie, kultúrne vyţitie, koncentráciu. V muzikoterapii sa pouţívajú 

tradičné aj netradičné hudobné nástroje, ale môţu to byť aj predmety, ktoré vydávajú rozličné 

zvuky. Najčastejšie uvádzanou technikou muzikoterapie je improvizácia. 

 

 ARTETERPIA: 

 

Arteterapia je vyuţívanie výtvarného umenia a výtvarnej tvorby v procese terapie, 

umoţňuje chorým vyjadriť svoje posolstvo inou neţ verbálnou cestou, ktorá im dáva príleţitosť 

prijať informácie o sebe, o svete iných ľudí a súčasne objavovať svoje moţnosti. Arteterapia 

napomáha zmierniť pocity úzkosti, prispieva k úľave pri depresii a k celkovej kognitívnej a 

psychickej stimulácii. Arteterapia môţe 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 preţívania iných ľudí, 

vcítenie sa do umeleckého diela. Produktívna arteterapia znamená pouţitie konkrétnych 

tvorivých činností- kresby, maľby, modelovania. Zmysel vstupu atreterapie do výchovy vidia v 

kultivácii emocionálnej a hodnotovej sféry detského vnútorného sveta. Arteterapia by mala 

sprostredkovať východiská pre ţivotné záťaţové situácie. Pozitívna prevencia by mala byť 

účinná hlavne v nestabilných a málo láskavých rodinách, pretoţe v takej situácii môţe 

arteterapeut predstavovať veľmi dôleţitú 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 sluţby formujú vôľové 

vlastnosti a majú aj relaxačný charakter. Vyuţívajú sa najmä športové hry a prechádzky 
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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 

 šachové turnaje 

 gulečníkové turnaje 

 šípkové turnaje 

 púšťanie si šarkanov 

 hranie bedmintonu 

 hranie loptových hier 

 cvičenie pri hudbe 

 

 

AKTIVITY: 

 

 

14.2. 2019  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. 

 

28.2. 2019  Fašiangová zábava 

 

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. Vyrábali a chystali sa 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 postarali sociálni 

pracovníci. Ešte dlho sme spomínali na výbornú atmosféru a veľa vtipných momentov pri 

fašiangovej zábave. 

 

8.3. 2019  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. 

 

14.3. 2019  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 19. ročník výstavy motocyklov a 16. ročník výstavy lodí, 

kde videli rôzne nové modely. Prijímatelia sociálnych sluţieb si mohli obzrieť a ohmatať 
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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. Naši prijímatelia sociálnych sluţieb si odniesli veľmi pekné záţitky z tejto 

výstavy. 

 

4.4. 2019  Výstava Flóra 

 

Najväčšia kvetinová a záhradnícka výstava na Slovensku. Na svoje si prišli milovníci 

kvetov, záhrad a všetkého, čo je s tým spojené. Naši prijímatelia sociálnych sluţieb sa inšpirovali 

najnovšími trendami vo viazaní kvetov a tvorbou záhrad. Na výstave videli rôzne rezané kvety, 

interiérové a exteriérové rastliny, bonsaje, kaktusy, semená, odbornú literatúru, záhradnú 

techniku, náradie, okrasné kamene, záhradný nábytok, záhradné terasy, bazény, vírivky a 

mnoţstvo ďalších vecí spojených s kvetmi a záhradou. 

 

25. - 26.4. 2019  Plavecké preteky v Košiciach 

 

Dňa 25.04.2019 sa naši PSS zúčastnili medzinárodných plaveckých pretekov v Košiciach. 

Týchto pretekov sa zúčastnilo 45 pretekárov. Tieto preteky boli pod záštitou Košického 

samosprávneho kraja a Domova sociálnych sluţieb DOMKO Košice. 

30.4. 2019  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. 

 

2.5. 2019  Autosalón INCHEBA (Bratislava) 

 

Návšteva 29. ročníka výstavy AUTOSALÓN a 9. 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. 

 

17.5. 2019  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.  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 si za dobrovoľný príspevok zakúpiť. 
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31.5. 2019  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. 

 

5.6. 2019  Pomocná ruka obci Kostolná - Záriečie 

 

CSS – LIPA sa dohodlo s p. starostom obce Kostolná – Záriečie ohľadne upratovania obce. 

Vyfasovali sme od p. starostu gumené rukavice, veľké vrecia na smeti a naloţili sme si veci do 

vozíka a išli sme pozbierať smeti pri ihrisku i na ihrisku, popri nadjazde, pod mostom a smerom 

okolo materskej školy. Keď sme pozbierali smeti, ktoré iní ľudia vyhodili len tak na zem, tak 

sme si na ihrisku spravili piknik s občerstvením a uţívali sme si krásny slnečný deň a diskutovali 

sme o znečisťovaní ţivotného prostredia. 

 

12.6. 2019  Výlet - Ostrov Trenčín (Houseboaty) 

 

V duchu krásneho slnečného dňa sme sa vybrali na výlet do Trenčína do časti zvanej 

„Ostrov“. Išli sme sa pozrieť na Houseboaty popri Váhu a potom sme si posedeli na pláţi na 

Ostrove, kde sme si dali osvieţujúce nápoje a porozprávali sme sa o aktuálnom dianí, zahrali 

sme si bedminton, nakŕmili labute, ktoré plávali popri Váhu. Všetkým sa veľmi páčilo na výlete. 

 

17.6. 2019  Začiatok plaveckého výcviku na Strednej športovej škole v TN 

 

S našimi prijímateľmi sociálnych sluţieb sme začali usilovne trénovať plávanie na 

Strednej športovej škole v Trenčíne, aby sa mohli prijímatelia sociálnych sluţieb viac 

pripravovať na plavecké preteky v Košiciach a zlepšiť si svoje plavecké dovednosti. 

 

19.6. 2019  Opekačka mimo areálu ( 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. 

 

20.6. 2019  Športové hry CSS – LIPOVEC (Horné Sŕnie) 

 

Naši prijímatelia sociálnych sluţieb boli pozvaní na športové hry, ktoré sa konali 

v Hornom Srní v CSS – LIPOVEC. Všetci sme boli v napätí aké športové aktivity nás čakajú. 

Keď sme prišli na miesto boli sme veľmi milo prekvapení, čakalo nás kreslenie na chodník, hod 

tenisovou loptou na cieľ, hranie bedmintonu, hudobné vystúpenie miestnych muzikantov, 

opekanie si špekačiek a mnohé iné aktivity. Veľmi sa nám páčila atmosféra športových hier 

a radi sa zúčastníme aj ďalšieho ročníka. 
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21.6. 2019  Dolný Lieskov – Hry bez hraníc 

 

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

v Dolnom Lieskove pod názvom Hry bez hraníc. 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. 

 

26. - 28. 6. 2019  Medzinárodné preteky mentálne postihnutých - Zlatá rybka 

 

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

sa v dňoch 26. - 28. júna 2019 zúčastnili 15. ročníka Medzinárodných rybárskych pretekov 

mentálne postihnutých, pod názvom „Zlatá rybka 2019“, ktoré kaţdoročne organizuje Trnavský 

samosprávny kraj v Domove sociálnych sluţieb pre deti a dospelých 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. 

Podujatia sa zúčastnilo 8 zariadení zo Slovenska a jedno druţstvo tvorili priatelia z Čiech 

a Maďarska. Po prepočítaní výsledkov sa na 1. mieste umiestnili zástupcovia z DSS Méta Martin 

s 9,6 kg rybou, 2. miesto s najväčším počtom ulovených rýb sme vyhrali MY CSS – LIPA 

Kostolná – Záriečie s počtom ulovených rýb 28 (z toho boli väčšinou karasy dĺţky od 10 – 25 

cm, a pár kaprov, avšak ako jediné súťaţiace druţstvo sme chytili 8 kg amura) a 3. miesto získali 

priatelia z DSS Pastuchov s 11 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. 
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3.7. 2019  Turistika v Kostolnej – Záriečí 

 

V tento krásny slnečný deň sme sa vybrali na turistiku do hôr v obci Kostolná – Záriečie. 

Zobrali sme si dostatok tekutín a maškrty a spravili sme niečo pre svoje zdravie. Hory v obci 

Kostolná – Záriečie sú veľmi pekné a je tam ticho a pokoj. Spravili sme si na lúke piknik 

a obdivovali sme krásnu prírodu vôkol nás. 

 

4.7. 2019  Výlet do Trenčína (námestie, zmrzlina) 

 

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

Trenčína, prechádzali sme sa po Mierovom námestí, sadli sme si na zmrzlinu a vychutnávali sme 

krásny slnečný a teplý deň v Trenčíne, po námestí pobehovali malé deti a osvieţovali sa parou na 

námestí, ktorú nainštalovalo mesto Trenčín z dôvodu veľmi horúcich a slnečných dní v lete. 

 

10.7., 1.8., 8.8., 22.8. 2019  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. 

 

6.9. 2019  Príprava na športové hry v CSS – LIPA  

 

Príprava na športové hry prebiehala v duchu nadšenia a očakávania na deň D. Všetci 

s nadšením hrabali lístie, okopávali skalky, zametali dvor od kamienkov, nosili spadnuté konáre, 

pripravovali sa disciplíny a samozrejme si všetci zúčastnení chceli aj vyskúšať pripravované 

disciplíny. Počas nasledujúcich dní veľmi usilovne cvičili disciplíny ako: hod loptou do cieľa, 

hod basketbalovou loptou na kôš, ping – pong či stolný futbal. Dokončovali sa posledné prípravy 

a všetci sme boli v očakávaní či nám aj počasie bude priať. 

 

26.9. 2019  IV. ročník športových hier v CSS – LIPA 

 

Na otvorení IV. 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 7 zariadení sociálnych sluţieb z Košického, Trnavského 

a Trenčianskeho kraja. Súťaţilo sa v 5 disciplínach, a to v stolnom tenise (dvojhra, štvorhra), 

stolnom futbale, hod basketbalovou loptou na kôš a hod tenisovou loptičkou do cieľa. 

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

medailu. Za stolný tenis v štvorhre si prvé miesto odniesol pán Milan Kosťun s pánom 

riaditeľom Ing. Igorom Šumajom. Ako druhý sa v dvojhre v stolnom tenise umiestnil pán Milan 

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

a pán Pavol Mrázik. V disciplíne hod tenisovou loptou do cieľa získal pán Jozef Kováčik tretie 

miesto. 

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

vecnými cenami a diplomami. 
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2.10. 2019  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. 

 

13.10. 2019  Premietanie prezentácie zo IV. ročníka športových hier 

 

V tento deň sme si pre prijímateľov sociálnych sluţieb pripravili prezentáciu fotiek zo  

IV. ročníka športových hier. Všetkých sme pousádzali do hlavnej jedálne v CSS – LIPA a na 

televízore sme im premietli fotografie z nedávnych športových hier. Veľmi sa na to tešili 

a nevedeli sa dočkať. Niektoré fotky boli veľmi úsmevné a všetci sme si oţivili pekné 

spomienky na krásny športový deň s priateľmi, ktorí prišli z iných zariadení. 

 

18.10. 2019  Miestny turnaj v stolnom futbale 

 

V duchu celoročného trénovania stolného futbalu, sme sa rozhodli zorganizovať miestny 

turnaj v stolnom futbale v CSS - LIPA, najprv sme sa všetci, ktorí sa nahlási na turnaj rozohrali 

a potom sme začali hrať na ostro. Všetky druţstvá sa snaţili ako najviac vedeli, avšak našich 

víťazov zo športových hier neporazil nikto. Pán Milan Kosťun a pán Pavol Mrázik opäť 

zvíťazili. 

 

25.10. 2019  Miestny turnaj v šachu, dáme a ţolíku 

 

Na základe predchádzajúceho úspešného miestneho turnaja v stolnom tenise sme sa 

rozhodli zorganizovať aj miestny turnaj CSS – LIPA v šachu, dáme a ţolíku. Rozdelili sme sa na 

dve skupiny. Jedna skupina súťaţila v hraní šachu a dámy a druhá skupina súťaţila v hraní 

kartovej hry – ţolík. Víťazom miestneho turnaja v hraní šachu sa stal p. Marián Barčin a v hraní 

dámy p. Pavol Mrázik a víťazom miestneho turnaja v hraní ţolíka sa stal p. Ladislav Piliš. 

 

2.11. 2019  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. 

 

8.11. 2019  Halloweenska diskotéka 

 

Halloweenska diskotéka sa niesla v duchu pohodovej nálady. Vyzdobili sme si hlavnú 

jedáleň v CSS – LIPA, prezliekli sme sa do halloweenskych masiek a zabávali sme sa a tancovali 

na rôzne pesničky. Všetkým sa veľmi páčila Halloweenska zábava. 

 

13.11. 2019  OMAR - Slávnica 

 

Dňa 13. novembra sme sa zúčastnili uţ XVI. ročníka kultúrneho podujatia Trenčiansky 

Omar, ktorý sa konal u organizátora - v Centre sociálnych sluţieb – Sloven - Slávnica. 

Vystupovali sme tam s nacvičeným programom „Anka a Janko“. I ostatní zúčastnení prijímatelia 

sociálnych sluţieb vystupovali s krátkymi scénkami. Program bol veľmi bohatý a veľa sme sa 

nasmiali i zahĺbili do myšlienok ostatných účinkujúcich. Po dobrom obede sme sa boli 
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poprechádzať aj po okolí. Po ukončení kultúrnych programov sme boli odmenení krásnymi 

výrobkami a pamätným listom. 

 

2.12. 2019  Vianočné trhy na TSK 

 

Pred Vianočnými sviatkami sme ponúkali a predávali výrobky našich prijímateľov 

sociálnych sluţieb, ktoré sami vyrobili. Mali sme v ponuke vyšívané tašky i upletené šály, 

zvončeky, venčeky, rôznorodé vianočné 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 boli veľmi spokojní. 

 

6.12. 2019  Mikuláš + Mikulášska diskotéka 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. A po rozdaní mikulášskych 

balíčkov sa prijímatelia sociálnych sluţieb zabávali na Mikulášskej diskotéke. 

 

18.12. 2019  Koledníci prišli spríjemniť Vianoce v CSS - LIPA 

 

Pravidelne aj tento rok počas vianočných sviatkov, prišli miestni koledníci (deti zo škôlky 

a zo školy) 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 v CSS - LIPA za r. 2019 

5.1 Príjmy 

 

Názov Schválený 

rozpočet v € 

Upravený 

rozpočet v € 

Plnenie 

príjmov v € 

% 

vyjadrenie 

Príjem za sociálne 

sluţby 

 

223 000,00 

 

223 000,00 

 

211 051,51 

 

94,64 

Za predbytočný 

hnuteľný majetok 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

Príjem z 

dobropisov 

 

0,00 

 

0,00 

 

3 937,91 

 

0,00 

Príjem – vrátky 

z min. rokov  

 

0,00 

 

0,00 

 

647,67 

 

0,00 

Granty  

0,00 

 

397,00 

 

397,00 

 

0,00 

Penále  

0,00 

 

0,00 

 

443,26 

 

0,00 

SPOLU 

 

 

233 000,00 

 

223 397,00 

 

216 477,35 

 

96,90 

 

 

5. 2 Beţné a kapitálové výdavky 

 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet v € 

Upravený 

rozpočet v € 

Skutočné 

čerpanie v € 

% 

vyjadrenie 

610 – Mzdy 

 

383 961,00 382 186,00 382 186,00 100,00 

620 – Poistné 

 

141 874,00 141 874,00 140 242,38 98,85 

630 -  Beţné výdavky 

 

178 294,00 183 455,00 156 529,57 85,32 

640 – Beţné transfery 

 

0 6 822 6 817,91 99,94 

600 – Beţné  

výdavky spolu 

704 129,00 714 337,00 685 775,86 96,00 

700 – Kapitálové 

výdavky spolu 

3 890,00 38 384,00 38 124,99 99,32 

Výdavky celkom 

 

708 019,00 752 721,00  723 900,85 96,17 

 

V roku 2019 CSS - LIPA prebehla  kolaudácia dvoch  investičných akcií- „ Prekládka 

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

„vo výške = 51 936,86€ a „Prístavba výťahu a vrátnice k budove A „ vo výške = 198 996,40 €. 

Vyradili sme starú vrátnicu z pouţívania vo výške 411,31€. 

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, ktorý poberajú invalidný alebo starobný dôchodok a majú tak 

niţšie odvody do niektorých poistných fondov. 



23 
 

Čerpanie podľa jednotlivých poloţiek kategórie 630: 

 

Poloţky 

 

Schválený rozpočet 

v € 

Upravený rozpočet 

v € 

Skutočné čerpanie 

631 - cestovné 

 

700,00 1  100,00 1 083,64 

632 - energie 

 

43 243,00 40 307,00 37 711,10 

633 – tovary 

 

96 626,00 103 183,00 87 494,06 

634 - dopravné 

 

3 100,00 2 900,00 2 438,79 

635 – údrţba 

 

10 500,00 2 904,00 2 055,69 

636 - nájomné 

 

0,00 0,00 0,00 

637 – sluţby 

 

24 125,00 33 061,00 25 746,29 

SPOLU 

 

178 294,00 183 455,00 156 529,57 

 

 

5.3 Finančná hodnota majetku 

 

Finančná hodnota 

majetku k 31.12.2019 

Suma v € Odpisová 

skupina 

Doba 

pouţívania 

Ročná 

odpisová 

sadzba 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

0 --- --- --- 

021 – stavby 

 

988 680,32 6 40 1/40 

DHM-022 - samostatne 

hnutný majetok 

99 980,45 1,2,3 4,6,8 1/4,1/6,1/8 

023-  dopravné 

prostriedky 

61 389,00 2 6 1/6 

031 – pozemky 

 

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

042 – obstaranie DHM 

 

7 475,00 --- --- --- 

 

Do zariadenia CSS - LIPA bolo zakúpené ŠMV s hydraulickou plošinou pre invalidný 

vozík, ďalej zakúpená Trojpec do kuchyne a prebehla kolaudácia prístavby 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. 2019 boli uvedené stavy finančných prostriedkov: 

 

Názov účtu 

 

Stav k 31.12.2019 v € 

Výdavkový účet 

 

0 

Príjmový účet 

 

0 

Sociálny fond 

 

567,80 

Dary 

 

1080,55 

Depozit  

 

53 761,08 

Projekty 

 

0 

Dotácia ŠR 

 

0 

SPOLU 

 

55 409,43 

 

 

5.5 Pohľadávky 

 

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky v € 

 

318- pohľadávky 

z nedaňových príjmov 

Nezaplatené úhrady za pobyt 

prijímateľov sociálnych 

sluţieb 

134 212,84 

 

 

Z toho podľa doby splatnosti:  

V lehote splatnosti 4 090,89 

Do 30 dní 3 018,60 

Od 30 do 60 dní 2 916,58 

Od 60 do 90 dní 2 471,20 

Od 90 dní do 1 roku 23 494,60 

Nad 1 rok 98 220,97 

 

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. 2019 boli vytvorené  opravné poloţky v celkovej  

výške 28 374,06 € a boli zníţené opravné poloţky vo výške 4 582,31 € a odpísaná pohľadávka 

vo výške 3576,62€.  
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5.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

Významné poloţky Hodnota v € Účet 

Majetok prijatý do úschovy 91 337,71 751 

DHM v pouţívaní 145 433,41 771 

 

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

sluţby, ktoré majú uloţené v depozitári CSS – LIPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kostolnej – Záriečí, dňa 22.04. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         Ing. Igor Šumaj 

riaditeľ CSS –LIPA 
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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. 2019 

 

 
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. 2019. 

 

           

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. Mesačná 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         Ing. Igor Šumaj 

riaditeľ CSS - LIPA 

 

 

 

 

 

 

 

V Kostolnej – Záriečí, dňa 1.3. 2019 
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Opekačka v Záriečí 
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Turistika v Záriečí 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



30 
 

Zlatá rybka 2019 
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IV. ročník Športových hier v CSS – LIPA, 2019 
 

 

 
 

 

 


