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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 

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, jednu jednoposteľovú izbu a Izolačnú / karanténnu / 

miestnosť. 

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 2020 zabezpečovaná 35 zamestnancami. Na čele      

CSS – LIPA je riaditeľ. CSS – LIPA má ekonomicko – prevádzkový a sociálno – zdravotnícky 

úsek. CSS - LIPA má podľa organizačnej štruktúry schválený počet zamestnancov 36. 

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 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 31.12.2020 

 

Počet zamestnancov 

 

Ţeny Muţi Spolu 

Schválený podľa 

organizačnej štruktúry 

--- --- 36 

Skutočný počet 

k 31.12.2020 

29 6 35 

 

 

Priemerný vek zamestnancov CSS - LIPA: 48 rokov 
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3.2 Organizačná štruktúra CSS - LIPA platná k 31.12.2020 

 
- vedúci ekon. – prevádzkové úseku  - vedúca sociálno - zdravotníckeho úseku 

- ekonóm     - sociálny pracovník 

- odborný referent    - asistent sociálnej práce 

- hospodárka     - sestra 

- hlavná kuchárka    - praktická sestra 

- kuchárka     - opatrovateľ  

- pomocná kuchárka    - inštruktor sociálnej rehabilitácie 

- vodič – údrţbár – obsluha kotolne  - pracovník pre rozvoj pracovných zručností 

- 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. 2020 sa zamestnanci CSS - LIPA zúčastnili nasledovných vzdelávacích akcií: 

Názov vzdelávacej aktivity Miesto 

konania 

Počet zamestnancov 

Agentúra RIA – mzdová účtareň TN 1 

ASSECO – program ISPIN online 1 

ÚVO – Verejné obstarávanie online 1 

Školenie BOZP a PO CSS - LIPA 16 

Ako pracovať so strachom 

a neznámymi situáciami v ZSS počas 

krízového COVID obdobia 

online  

1 

 

 

 

 

 

4. Poskytovanie sociálnych služieb 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 
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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. 2020 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. 

 

- 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 31.12.2020 

 

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. 
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Druh sociálnej sluţby 

 

Muţi Ţeny Spolu 

DSS 3 0 3 

 

 

4.3.2 Prehľad počtu prijímateľov sociálnej sluţby podľa formy poskytovaných sociálnych 

sluţieb  

 

Forma poskytovanej 

sociálnej sluţby 

Muţi Ţeny Spolu 

DSS – celoročný pobyt 

 

29 28 57 

 

 

4.3.3 Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnej sluţby poskytovaných sociálnych sluţieb 

Druh sociálnej 

sluţby 

Prijatí Zomrelí Ukončené 

poskytovanie 

sociálnej sluţby 

DSS 3 7 3 

 

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 0 1 1 

26-39 4 3 7 

40-62 17 10 27 

63-74 6 11 17 

75-79 0 0 0 

80-84 0 2 2 

85-89 2 0 2 

nad 90 0 1 1 
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4.3.5 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej sluţby podľa stupňa odkázanosti 

 

Druh sociálnej 

sluţby 

V. stupeň VI. stupeň Spolu 

DSS 2 55 57 

 

 

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 10 

Časť úhrady na základe vyţivovacej povinnosti 5 

Časť úhrady 31 

 

 

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. 

4.3.7 Prehľad počtu prijímateľov sociálnej sluţby podľa spôsobilosti na právne úkony 

 

Spôsobilosť na 

právne úkony 

Muţi Ţeny Spolu 

Čiastočne pozbavený 1 1 2 

 

Svojprávny 

 

13 18 31 

Pozbavený v plnom 

rozsahu 

15 9 24 

SPOLU 

 

29 28 57 

 

 

4.3.8 Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej sluţby z hľadiska určenia opatrovníka  

 

Určený opatrovník 

 

Muţi Ţeny Spolu 

CSS – LIPA  4 2 6 

Rodinný príslušník 9 7 16 

Iný 3 1 4 
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4.3.9 Prehľad dní dočasnej neprítomnosti prijímateľov sociálnej sluţby 

 

Neprítomnosť klienta 

 

Muţi Ţeny Spolu 

Z dôvodu hospitalizácie 

 

310 51 361 

Z dôvodu návštevy 

rodiny 

357 29 386 

 

 

4.3.10 Prihlásenie prijímateľov sociálnej sluţby k trvalému a prechodnému pobytu  

 

Prihlásenie k pobytu Počet prijímateľov 

sociálnej sluţby 

Trvalý pobyt  14 

Prechodný pobyt  43 

 

 

 

 

4.3.11 Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej sluţby  

 

Diéta 

 

Počet prijímateľov sociálnej sluţby 

Racionálna strava 

 

40 

Diabetická strava 

 

9 

Šetriaca strava 

 

6 

Neslaná 2 

 

 

 

4.3.12 Záujmová činnosť a aktivity prijímateľov sociálnych sluţieb v r. 2020 

 

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). V zariadení sú denne poskytované terapie rôzneho 

charakteru, zamerané na zlepšenie kvality ţivota jednotlivca, zmobilizovanie jeho vnútornej 

kapacity a kapacity jeho sociálnych vzťahov smerom k zmierneniu napätia v jednotlivcovi 

a v jeho sociálnom systéme. Pre nás je to kaţdodenná odborná práca s klientmi. Počas tohto roka 

bola táto odborná práca vykonávaná v spoločenskej miestnosti na to určenej, prípadne v jedálni, 

alebo vonku v areály v prípade vhodných poveternostných podmienok. V rámci integrácie ich 
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neselektujeme, ale snaţíme sa vyuţívať metódy práce a techniky, ktoré by boli najvhodnejšie pre 

dosiahnutie jednotlivých cieľov, ktoré sme si určili pri pláne Individuálneho rozvoja osobnosti.  

 

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

týchto aktivít: 

 spoločenské hry 

 šport a vychádzky 

 výlety  

 čítanie rôznorodej literatúry, či dennej tlače 

 sledovanie TV a videa 

 práca s internetom 

 pomoc a podpora pri realizácií duchovných (náboţenských) potrieb prijímateľov SS; 

 trémingy pamäte a kognitívnych funkcií 

 ergoterapia 

 arteterapia 

 

 

Záujmové aktivity sme rozvíjali najmä v oblastiach: 

 

 ERGOTERAPIA (liečba prácou): 

 

Ergoterapia nesporne patrí k terapiám, ktoré sa vyuţívajú v sociálnych sluţbách 

najčastejšie. Niekedy sa označuje aj ako činnostná terapia, pracovná terapia. Je zaloţená na 

predpoklade, ţe práca je základnou potrebou, ktorá sa odzrkadľuje v konečnom produkte. 

Vyuţíva sa na odpútanie klientovej mysle, alebo na dosahovanie potrebného stupňa 

resocializácie. Je zameraná na prirodzenosť, rovnováhu, formy a kontext zamestnávania jedinca 

v jeho ţivote. Podporuje rozvoj telesných aj psychických funkcií a a podporuje začlenenie 

jednotlivca do spoločnosti, prispieva tým k zvýšeniu kvality jeho ţivota. Pomáha zlepšovať 

jemnú a hrubú motoriku, koordináciu tela, poskytuje pocit uţitočnosti a radosť z tvorby. 

Napomáha k odpútavaniu sa od problémov, k pozitívnemu zamestnávaniu mysle, duševnej 

rovnováhe, k zmysluplnému tráveniu voľného času. Trénuje vytrvalosť, citlivosť a pamäť. 

 

V rámci pracovnej terapie boli uskutočňované hlavne tieto aktivity:  

 

   pomoc pri upratovaní 

   pomoc spolubývajúcim 

   pomoc pri rozvoze stravy 

   pomoc pri sezónnej výzdobe zariadenia 

   výroba rôznych ozdôb 

   pomocné práce v záhrade a v areály zariadenia 
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Vţdy upravená skalka plná kvetov je výsledkom práce našich prijímateľov. 

 

 

 

 

 BIBLIOTERAPIA: 

       Pri liečbe fyzických a psychických ochorení má svoj podiel hlavne literárny text a prvky 

s ním spojené. Ľuďom pomáha zabudnúť na ich bolesti, utrpenia a prináša im útechu. 

Biblioterapia je definovaná ako metóda psychoterapie, vyuţívajúca liečebné a podporné účinky 

čítania. Biblioterapia v kombinácií s ďalšími terapiami môţe klientovi napomôcť, alebo jej 

účinok ešte zosilniť. V našom zariadení ju vyuţívame v kombinácií s prvkami arteterapie- liečba 

výtvarným umením. Dôleţitosť jej vyuţívania je hlavne z dôvodu pôsobenia na vnútro človeka, 
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podporuje jeho tvorivý potenciál a schopnosť sebapoznania. 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: 

 

Rôzne podoby hudby majú vplyv hlavne na emócie a city ľudí. Liečba hudbou je spôsob, 

ktorý pomáha pri odstraňovaní zmien správania a konania človeka. Moţno povedať, ţe ide 

o informácie, ktoré nám sprostredkúva hudba, jej rytmus, tempo, či melódia. Hudba pomáha 

liečiť a uzdravovať, aktivizuje ţivotnú energiu, blahodarne pôsobí na emocionálny svet človeka. 

Najrozšírenejšou formou muzikoterapie je počúvanie hudby –receptívna muzikoterapia, ktorá 

umoţňuje relaxáciu, oddychovanie, kultúrne vyţitie, koncentráciu. Pravidelné relaxačné cvičenia 

počas počúvania hudby zmierňujú bolesti hlavy, únavu, podráţdenosť, zvyšujú tvorivosť 

a celkovú pracovnú aktivitu. Vyuţívajú sa tradičné aj netradičné hudobné nástroje, ale môţu to 

byť aj predmety, ktoré vydávajú rozličné zvuky. Najčastejšie uvádzanou technikou je 

improvizácia. 

 

 

 
  

     Na Valentínsku diskotéku plnú srdiečok a lásky sa naši prijímatelia vţdy tešia. 
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 ARTETERAPIA: 

 

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. Je hraničnou 

disciplínou medzi vedou a umením. Tvorivosť dáva zmysel ţivotu, odlišuje človeka od zvieraťa, 

stroja a lieči človeka z chorôb modernej civilizácie. Človek sa dostáva do stretu so svojimi 

vlastnými myšlienkami a pocitmi, čím podporuje ozdravujúce procesy a otvára sa svetu. Je to 

spôsob sebarealizácie. Často krát sa vracia do sveta detstva, kedy ešte nebol ovplyvnený 

racionálnym svetom dospelých. Arteterapia napomáha zmierniť pocity úzkosti, prispieva k úľave 

pri depresii a k celkovej kognitívnej a psychickej stimulácii. . Cieľom je lepšie pochopenie 

vlastného vnútra, poznávanie pocitov a preţívania iných ľudí, vcítenie sa do umeleckého diela. 

Arteterapia by mala sprostredkovať východiská pre ţivotné záťaţové situácie. Kaţdý umelecký 

produkt má diagnostický potenciál. Je výnimočná hlavne pre svoju neverbálnosť. Jej veľký 

potenciál je vidieť u klientov, ktorým slová nestačia na vyjadrenie samých seba, alebo sa slov 

z akéhokoľvek dôvodu boja. 

 

 

 
 

 

Svojou výtvarnou tvorbou sa naši prijímatelia zúčastnili súťaţe: „Výtvarný salón ZPMP“ 
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 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 

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 

 

 

 

 
 

 

„ Cvičenie pri hudbe „ 
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AKTIVITY: 

 

 

14.2. 2020  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. 2020  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. 

 

 
 

 

 

9.3. 2020  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. Pripomenuli sme si aj stručnú históriu, ktorá sa 

začala písať pred 111rokmi. Pripomenuli sme si brutálne potlačený protest newyorských šičiek 

políciou, ktoré sa doţadovali skrátenia pracovného času a lepších pracovných podmienok. 
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Zároveň sa uskutočnilo Komunitné stretnutie prijímateľov sociálnej sluţby, na ktorom 

sa opätovne oboznamovali s DOMÁCIM PORIADKOM, volili členov do RADY 

OBYVATEĽOV a členov STRAVOVACEJ KOMISIE. 

 

 

 

Pandémia ochorenia COVID – 19 

 

 Pandémia koronavírusu zasiahla Slovensko práve v čase mesiaca Marec, kedy sme mali 

nové plány – zaviesť Kanisterapiu, naplánovať výlety, nové záţitky. Ţiaľ od 18. Marca nastali 

zmeny v podobe rýchleho zavedenia opatrení súvisiacich s rastúcim počtom potvrdeného 

výskytu Covid – 19. Opatrenia boli zamerané predovšetkým na tých najzraniteľnejších zo 

spoločnosti, ľudí so zníţenou imunitou, polymorbiditami a ľudí vo vyššom veku. Medzi 

najdôleţitejšie preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia patrí zabránenie zhromaţďovaniu 

väčšieho počtu osôb na jednom mieste, alebo stretávanie sa s osobami z vonkajšieho prostredia. 

Z toho dôvodu bol vydaný zákaz návštev osôb v našom zariadení a riadili sme sa aj 

odporúčaniami minimalizovať stretávanie väčšieho počtu klientov v rámci spoločenských, 

kultúrnych a iných hromadných podujatí. Prístup k poskytovaniu sociálnych sluţieb zaloţený na 

ľudských právach znamená aj moţnosť niektoré základné práva a slobody prijímateľov 

sociálnych sluţieb obmedziť, a to v prípade kolízie rôznych hodnôt: vrátane hodnoty osobnej 

slobody, ţivota a zdravia. V prípade, kedy zásah do osobnej slobody sleduje legitímny cieľ – 

ochranu ţivota, či zdravia prijímateľa, alebo iných prijímateľov, či iných osôb a zároveň nie je 

moţné tento cieľ dosiahnuť inými prostriedkami, je moţné aby osobná sloboda bola obmedzená. 

Základným predpokladom úspešnej prevencie sú dostupné a zrozumiteľné informácie ohľadom 

rizík súvisiacich s novým koronavírusom, spôsobom jeho prenosu, príznakoch a preventívnych 

opatreniach. Za koordinovanú informovanosť v CSS – LIPA je krízový štáb. 

Informovanosť prijímateľov a zamestnancov pozostávala hlavne: 

 R – O – R / rúško, odstup, ruky / 

 Príznaky ochorenia COVID – 19 / poučenie / 

 Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu 

 Umývanie a dezinfekcia rúk 

 Dezinfekcia povrchov 

 Testovanie AG testami prijímateľov aj zamestnancov 
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Marec 

 

Po nezvyčajne miernej zime sa nám aj záhrada začala prebúdzať skôr. Venovali sme sa hlavne 

sadeniu tabaku, ktorý sme začali výsevom semienok menších ako mak do hlbokých plastových 

vaničiek a misiek. Po 3-4 dňoch vyklíčili. O sadeničky sme sa starali aţ do presadenia do 

záhrady. Pripomenuli sme si Marec ako mesiac knihy, ktorý oslavujeme uţ dlhé desiatky rokov. 

Cieľ bol jednoduchý – podporiť záujem o knihy u našich prijímateľov. Z toho dôvodu na 

aktivitách venovali čítaniu kníh na pokračovanie. 

  

Apríl 

 

 Ročné obdobie jari sme pozdravili veľkonočnou výzdobou, vyrábali sme veľkonočné 

výrobky. Atmosféru sme si spríjemňovali obľúbenou hudbou. Keď ţe pandémia spojená 

s koronavírusom pokračuje prijímatelia naďalej zostávajú odkázaní na pomoc a starostlivosť 

personálu. Stále platí zákaz návštev, zhromaţďovanie sa prijímateľov, ale aj veľkých 

kolektívnych podujatí. Voľný čas sme preto trávili hlavne vonku v malých skupinkách. Venovali 

sme sa úprave skalky / okopávanie, sadenie / skrášľovaniu areálu a prípravou záhradky na 

sadenie. Samozrejmosťou bolo kaţdý deň opakovať hygienické a sociálne – dištančné opatrenia. 

2 prijímatelia sa zúčastnili výtvarnej súťaţe „ Výtvarný salón „ kam sme poslali kresby, ktoré 

zobrazovali obľúbené miesto, záţitok. Súťaţ usporiadalo Zdruţenie na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím v SR. 

Venovali sme sa aj relaxačným technikám so zreteľom na správne dýchanie a odbúravanie 

stresu. 

 

Máj 

 

 Dňa 5.5.2020 sa uskutočnilo testovanie prijímateľov a zamestnancov na COVID – 19 

v ambulancií a vrátnici nášho zariadenia. Testovali naše sestričky rýchlotestami z krvy. Celý 

proces mal rýchli priebeh a na prijímateľov bol zabezpečený aj zvýšený dohľad. Tešili sme sa 

z negatívnych výsledkov ako prijímateľov aj zamestnancov. 

Väčšinu času sme trávili na čerstvom vzduchu v malých skupinkách. Začali sme s vysádzaním 

zeleninových a kvetinových priesad, tabaku, kukurice a starostlivosti o záhradu. 

Venovali sme sa športovej činnosti, tancovaniu v areály zariadenia, k čomu sme si upiekli aj 

chutné koláčiky. 

 

 

Jún 

   

         V mesiaci Jún sme si pripomenuli Svetový deň ţivotného prostredia, Svetový deň hudby  

Medzinárodný deň priateľstva v jednom dni. Venovali sme sa hlavne záhradke a prác s ňou 

spojených, sadili a okopávali skalku pri obľúbenej hudbe. Zriadili sme internetovú miestnosť na 

vrátnici, ktorá sa vyuţívala hlavne na sledovanie obľúbených filmov, pesničiek, ale aj obcí 

našich prijímateľov. So sociálnou pracovníčkou sme chodili na krátke prechádzky k potoku do 

prírody. 

 

 

Júl 

 

        Dlhé tri mesiace čakali naši prijímatelia na stretnutie so svojimi blízkymi. Umoţnil im to aţ 

plán uvoľňovania opatrení v sociálnych sluţbách v súvislosti s ochorením COVID – 19. 



21 
 

Návštevy sa uskutočňovali v areály zariadenia - na vyhradených, označených miestach za 

prísnych hygienických podmienok. 

 

August 

 

Na spríjemnenie atmosféry v zariadení sme sa rozhodli usporiadať športové hry, na ktoré 

boli prijímatelia zvyknutí v tomto období. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu spojenú 

s koronavírusom  sme ich usporiadali len v rámci nášho zariadenia bez účasti ďalších DSS. 

Príprava 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. Dňa 7.8.2020 

prišiel očakávaný deň. Pani kuchárky od rána varili guláš vonku, občerstvovali sme sa 

koláčikmi, ktoré sme deň pred tým s prijímateľkami upiekli. Súťaţilo sa v 6 disciplínach: hod 

loptou do cieľa, hod basketbalovou loptou na kôš, ping – pong či stolný futbal, kolky a hod 

lietajúcim tanierom. Kaţdé druţstvo viedol jeden zamestnanec a kaţdé druţstvo muselo 

absolvovať všetky disciplíny. Panovala výborná atmosféra pri dobrej hudbe. Na záver boli 

vyhlásení víťazi a všetci zúčastnení boli boli odmenení medailou a Diplomom špeciálne 

vyrobených na túto príleţitosť. Vyvrcholením športového dňa bola opekačka spojená 

s diskotékou, na ktorej dobre zabavili. 

 

 
 

 

 
 

 

Víťazi boli všetci. Diplomy s medailami dostali  všetci  aj personál. 
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Po dobrom športovom výkone chutná špekačka 

 

 

September 

 

Ešte na konci Augusta sme naplánovali veľkú módnu prehliadku spojenú s predstavením. 

Kaţdodenne sme cvičili chôdzu, otočku a čo bolo prekvapujúce o účasť prejavili záujem aj muţi. 

Dňa 2.10. to vypuklo. Hlavná jedáleň sa zmenila za predvádzajúce mólo a tónov jemnej hudby 

sa z nás stali modelky a modeli. Po ukončení Módnej prehliadky sme vystúpili s našou 

nacvičenou scénkou na pieseň – Sedemdesiat sukieň mala. 
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So zhoršenou epidemiologickou situáciou vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Trenčíne Verejnú vyhlášku, ktorou sa sprísnili opatrenia na predchádzanie vzniku 

a šíreniu prenosných ochorení v spojitosti s COVID – 19. V tomto období sme sa oveľa viac 

začali s prijímateľmi a zamestnancami zaoberať témou COVID – 19. Dennou témou bola hlavne 

informovanosť o koronavíruse, jeho šírení v populácií, ako aj prevencie zaloţenej na dodrţiavaní 

osobnej a respiračnej hygieny a význame sociálno – dištančných obmedzení. Dňa 19.10.2020 

sme boli opäť preventívne otestovaní rýchlotestami s negatívnym výsledkom a dňa 31.10.2020 v 

rámci celoplošného testovania AG testami našimi zdravotnými sestrami, tieţ s negatívnym 

výsledkom za zvýšeného dohľadu nad prijímateľmi. 

Celý mesiac sme sa venovali jesennej výzdobe v malých skupinkách a veľa času sme trávili na 

čerstvom vzduchu a v záhradke. 

 

Október 

 

 So šíriacim sa ochorením COVID – 19 v zariadeniach sme sprísňovali uţ aj tak prísne 

opatrenia aj v našom zariadení. Aktivity sme obmedzili na individuálne stretnutia s prijímateľmi 

za prísnych hygienických opatrení. Boli zamerané na rozhovory o potrebách, problémoch 

a hlavne umoţnenie telefonického hovoru s rodinnými príslušníkmi. Obľúbené aktivity 

jednotlivých prijímateľov sa robili v priamo v ich izbách, alebo v areály zariadenia, podľa 

počasia. Dňa 20.11.2020 sme boli testovaní AG testami našimi zdravotnými sestričkami, ktoré to 

zvládli na výbornú za zvýšeného dohľadu nad prijímateľmi. Výsledok všetci negatívni. 

  

 

November 

 

 Mesiac November plynul v podobnom duchu ako jeho predchodca Október. Celý október 

sme vyrábali Vianočné pohľadnice pre našich blízkych, známych a iné zariadenia DSS.  
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Dňa 20.11.2020 po testovaní AG testami v našom zariadení boli potvrdené prvé pozitívne 

výsledky  u dvoch prijímateľov a jednej zamestnankyne. Dňa 25.11.2020 bol v našom zariadení 

vykonaný odber vzoriek PCR testami na prítomnosť COVID – 19 mobilnou jednotkou RÚVZ 

TN s pozitívnym výsledkom u väčšiny prijímateľov a 5 zamestnancov zariadenia. V zariadení 

bola vyhlásená KARANTÉNA. Vyčlenili sme budovu B pre prijímateľov pozitívne testovaných 

a budovu A pre negatívne testovaných. PCR testami sme sa testovali kaţdý týţdeň a aj za 

dodrţiavania prísnych epidemiologických opatrení pozitívnych prijímateľov aj zamestnancov 

pribúdalo. Situácia sa začala upokojovať v období Vianoc, a preto sme sa rozhodli toto ťaţké, ale 

vianočné obdobie spríjemniť úţasným projektom :  

„ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“ 

 

V predvianočnom čase spojil celé Slovensko jeden výnimočný a krásny projekt: „ Koľko lásky 

sa zmestí do krabice od topánok.“ Ide o projekt, v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice od 

topánok rôznymi darčekmi, pre tých ktorí sú odkázaní, ľudí ţijúcich v zariadeniach, často 

opustených, bez tých najbliţších – rodiny. Sme veľmi vďační za spoluprácu  p. Erike Bobotovej, 

ţe aj v čase pandémie sa nám podarilo obdarovať našich prijímateľov darčekmi, a tým im trošku 

spríjemniť ťaţké obdobie, ktoré sme preţívali uzavretí, v karanténe a bez tých najbliţších. 
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Vianoce sa mohli začať. 

Za jemných tónov 

vianočných kolied 

a piesne Tichá noc, sme 

navodili tú pravú 

vianočnú atmosféru 

v celom zariadení. 

Úsmev, ale aj plač, 

vystriedali sa všetky 

emócie.  

 

 

„Jeţiško na nás 

nezabudol.“ 
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5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami v CSS - LIPA za r. 2020 

5.1 Príjmy 

 

Názov Schválený 

rozpočet v € 

Upravený 

rozpočet v € 

Plnenie 

príjmov v € 

% 

vyjadrenie 

Príjem za sociálne 

sluţby 

 

227 508,00 

 

227508,00 

 

218 051,45 

 

95,84 

Za predbytočný 

hnuteľný majetok 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

Príjem z 

dobropisov 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Príjem – vrátky 

z min. rokov  

 

0,00 

 

0,00 

 

490,75 

 

0,00 

Granty  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Penále  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

SPOLU 

 

 

227 508,00 

 

227 508,00 

 

218 542,20 

 

96,06 

 

 

5. 2 Beţné a kapitálové výdavky 

 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet v € 

Upravený 

rozpočet v € 

Skutočné 

čerpanie v € 

% 

vyjadrenie 

610 – Mzdy 

 

415 412,00 428 870,00 402 274,75 93,80 

620 – Poistné 

 

153 495,00 158 900,00 148 060,60 93,18 

630 -  Beţné výdavky 

 

186 644,00 214 208,00 186 416,82 87,03 

640 – Beţné transfery 

 

0 11 271,00 11 237,04 99,70 

600 – Beţné  

výdavky spolu 

755 551,00 813 249,00 747 989,21 91,98 

700 – Kapitálové 

výdavky spolu 

8 252,00 8 252,00 3079,00 37,31 

Výdavky celkom 

 

763 803,00 821 501,00  751 068,21 91,43 

 

V roku 2020 sme zakúpili do centra sociálnych sluţieb –LIPA z kapitálových výdavkoch  

priemyselnú sušičku. Taktieţ nám bola poskytnutá dotácia z MPSVaR SR na výţivové doplnky 

pre zamestnancov, ale aj pre prijímateľov sociálnych sluţieb vzhľadom vzniknutej pandémií.    

Na základe dotácie na podporu rozvoja sociálnych sluţieb sme zakúpili do CSS-LIPA 22 ks 

polohovateľných postelí s hrazdou a hrazdičkou a antidekubitným matracom, 22 ks nočných 

stolíkov s jedálenskou doskou, 17 ks šatníkových skríň, 10 ks stolov a 20 ks stoličiek. 
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Čerpanie podľa jednotlivých poloţiek kategórie 630: 

 

Poloţky 

 

Schválený rozpočet 

v € 

Upravený rozpočet 

v € 

Skutočné čerpanie 

631 - cestovné 

 

800,00 150,00 57,90 

632 - energie 

 

43 243,00 43 393,00 41 627,71 

633 – tovary 

 

96 626,00 125 990,00 113 823,75 

634 - dopravné 

 

3 600,00 3 600,00 2 815,81 

635 – údrţba 

 

10 000,00 7 573,00 3 692,04 

636 - nájomné 

 

0,00 0,00 0,00 

637 – sluţby 

 

32 375,00 33 502,00 24 399,61 

SPOLU 

 

186 644,00 214 208,00 186 416,82 

 

 

 

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 

101 400,42 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 

 

0,00 --- --- --- 

 

Do zariadenia CSS - LIPA bola zakúpená priemyselná sušička . V roku 2020 nám bolo  

schválené  vyradenie projektových dokumentácií  na účte 042 obstaranie dlhodobého majetku 

ako zmarených investícií.  PD – rekonštrukcia elektrických rozvodov CSS-LIPA v hodnote 

5000,00€ z roku 2012 a taktieţ PD – rekonštrukcia a modernizácia strechy v budove č.1 

v hodnote 2 475,00€. 
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5.4 Bankové účty  

 

Na bankových účtoch CSS - LIPA k 31. 12. 2020 boli uvedené stavy finančných prostriedkov: 

 

Názov účtu 

 

Stav k 31.12.2020v € 

Výdavkový účet 

 

0 

Príjmový účet 

 

0 

Sociálny fond 

 

1 025,30 

Dary 

 

680,55 

Depozit  

 

51792,63 

Projekty 

 

0 

Dotácia ŠR 

 

0 

SPOLU 

 

53 498,48 

 

 

5.5 Pohľadávky 

 

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky v € 

 

318- pohľadávky 

z nedaňových príjmov 

Nezaplatené úhrady za pobyt 

prijímateľov sociálnych 

sluţieb 

150 280,21 

 

 

Z toho podľa doby splatnosti:  

V lehote splatnosti 2 538,55 

Do 30 dní 2 059,92 

Od 30 do 60 dní 2 073,71 

Od 60 do 90 dní 1 801,03 

Od 90 dní do 1 roku 20 559,38 

Nad 1 rok 121 247,62 

 

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. 2020 boli vytvorené  opravné poloţky v celkovej  

výške 25 766,77 € a boli zníţené opravné poloţky vo výške 3 736,15€.  
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5.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

Významné poloţky Hodnota v € Účet 

Majetok prijatý do úschovy 99 123,55 751 

DHM v pouţívaní 173 213,75 771 

 

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

sluţby, ktoré majú uloţené v depozitári CSS – LIPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kostolnej – Záriečí, dňa 16.03.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         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 

 

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŢIEB 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. 2018. 

1. Suma úhrady za odborné činnosti- § 16 zákona o sociálnych sluţbách 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 Zákona 

o sociálnych sluţbách                          0,0 €/ deň 

Sociálne poradenstvo       0,0 €/ deň 

Sociálna rehabilitácia       0,0 €/ deň 

Zabezpečovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení  0,0 €/ deň 

Prijímateľ sociálnej sluţby – samoplatca    24,81 €/x počet dní v mesiaci 

 

2. Suma úhrady za obsluţné činnosti - § 17 zákona o sociálnych sluţbách 

a) Ubytovanie       7,43 €/ x. počet dní v mesiaci 

b) Stravovanie:        

Strava racionálna: 

raňajky  12 % 0,36 € 

desiata  9 % 0,27 € 

obed  45 % 1,34 € 

olovrant  9 % 0,27 € 

večera  25 % 0,75 € 

------------------------------------------------  

Spolu   2,99 €  
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Strava diabetická: 

raňajky  11 % 0,40 € 

desiata  9 % 0,32 € 

obed  43 % 1,55 € 

olovrant  9 % 0,32 € 

večera  24 % 0,86 € 

II. večera 4 % 0,14 € 

---------------------------------------------- 

Spolu    3,59 € 

 

Strava špecializovaná: 

raňajky  12 % 0,47 € 

desiata 9 % 0,35 € 

obed 43 % 1,75 € 

olovrant 9 % 0,35 € 

večera 25 % 0,97 € 

------------------------------------------------  

Spolu  3,89 € 

 

c) Upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva 0,00 €/x počet dní v mesiaci 

 

3. Suma úhrady za ďalšie činnosti- § 18 zákona o sociálnych sluţbách 

Poskytovanie osobného vybavenia (ak si ho nemôţe zabezpečiť) 0,00 €/ deň 

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí   0,00 €/ deň 

Zabezpečovanie záujmových činností a činnostnej terapie  0,00 €/ deň 

 

4. Iné poplatky (nadštandardné sluţby) 

a) Odvoz PSS CSS – LIPA, na ich osobnú ţiadosť, osobným motorovým vozidlom CSS – 

LIPA        0,40 €/ km 

b) Stravovanie cudzích stravníkov/ obedy   2,90 €/x počet dní v mesiaci 

 

 

 

V Kostolnej – Záriečí, dňa 01.03. 2019    ........................................................ 

Ing. Igor Šumaj 

riaditeľ CSS - LIPA 

 
IČO: 00 227 404         DIČ: 202 131 43 16 
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