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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 21. jún 2016 

V Novom Meste nad Váhom oslavovali v Centre sociálnych služieb 10. výročie 

od svojho vzniku 

 

V pondelok 20. júna 2016 si v Centre sociálnych služieb (CSS) v Novom Meste nad 

Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

pripomenuli jubilejné 10. výročie od vzniku zariadenia. CSS v Novom Meste nad 

Váhom je jedným z 24 sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, zriadené 

bolo 1.7.2006. V súčasnosti v ňom pracuje 35 zamestnancov a poskytuje služby pre 

takmer sedem desiatok klientov. 

 

Prítomných privítal básňou jeden z klientov CSS, na úvod sa prihovorila riaditeľka CSS 

v Novom Meste nad Váhom Miriam Mrázová. Medzi pozvanými hosťami nechýbal 

predseda TSK Jaroslav Baška. ,,CSS v Novom Meste nad Váhom je jedno 

z najmladších zariadení, ktoré máme v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Za 10 rokov sa 

tu spravilo veľmi veľa a som presvedčený, že o klientov je v tomto sociálnom zariadení 

dobre postarané. Počas tohto času sa zo zariadenia stal druhý domov pre všetkých, ktorí 

to potrebujú,“ zhodnotil 10-ročné fungovanie CSS v Novom Meste nad Váhom 

trenčiansky župan. Taktiež poďakoval bývalým i súčasným zamestnancom zariadenia za 

prácu, ktorú vykonávajú. 

 

Svojou účasťou podujatie podporili tiež podpredseda TSK a zároveň primátor Nového 

Mesta nad Váhom Jozef Trstenský, poslankyne Zastupiteľstva TSK Kvetoslava 

Hejbalová, Anna Halinárová a Anna Abramovičová, vedúca Oddelenia sociálnej 

pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová, vedúca Oddelenia zdravotníctva a humánnej 

farmácie Úradu TSK Elena Štefíková a ďalší hostia. Už 10. výročie založenia CSS 

v Novom Meste nad Váhom oslavovali aj prítomní klienti CSS v spoločnosti bývalých 

i súčasných zamestnancov zariadenia. Program spestrilo pekné vystúpenie detí 

z folklórneho súboru Čakanka. 
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