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Fašiangová zabíjačka spojila takmer 270 hostí z dvoch Centier sociálnych služieb  

Deň plný smiechu, radosti a fašiangovej veselice dnes zažili klienti a zamestnanci Centra 

sociálnych služieb (CSS) SLOVEN zo Slavnice a CSS Nádej z Dolného Lieskova na druhom 

ročníku fašiangovej zabíjačky. 

 

V záujme centier sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) je celoročne pripravovať rôzne spoločenské, športové a kultúrne 

akcie, ktorých cieľom je rozvoj zručností a schopností klientov a ich začlenenie do 

spoločenského života. V poradí druhý ročník fašiangovej zabíjačky v znamení návratov 

k tradíciám sa uskutočnil v priestoroch CSS SLOVEN v Slavnici. „Sú fašiangy, a to je obdobie, 

keď sa máme radovať. Všetko čo sme si dnes pripravili, ako napríklad masky, fašiangový 

pochod, vidiecku zabíjačku, to všetko je návrat k tradičným fašiangom. Naši klienti si veľmi radi 

fašiangy pripomínajú,“ uviedla riaditeľka CSS SLOVEN Martina Mutalová. 

 

Fašiangového sprievodu plného prekrásnych, pestrých a kreatívnych masiek sa zúčastnil aj 

predseda TSK Jaroslav Baška: „Dnes som tu v Slavnici mal možnosť vidieť veľmi pekné 

fašiangové masky. Takéto podujatie pomáha zoceľovať ľudí a vytvárať ďalšie priateľstvá medzi 

klientmi jednotlivých centier. Som rád, že zamestnanci v našich centrách sociálnych služieb sa 

takýmto spôsobom o klientov starajú.“  Približne 270 hostí sledovalo ukážku tradičnej zabíjačky, 

zúčastnilo sa fašiangového pochodu a pochovalo basu. Svedkom pochovávania basy bola aj 

poverená riadením Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová a riaditeľ CSS 

Nádej Dolný Lieskov František Martaus. 

 

Jedno z najväčších centier sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa tento rok 

dočká v prvej etape vybudovania samostatného bezbariérového výťahu vrátane stavebného 

dozoru a výmeny okien za takmer 200 tis. eur zo župnej pokladnice. V druhej etape sa 

zrealizuje rekonštrukcie objektu č. 4 za približne 280 tis. eur. Pre CSS s viac ako 100-ročnou 

históriou to budú ďalšie významné zmeny. 
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