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Trenčín, 12. december 2017 
Prvé krajské autistické centrum, služba včasnej intervencie či debarierizácia sú 
najčastejšie skloňované slová za rok 2017 v oblasti sociálnych služieb 
 
Trenčianskej župe sa aj v roku 2017 podarilo zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. 
V kraji pribudli dve nové sociálne služby, investovalo sa do debarierizácie zariadení sociálnych 
služieb a zvýšili sa aj platy zamestnancov. 
 
Rok 2017 priniesol v oblasti poskytovania sociálnych služieb v Trenčianskom kraji viacero 
zaujímavých a obyvateľom nápomocných zmien. V spektre poskytovaných sociálnych služieb 
pribudli dve nové služby, konkrétne služba včasnej intervencie a služba pre ľudí 
s diagnózou autizmus. „Po týchto dvoch sociálnych službách bol v kraji veľký dopyt hlavne zo 
strany občanov, ktorých návrhy sme si vypočuli. Teší ma, že Trenčiansky samosprávny kraj 
mohol zareagovať na požiadavky verejnosti a v kraji tak spustiť tieto nové sociálne služby,“ 
uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.  
 
Vôbec prvá poskytovaná služba včasnej intervencie na území kraja bola spustená začiatkom 
marca 2017 v okrese Prievidza v Centre sociálnych služieb (CSS) - DOMINO 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Primárne je služba 
určená pre zdravotne postihnuté deti do 7 rokov a ich rodiny, pričom okrem terénnej formy 
formou terénneho programu zariadenie poskytuje službu aj ambulantnou formou vo svojich 
zrekonštruovaných priestoroch. S klientmi sa pracuje v ich prirodzenom prostredí, deťom je 
k dispozícií sociálne poradenstvo či odborné a psychologické konzultácie, naopak rodičom 
vedia zamestnanci pomôcť s administratívnymi úkonmi. Služby včasnej intervencie finančne 
podporil TSK. Službu za pol roka fungovania využilo 10 rodín s deťmi. 
 
Za historický moment v oblasti poskytovania sociálnych služieb v kraji môžeme považovať 
otvorenie vôbec prvého krajského autistického centra v areáli zariadenia CSS - DEMY 
v Trenčíne. Vybudovať moderné špecializované zariadenie sa podarilo kraju za 14 mesiacov. 
Suma výstavby sa vyšplhala na 1,6 mil. eur a bola plne hradená zo župného rozpočtu. Celková 
kapacita centra určeného pre ľudí, ktorí trpia diagnózou autizmus a ukončili povinnú školskú 
dochádzku, je 30 miest. 
 
Debarierizácia zariadení sociálnych služieb je v plnom prúde 
V debarierizácii zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pokračovala 
župa aj tento rok. V jednom z najväčších zariadení sociálnych služieb v CSS - SLOVEN 
v Slavnici sa obyvatelia tešia novému výťahu i bezbariérovému prístupu k budove a nový 
schodiskový výťah uľahčuje každodenný život klientom a zamestnancom v CSS - Bánovce nad 
Bebravou. „Trenčiansky samosprávny kraj investuje do debarierizácie zariadení nemalé 
finančné prostriedky. V debarierizačných opatreniach župa plánuje pokračovať aj v budúcom 
roku, čím chce opäť zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb,“ povedal predseda TSK Jaroslav 
Baška. Okrem spomínaných zariadení sociálnych služieb napreduje debarierizácia aj v CSS - 
JESIENKA na Myjave, v CSS - DOMINO v Prievidzi či v DSS - Zemianske Podhradie. 
 
 
 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/sluzba-vcasnej-intervencie-v-css-domino-za-prveho-pol-roka-poskytla-pomoc-10-rodinam.html?page_id=430109
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/sluzba-vcasnej-intervencie-v-css-domino-za-prveho-pol-roka-poskytla-pomoc-10-rodinam.html?page_id=430109
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/nove-autisticke-centrum-v-trencine-vytvara-druhy-domov-pre-30-ludi-s-diagnozou-autizmus.html?page_id=441926
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/debarierizacia-zariadeni-socialnych-sluzieb-uz-pokrocila-aj-v-css-sloven-v-slavnici.html?page_id=445343
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/na-gymnaziu-j.-jesenskeho-vyucuju-s-vyuzitim-moderneho-interaktivneho-displeja-v-css-banovce-nad-bebravou-prekonavaju-bariery.html?page_id=401813


Vyššie platy i viac zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb 
Pravidelné zvyšovanie platov nízkopríjmovým skupinám zamestnancov v zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti župy neobišlo tento rok ani zamestnancov zariadení sociálnych 
služieb. Tí si od začiatku tohto roka prilepšili každý mesiac o 30 eur. Na ďalšie zvyšovanie 
platov sa môžu zamestnanci pracujúci v oblasti poskytovania sociálnych služieb tešiť aj v roku 
2018. Okrem valorizácie platových taríf zamestnancov vo verejnej správe vo výške 4,8% sa 
TSK rozhodol navýšiť platy nízkopríjmových skupín zamestnancov nad rámec kolektívnej 
zmluvy až o 50 eur mesačne. „Okrem miezd Trenčianska župa navyšovala aj počty 
zamestnancov v jednotlivých zariadeniach. Pozitívnym smerom sa uberá aj počet čakateľov 
na sociálne služby. Od decembra 2016 po súčasnosť sa celkový počet čakateľov podarilo znížiť 
o približne 170 ľudí,“ priblížila vedúca oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Elena 
Nekorancová. 
 
Kraj myslí aj na týrané ženy 
Celkovo Trenčianska župa investovala v roku 2017 do sociálnych služieb takmer 1,5 mil. eur, po 
sčítaní so sumou vynaloženou na vybudovanie autistického centra sa suma vyšplhá nad 3 
milióny eur. Okrem spomínaných investícií Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančný 
príspevok vo výške viac ako 77 tis. eur pre krízové stredisko, v ktorom sú umiestnené matky 
s deťmi a ďalších takmer 20 tis. eur pre útulok určený matkám s deťmi. V máji 2017 sa začala 
v rámci TSK poskytovať sociálna služba v zariadení núdzového bývania s názvom „Bezpečný 
ženský domov“. O finančnom príspevku pre toto zariadenie bude Zastupiteľstvo TSK 
rozhodovať v návrhu rozpočtu pre rok 2018. V rámci svojich možností župa finančne podporuje 
aj resocializačné stredisko Provital v sume približne 114 tis. eur na rok. 
 
Ani v roku 2018 nebude chcieť TSK poľaviť vo zvyšovaní kvality poskytovania sociálnych 
služieb. Kraj preto plánuje deinštitucionalizáciu v DSS - Adamovské Kochanovce či zlepšenie 
podmienok v CSS - Lúč. Viaceré investície budú smerovať do zateplenia a rekonštrukcie 
jednotlivých zariadení, pokračovať bude i debarierizácia centier. Navýšenia počtu 
zamestnancov by sa mali dočkať v CSS - BYSTRIČAN, v CSS - CHMELINEC a v CSS - Nové 
Mesto nad Váhom. Prebiehať budú aj odborné semináre, ktorých cieľom bude zvýšiť odbornosť 
zamestnancov a naučiť ich novým metódam práce s klientmi.   
 
Samosprávny kraj prináša priamu pomoc svojim obyvateľom predovšetkým poskytovaním 
sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach 
podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v útulkoch a v krízovom stredisku. Celkovo 
zriaďuje 24 zariadení sociálnych služieb, v ktorom sú umiestnené zväčša tie najťažšie 
zdravotné prípady. TSK sa nielen finančne, ale hlavne aj ľudsky snaží o to, aby ľudia odkázaní 
na pomoc systému sociálnych služieb prežili v zariadeniach dôstojné obdobie svojho života.  
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