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Trenčiansky Omar už po štrnástykrát ukázal, že aj malé veci sa dajú robiť s veľkou láskou 

 

Centrum sociálnych služieb (CSS) – SLOVEN v Slavnici sa každoročne stáva miestom, ktoré spája 

klientov, zamestnancov i riaditeľov centier sociálnych služieb, ktoré zriaďuje Trenčiansky samosprávny 

kraj (TSK). Aj tento rok sa divákom predstavili deti, mladí ľudia a dospelí s mentálnym, zmyslovým alebo 

telesným postihnutím v originálnom kultúrnom programe.  

V spoločenskej sále CSS – SLOVEN v Slávnici sa už tradične stretli zamestnanci a klienti všetkých 24 

zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby 

si spoločne vychutnali prehliadku kultúrnych programov svojich klientov a strávili deň v príjemnej 

atmosfére plnej emócií. Aj tento rok ich spojil Trenčiansky Omar, na ktorom sa spoločne stretávajú už 

14 rokov.  „Na aktuálnom ročníku prehliadky sa prezentujú klienti 12-tich zariadení, ktoré zriaďuje TSK, 

zvyšných 12 prišlo kamarátov podporiť svojou prítomnosťou v hľadisku. Mottom štrnásteho ročníka je 

myšlienka, že nemôžeme robiť veľké veci, iba malé veci s veľkou láskou,” vysvetlila Martina Mutalová, 

riaditeľka CSS – SLOVEN Slavnica.  

Podujatie otvorili svojím vystúpením klienti domáceho CSS – SLOVEN v Slavnici s divadelným 

predstavením Jánošík, inšpirovaným Radošinským naivným divadlom. Program bol zostavený 

rôznorodo, na pódiu sa recitovalo, spievalo, tancovalo i hralo, priestor dostal aj humor a originálne 

kostýmy, no predovšetkým emócie. „Klienti nášho zariadenia sa na vystúpenie pripravovali už od 

septembra a vždy sa veľmi tešia, že ho môžu odprezentovať pred svojimi kamarátmi z iných zariadení. 

Pre tento ročník sme si pripravili program s názvom Tanec vločiek, ktorý sme už ladili do 

prichádzajúceho zimného obdobia,“ prezradila Iveta Lauková, riaditeľka CSS – DOMINO Prievidza. 

Nad výnimočným podujatím prevzal záštitu predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Jaroslav Baška, ktorý sa prehliadky každoročne zúčastňuje „Trenčiansky Omar je krásnou ukážkou 

toho, čo dokážu naši zamestnanci s klientmi jednotlivých centier sociálnych služieb nacvičiť a s akou 

láskou sa im venujú. Chcem pri tejto príležitosti poďakovať všetkým zamestnancom našich zariadení 

sociálnych služieb za ich obetavú prácu, ktorú si veľmi vážime. V rozpočte na budúci rok plánujeme 

pokračovať v urýchľovaní rastu miezd zamestnancov týchto zariadení nad rámec každoročnej 

valorizácie o sumu 50 eur pre každého zamestnanca,“ povedal trenčiansky župan.  

Význam podujatia svojou účasťou podporili okrem riaditeľov jednotlivých zariadení a rodinných 

príslušníkov klientov aj poslanci Zastupiteľstva TSK, primátori a starostovia okolitých miest a obcí, 

zamestnanci Úradu TSK či bývalí zamestnanci zariadenia. V kultúrnom programe sa okrem domáceho 

CSS – SLOVEN Slavnica predstavili aj klienti DSS - Púchov – Nosice, CSS - DEMY Trenčín, CSS - 

DOMINO Prievidza, DSS - Adamovské Kochanovce, Denný stacionár z Bezručovej ul. Trenčín, CSS - 

KOLONKA Púchov, CSS - Bôrik – Nitrianske Pravno, DSS - Zemianske Podhradie, CSS - CHMELINEC 

Púchov, CSS - LÚČ Pruské, CSS - NÁDEJ – Dolný Lieskov a CSS - BYSTRIČAN Považská Bystrica. 
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