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Trenčín, 14. november 2018 

CSS – SLOVEN v Slavnici hostilo jubilejný ročník Trenčianskeho Omara, do užívania bola 

odovzdaná aj zrekonštuovaná budova jedného z pavilónov 

 

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). Jubilejný ročník prehliadky kultúrnych programov klientov sociálnych služieb obohatilo aj 

slávnostné strihanie pásky. Tým bola do užívania oficiálne odovzdaná zrekonštruovaná budova 

pavilónu č. 4, ktorú sa podarilo dokončiť v auguste tohto roka.  

V poradí 15. ročník prehliadky kultúrnych programov zariadení sociálnych služieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti župy začal netradične o niečo skôr vo vonkajších priestoroch areálu CSS – 

SLOVEN Slavnica. Hostiteľské zariadenie sa totiž po novom môže pochváliť ďalším 

zrekonštruovaným pavilónom, ktoré klientom odovzdal do užívania v stredu 14. novembra 2018 

predseda TSK Jaroslav Baška. Na už zrealizovanú 1. etapu rekonštrukcie budovy č. 4, v rámci ktorej 

bola v roku 2017 vybudovaná prístavba bezbariérového výťahu, nadviazala v tomto roku druhá etapa. 

„Rekonštrukcia spočívala v zateplení celej budovy, realizácii novej fasády, výmene balkónov vrátane 

terénnych úprav a zvodov kanalizačného potrubia v celkovej hodnote 288 tis. eur. Financie na realizáciu 

projektu sme získali od nášho zriaďovateľa, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj,“ vysvetlila 

riaditeľka zariadenia Martina Mutalová.   

Rekonštrukcia budovy, ktorá má už viac ako 50 rokov, trvala približne 150 dní. S prácami na jej 

zateplení sa začalo v máji toho roka a ukončené boli v auguste. „Vďaka rekonštrukcii sa skvalitnil život 

nielen 85 klientov, ktorí sú v budove ubytovaní, ale sa uľahčila aj práca našich zamestnancov,“ doplnila 

riaditeľka zariadenia s tým, že CSS – SLOVEN Slavnica patrí medzi tri najväčšie zariadenia 

sociálnych služieb, ktoré župa zriaďuje, s kapacitou 214 prijímateľov sociálnej služby. „TSK 

každoročne investuje nemalé finančné prostriedky do rekonštrukcie svojich zariadení sociálnych 

služieb. Som veľmi rád, že sme vďaka týmto financiám mohli zrekonštruovať už druhý pavilón 

v priebehu 3 rokov. Kým na prvý z pavilónov boli uvoľnené prostriedky zo štátneho rozpočtu cez 

envirofond, táto investičná akcia vo výške takmer 500 tis. eur bola plne hradená z rozpočtu TSK,“ 

povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

Okrem zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov zariadení sociálnych služieb vďaka procesu 

debarierizácie, si sociálnici od budúceho roku polepšia aj finančne. „Platy, ktoré mali zamestnanci 

v našich zariadeniach sociálnych služieb doteraz, nezohľadňovali fyzickú a psychickú náročnosť ich 

práce. Preto ma teší, že okrem príplatkov, ktoré župa na tento účel vynaložila v predchádzajúcich 

rokoch, sa od budúceho roka ich platy zvýšia v priemere o 22% a od 1. januára 2020 o ďalších 10%. Po 

schválení návrhu rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021, župa na platy nízkopríjmových skupín 

zamestnancov vyčlení o takmer 5,6 mil. eur viac v porovnaní s aktuálnym rozpočtovým rokom,“ doplnil 

trenčiansky župan a zdôraznil, že si veľmi váži záslužnú prácu všetkých zamestnancov z oblasti 

sociálnych služieb.  

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/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/od-buduceho-roka-vyrazne-porastu-mzdy-nizkoprijmovych-skupin-zamestnancov-v-niektorych-pripadoch-az-o-30.html?page_id=563099


Po prehliadke zrekonštruovanej budovy sa klienti i zamestnanci všetkých 24 župných zariadení 

sociálnych služieb presunuli do spoločenskej sály, aby si opäť po roku vychutnali originálny program 

plný emócií, ktorý sa tentokrát niesol v duchu hesla v starostlivosti o šťastie druhých nachádzame 

svoje vlastné. „Okrem účinkujúcich a klientov všetkých našich zariadení sa tu dnes stretlo ďalších 280 

hostí a každým rokom sa záujem o toto podujatie zvyšuje. Aktuálny ročník prehliadky je o tom, že váhy 

poskytovania a prijímania starostlivosti musia byť vyrovnané. Veľmi sa tešíme, že máme šikovných 

zamestnancov, ktorí aj napriek fyzicky a psychicky náročnej práci dokážu aj s klientmi s najväčším 

stupňom podpory nacvičiť krásny a zmysluplný program,“ vysvetlila riaditeľka CSS – SLOVEN Slavnica 

Martina Mutalová.  

V programe aktuálneho ročníka prehliadky vystúpili so svojím programom klienti 12 zariadení. Okrem 

domáceho CSS – SLOVEN Slavnica, ktoré už tradične prehliadku otvorilo, tentokrát s humorným 

divadelným predstavením KUBO, to bol aj Divadelný klub ARCO, CSS - DEMY Trenčín, CSS - 

DOMINO Prievidza, DSS - Púchov – Nosice, HUMANITY CSP, CSS - Bôrik – Nitrianske Pravno, DSS - 

Zemianske Podhradie, CSS - LÚČ Pruské, CSS - NÁDEJ – Dolný Lieskov a CSS - BYSTRIČAN 

Považská Bystrica. Program bol zostavený rôznorodo, na pódiu sa recitovalo, spievalo, tancovalo 

i hralo, priestor dostal aj humor a originálne kostýmy. Nad výnimočným podujatím aj tento rok prevzal 

záštitu predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška „Veľmi rád sem chodím aj 

preto, že chcem osobne vyjadriť poďakovanie všetkým zamestnancom našich centier sociálnych služieb 

za to, akým spôsobom sa starajú o svojich klientov a vytvárajú im prostredie, v ktorom našli svoj druhý 

domov. Tento deň je príležitosťou ukázať výsledky svojej práce v tom najlepšom svetle,“ doplnil 

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.  
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