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Trenčín, 2. február 2016 
Kraj chce rozširovať služby v  zariadeniach sociálnych služieb 
 

Na území regiónu hornej Nitry je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zriaďovateľom 
piatich zariadení poskytujúcich sociálne služby. Niektoré z nich si tento rok pripomínajú 
okrúhle výročie svojho vzniku, v niektorých prípadoch až polstoročné. Trenčiansky župan 
Jaroslav Baška v pondelok 1. februára zavítal do každého jedného z nich, aby si vypočul, 
v čom ako ich zriaďovateľ môže ešte pomôcť pri skvalitňovaní podmienok života 
prijímateľov sociálnych služieb v kraji. „Vybral som si centrá sociálnych služieb, ale aj 
denné a komunitné centrá, ktoré nie sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti v okresoch 
Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Chcem vedieť, aké služby a akým 
spôsobom nám v týchto okresoch fungujú a v čom môže byť TSK nápomocný,“ priblížil 
ciele návštevy na hornej Nitre predseda TSK.  
 

K najväčším centrám sociálnych služieb (CSS), ktorých zriaďovateľom je vyšší územný 
celok, patrí CSS – Bôrik so sídlom v Nitrianskom Pravne. Sociálne služby poskytuje viac 
ako dvom stovkám klientov. Hoci tento rok okrúhle výročie neoslavuje, župan Jaroslav 
Baška pri svojej návšteve riaditeľa Róberta Orsága ubezpečil, že TSK zo svojho rozpočtu 
pre toto centrum vyčlenil viac ako 330 tisíc € na kapitálové výdavky. Tie sú určené na 
rekonštrukciu čističky odpadových vôd, elektroinštalácie a ústredného kúrenia, nákup 
práčky a sušičky. Z prostriedkov Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR by mali 
v centre pribudnúť aj konvektomaty a nové 9-miestne vozidlo s plošinou.  
 
Vďaka CSS – DOMINO sa TSK čoskoro môže stať pilotným krajom, ktorý bude vo svojom 
zariadení poskytovať ambulantnú a terénnu službu včasnej intervencie. „Som veľmi rada, 
že služba včasnej intervencie patrí k prioritám TSK, keďže v rodinách si s postihnutými 
deťmi rodičia často nevedia dať rady. Naše zariadenie by sa mohlo stať centrom, kde by 
tieto rodiny mohli prichádzať a mohli by tu nájsť pomoc, ale aj usmernenie, na akého 
ďalšieho odborníka sa s dieťaťom môžu obrátiť. Zároveň by sme ako zariadenie 
poskytovali služby rodinám aj priamo v teréne,“ priblížila službu včasnej intervencie  pre 
deti do 7 rokov, ktorá je orientovaná na pomoc celej rodine, riaditeľka centra Iveta 
Lauková. „Myslím si, že služby v našich zariadeniach treba rozširovať, pretože si to 
vyžaduje samotná doba a klientov, ktorí to potrebujú, každým rokom pribúda,“ dodal 
k téme župan Baška. Z rozpočtu TSK by CSS – DOMINO tento rok zároveň malo 
zrekonštruovať kúpeľňu pre klientov, dokončiť výmenu posledných okien a tiež vypracovať 
projektovú dokumentáciu na nový výťah.  
 

Pri svojej návšteve župan nevynechal ani HUMANITY - CSP v Prievidzi, ktoré poskytuje 
sociálne služby prevažne ženám, a tiež CSS – Bánovce nad Bebravou. „Okrem 4% 
zvyšovania tarifných platov zamestnancom zariadení sociálnych služieb od 1. januára 
2016 TSK našiel ďalšie finančné prostriedky a viac ako 700 odborným zamestnancom 
v týchto zariadeniach pridal ešte ďalších 15 € mesačne,“ informoval Jaroslav Baška 
sociálnych pracovníkov o zámere TSK navyšovať podobným spôsobom platy každý rok. 



Ich neľahkú prácu a vytrvalosť ocenil aj slovne a všetkým zamestnancom poďakoval za 
ich snahu a pracovné nasadenie. Župan zároveň pripomenul, že v bánovskom centre 
sociálnych služieb, ktoré si tento rok pripomenie 25 rokov od svojho vzniku, sa na rok 
2016 tiež ráta s kapitálovými výdavkami z rozpočtu TSK vo výške približne 7000 € na 
montáž schodiskového výťahu.  
 

Polstoročnicu poskytovania pomocnej ruky ľuďom v sociálnej núdzi tento rok oslávi CSS – 
Partizánske. Zariadenie navyše vyhovelo všetkým žiadateľom o poskytovanie sociálnej 
služby a na čakacích listinách momentálne neeviduje žiadneho žiadateľa. K hlavným 
víziám vedenia zariadenia aktuálne patrí zníženie jeho kapacity z dôvodu potreby 
čiastočnej rekonštrukcie s dôrazom na interiérovú bezbariérovosť. Pribudnú nové sociálne 
zariadenia, ako aj rozšírenie rehabilitačných a ergoterapeutických možností centra.  
 

Prioritou kraja ako zriaďovateľa 24 sociálnych zariadení sa na najbližšie obdobie stáva ich 
celková bezbariérovosť. „Každé zo zariadení poskytujúcich sociálne služby sa musí do 
roku 2018 stať bezbariérovým. V našich zariadeniach preto musíme v najbližšej dobe tam, 
kde je to potrebné, dobudovať výťahy a zainvestovať financie do ich bezbariérovosti,“ 
konkretizoval župan priority TSK na najbližšie obdobie v sociálnej oblasti.  
 

Trenčiansky župan Jaroslav Baška pri svojej návšteve zariadení sociálnych služieb 
nevynechal ani tie, ktoré nepatria do zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Stretol sa 
s riaditeľmi centra Spokojnosť - CSS v Prievidzi, neziskovej organizácie NOVÝ DOMOV, 
n. o. v Prievidzi, Denného centra Frézia, n. o., v Partizánskom, neziskovej organizácie 
Archa, n. o., v Bánovciach nad Bebravou a Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Kšinnej 
a v Slatine nad Bebravou. Prevažnej väčšine týchto organizácii TSK zo zákona poskytuje 
zo svojho rozpočtu finančný príspevok na stanovený počet prijímateľov sociálnych služieb. 
Debata župana so zástupcami organizácii smerovala najmä k možnostiam zlepšenia 
poskytovania sociálnych služieb skvalitnením vzájomnej spolupráce. V prvý februárový 
deň župan celkovo navštívil 11 zariadení, pričom návštevu ďalších zariadení sociálnych 
služieb vo zvyšných okresoch kraja plánuje ešte tento mesiac.  
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