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                          Trenčiansky samosprávny kraj 

               Tlačová správa            

            
Trenčín, 19. október 2015   
V CSS – SLOVEN v Slávnici bývajú po novom  
 
V jednom z najväčších centier sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) dnes slávnostne prestrihli pásku na 
zrekonštruovanom pavilóne. Jedna z ubytovacích budov Centra sociálnych služieb – 
Sloven (CSS – Sloven) je vďaka rekonštrukcii kompletne zateplená. V súvislosti 
s lepšou tepelnou úsporou budovy a jej nižšou energetickou náročnosťou došlo aj 
k výmene starých okien. Budovu v novom šate prišiel symbolicky odovzdať do užívania 
trenčiansky župan Jaroslav Baška v sprievode vedúceho odboru regionálneho rozvoja 
Úradu TSK Milana Semanca a projektovej manažérky Márie Michaličkovej z oddelenia 
stratégie RR a implementácie projektov Úradu TSK. Výsledok rekonštrukcie si prišli 
obzrieť aj niektorí poslanci Národnej rady SR a krajského zastupiteľstva, nechýbala 
starostka obce Slávnica  Anna Prekopová a Milan Štrbák vo funkcii stavebného dozoru 
z firmy H.D.K., s. r. o.  
 

Na rekonštrukciu budovy č. III boli vynaložené finančné prostriedky v hodnote 93 600€. 
TSK sa na spolufinancovaní podieľal vo výške 5%, zvyšné financie boli poskytnuté ako 
dotácia z Environmentálneho fondu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky. Zhotoviteľom bola spoločnosť IMO, s. r. o. „Myslím si, že táto 
rekonštrukcia pomôže ušetriť veľmi veľa finančných prostriedkov, pretože nebudeme 
musieť toľko platiť za plyn. Tieto úspory a finančné prostriedky je dobré investovať napr. 
do odmien zamestnancov zariadenia, resp. na zlepšenie podmienok klientov, ktorí 
využívajú služby tohto CSS,“ povedal župan Jaroslav Baška.  
 

Podľa slov riaditeľky centra Martiny Mutalovej bol pavilón č. III jednou z najkritickejších 
častí areálu. „V budove sa nachádza aj časť odborného úseku, prevádzkar zariadenia a  
ambulancia, do ktorej pravidelne chodia lekári vyšetrovať klientov. Každý týždeň sem 
chodí psychiater a lekár prvého kontaktu, takže naozaj bolo nevyhnutné tieto priestory 
zrekonštruovať,“ vysvetlila dôvod rekonštrukcie práve budovy č. III. „Takýmto spôsobom 
chceme byť aj v rámci projektu Zelená župa trochu zhovievavejší k životnému 
prostrediu. Nevyprodukuje sa toľko spálenín CO2, keď sa budovy zatepľujú a vymieňajú 
sa okná a výmene podliehajú aj jednotlivé kotolne, čo je naozaj veľkým prínosom pre 
ochranu životného prostredia tu v Trenčianskom kraji,“ doplnil župan a informoval tak aj 
o rekonštrukcii plynovej kotolne v CSS, ktorá prešla rekonštrukciou na začiatku tohto 
roka. Zároveň zdôraznil, že kraj plánuje v rámci projektu Zelená župa zvýšiť podiel 
obnoviteľných zdrojov energie v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  
 

Budova č. III v CSS – Sloven tento rok však podstúpila aj ďalšie zmeny. Upravený bol 
zadný vchod do pavilónu a zriadilo sa ergoterapeutické pracovisko – práčovňa, v ktorej 
sa v súčasnosti nachádza 5 pračiek a žehliaci pult, prostredníctvom ktorých si klienti 
osvojujú základné návyky súvisiace s praním a žehlením. „Ďalšou investíciou z bežných 
výdavkov bolo vymaľovanie celého interiéru, cez kaplnku až po administratívny úsek,“ 
dodala riaditeľka. Po úvodnom prestrihnutí pásky si prítomné zhromaždenie 
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v spoločnosti klientov a zamestnancov centra prezrelo zrekonštruované objekty 
v zariadení a návštevu ukončilo prehliadkou výstavy výrobkov, ktoré klienti centra sami 
vyrábajú pod vedením ergoterapeuta.  
 
CSS – Sloven je jedno z 25 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V obci Slávnica (okres Ilava) píše už viac ako 100-
ročnú históriu. V súčasnosti v štyroch ubytovacích a jednom administratívnom pavilóne poskytuje svoje služby 221 klientom.  
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