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Trenčín, 23. február 2016 
Vďaka envirofondu do zariadení sociálnych služieb v TSK pribudne takmer 
145 000€  
 

Návštevou zariadení zameraných na poskytovanie sociálnych služieb na strednom 
Považí župan v druhej polovici februára sfinalizoval osobné stretnutia s vedením 
a zamestnancami zariadení sociálnych služieb. Cieľom zrealizovaných návštev župana 
v celkovo 34 zariadeniach vo všetkých okresoch kraja bolo počuť priamo z úst 
riaditeľov, zamestnancov a klientov zariadení to, v čom by potrebovali podať pomocnú 
ruku od Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).  
 

Úspešní žiadatelia o envirofondy 
Domov sociálnych služieb (DSS) Zemianske Podhradie a Centrum sociálnych služieb 
(CSS) LIPA v Kostolnej-Záriečí, oboje v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK), sa stali úspešnými žiadateľmi o finančný príspevok 
z Environmentálneho fondu. Obidve centrá tak čaká začiatok prác zameraných na 
zateplenie budov. V DSS Zemianske Podhradie sa práce vo výške 70 tis. € dotknú 
pavilónu pracovnej terapie, v CSS – LIPA pripravujú zateplenie a čiastočnú výmenu 
okien na budove B za takmer 75 tis. €.  
 

Štyri pondelky, dvadsiatka zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 
DSS – Zemianske Podhradie je zároveň jedným z celkovo 20 zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré počas 4 februárových pondelkov osobne 
navštívil trenčiansky župan Jaroslav Baška. Zariadenia sa tento rok dotknú investície 
určené na rekonštrukciu elektroinštalácie a nákup kuchynskej pece. Celkové náklady sa 
odhadujú na 45 tis. €, hradených z kapitálových výdavkov TSK. V okrese Myjava župan 
neobišiel CSS – Jesienka, ktoré s kapacitou až 130 klientov patrí k najväčším 
zariadeniam v kraji. Na tento rok boli z rozpočtu TSK vyčlenené kapitálové výdavky vo 
výške 60 tis. € na vytvorenie projektovej dokumentácie na celkovú rekonštrukciu budov 
zariadenia, na nákup schodolezu, bojlera i varného plynového kotla. 
 

V okrese Ilava župan navštívil CSS – LIPOVEC v Hornom Srní, zastavil sa aj v obci 
Pruské v CSS – LÚČ a v Dubnici nad Váhom v CSS – AVE. V okrese Nové Mesto nad 
Váhom debatoval s vedením a zamestnancami CSS – Nová Bošáca a navštívil aj 
Bzince pod Javorinou, kde sídli CSS – DOMOV JAVORINA. 
 
V CSS v Novom Meste nad Váhom sa k trenčianskemu županovi Jaroslavovi Baškovi 
pridal aj podpredseda TSK a zároveň primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef 
Trstenský a poslankyňa Zastupiteľstva TSK Kvetoslava Hejbalová. „Som veľmi 
spokojný so sociálnymi službami, ktoré sa tu, v Novom Meste nad Váhom, poskytujú,“ 
vyjadril trenčiansky župan potešenie nad kvalitou poskytovania služieb a zamestnancov 
zároveň informoval o 4% navyšovaní tarifných platov od 1. januára 2016 a tiež 
o zvýšení mzdy o 15€ pre každého odborného zamestnanca, na ktoré financie vo svojom 
rozpočte navyše našiel TSK. „Chceme nájsť určitý mechanizmus, aby sme každým 
rokom všetkým zamestnancom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK ich mzdy o nejaké to percento valorizovali,“ dodal župan. 



 

Počas svojich výjazdových rokovaní so zamestnancami zariadení sociálnych služieb 
župan neobišiel ani zariadenia v okrese Púchov a Považská Bystrica. Stretol sa 
s riaditeľmi a zamestnancami CSS – Lednické Rovne, CSS – NÁDEJ v Dolnom 
Lieskove a CSS - Kolonka v Púchove. 

V DSS – Púchov – Nosice predseda TSK Jaroslav Baška upozornil na plánované 
zvýšenie kapacity zariadenia na celkovo 40 prijímateľov sociálnej služby, pričom 5 miest 
z nich má byť ešte v priebehu tohto roka vyčlenených na ambulantnú formu starostlivosti. 
„Myslím si, že je to správna filozofia, aby deti, tam, kde je to možné, trávili čo najviac 
času s rodičmi a prespávali v domácom prostredí. Počas dňa, keď musia ísť rodičia do 
práce, o deti je v priebehu dňa postarané takýmto spôsobom,“ vyzdvihol ambulantnú 
formu starostlivosti o klientov.  

Župan navštívil aj neverejných poskytovateľov 
Trenčiansky župan myslel aj na neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a taktiež 
na Praktickú školu internátnu v Trenčianskej Teplej, kde ho žiaci privítali kultúrnym 
programom a Spojenú školu internátnu v Považskej Bystrici. Osobne si prezrel aj 
zariadenie Drahuška a my v obci Krajné, v ktorom TSK v súlade so zákonom 
o sociálnych službách finančne prispieva na určený počet klientov. „Chcel som získať 
prehľad, akým spôsobom je v jednotlivých častiach kraja zabezpečené poskytovanie 
rôznych druhov sociálnych služieb,“ dodal župan na margo svojich návštev 
v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom nie je TSK. S podobným cieľom počas februára 
2016 navštívil dokopy 14 zariadení tohto typu, medzi nimi aj občianske združene 
VZOSTUP5 so sídlom v Považskej Bystrici. Podobne ako v obci Kšinná a Slatina nad 
Bebravou neobišiel ani Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci.  
 

Viac informácií o návštevách župana v zariadeniach sociálnych služieb a investíciách do sociálnej oblasti nájdete na 

www.tsk.sk v sekcii sociálna pomoc alebo kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, odd. komunikácie a medzinárodných 

vzťahov TSK, veronika.rezakova@tsk.sk , tel.: +421/ 32/ 65 55 907, mobil: +421/ 901/ 918 144 
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