
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 
 

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) je v súlade s § 81 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z. z.) zriaďovateľom 
zariadenia sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb – LÚČ, 399, 018 52 
Pruské. 

 
II. Osobitná časť 
  
Dodatok č.5 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – LÚČ, 399, 018 52 
Pruské sa vydáva z dôvodu zmeny miesta poskytovania sociálnych služieb z adresy: 
399, 018 52 Pruské na adresu: Nemocničná 986/1, 017 01 Považská Bystrica 
a z dôvodu zmeny cieľovej skupiny. 
CSS – LÚČ poskytuje sociálne služby v špecializovanom zariadení pre osoby 
s diagnózou Alzheimerova choroba a schizofrénia s kapacitou 48 v priestoroch 
pamiatkovo chránenej budovy františkánskeho kláštora zo 17. storočia, na základe  
nájomnej zmluvy s Rehoľou menších bratov – Františkánov, Provincia najsvätejšieho 
Spasiteľa, Františkánska 2, 811 01 Bratislava. Keďže sa jedná o pamiatkovo 
chránený historický objekt, nie je možné v ňom realizovať potrebné rekonštrukcie 
v požadovanej miere, zodpovedajúce potrebám osôb so zdravotným postihnutím      
a s prihliadnutím na dodržiavanie vyhlášky č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach 
o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty 
nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. 
Prevádzka zariadenia je nevyhovujúca pre poskytovanie sociálnych služieb, 
existujúce hygienické zariadenia ale aj obytná plocha vybraných izieb nevyhovujú 
požiadavkám v zmysle platnej legislatívy. Prijímatelia  sociálnych  služieb    
(prijímatelia) sú ubytovaní v 1 až 4 – lôžkových izbách, v budove chýba osobný výťah 
(jeho absenciu čiastočne kompenzuje schodiskový výťah). 
Priestory kaštieľa ako národnej kultúrnej pamiatky, nie je možné naďalej                   
do budúcnosti prispôsobovať tak, aby zodpovedali zvyšujúcim sa potrebám 
poskytovania sociálnych služieb osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie vo všetkých oblastiach (prevádzkové, personálne, ľudsko-právne) 
v nadväznosti na štandardy kvality. 
Presťahovaním CSS – LÚČ do priestorov NsP v Považskej Bystrici sa tieto 
prevádzkové nedostatky odstránia. Z dlhodobého hľadiska je v rámci pripravovanej 
reformy sociálnych služieb jedným z cieľov funkčné prepojenie sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti. Uvedený cieľ je aj zámerom TSK v oblasti sociálnej starostlivosti 
o občanov nášho kraja. Nová kapacita zariadenia bude 26 lôžok. 
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Tieto zmeny výrazne zvýšia kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v CSS – LÚČ, 
kde bude poskytovaná starostlivosť osobám s inými nešpecifikovanými duševnými,  
telesnými a neurologickými poruchami (napr. aj postcovidová starostlivosť 
o pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, coma vigile a pod.). 
Pri starostlivosti o prijímateľov vieme využiť služby lekárov špecialistov v oblasti napr. 
neurológia, psychiatria, pneumológia. Taktiež vieme využiť pracovisko spoločných 
vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia. 
 
Na základe uvedených zmien predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na schválenie, s účinnosťou od 01.08.2021, návrh Dodatku č.5 
k  Zriaďovacej  listine  Centrum  sociálnych  služieb  –  LÚČ, 399, 018 52 Pruské 399, 
IČO: 00632392, schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja 
dňa 28.02.2007 uznesením  č. 175/2007. 

 
 


