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1  Základné informácie o zariadení sociálnych služieb 
 
 
 
Názov organizácie:  Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce 
    ( skratka DSS Adamovské Kochanovce) 
 
 
Sídlo organizácie:  913 05 Adamovské Kochanovce 122 
 
 
IČO:    00596175 
 
  
Právna forma:  rozpočtová organizácia (napojená svojimi príjmami 

 a výdavkami na rozpočet TSK) 
 
 
Zriaďovateľ:  Trenčiansky samosprávny kraj ( TSK) 
 
 
Druh sociálnej služby: sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

z dôvodu ťažkého zdravotného stavu 
 
 
Forma sociálnej služby: pobytová sociálna služba ako celoročná 
 
 
Kapacita zariadenia:  78 miest ( s postupným znižovaním na 60 miest) 
 
 
Cieľová skupina:  fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

 osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 
 prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo 
 prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III 
 podľa prílohy č. 3 

 
 
Kontakt:  riaditeľka – 0901/918 617 
  vedúca EPÚ – 0901/ 918 618 

vedúca SZÚ – 0901/ 918 620 
  DSS - 032/649 02 65 
  e-mail: info@csskochanovce.sk 
 
 

mailto:info@csskochanovce.sk
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1.1  História zariadenia 

 

Domov sociálnych služieb (ďalej len DSS) Adamovské 

Kochanovce sídli v obci Adamovské Kochanovce (na 

trase medzi Trenčínom a Novým Mestom nad 

Váhom), v barokovom kaštieli, ktorý bol postavený 

okolo roku 1760 v obdĺžnikovom pôdoryse s dvoma 

bočnými krídlami a so zdôraznenou strednou časťou. V roku 1963 bol kaštieľ vyhlásený za 

Národnú kultúrnu pamiatku. Poslednou majiteľkou kaštieľa bola grófka Marguerite de Sizzo 

Noris (1889 – 1977). V roku 1918 sa ako 29-ročná vydala za 62-ročného grófa a stala sa 

paňou kaštieľa v Adamovciach, kde žila sama až do svojej smrti v roku 1977. Po siedmich 

rokoch manželstva ovdovela, nasledujúce roky žila skromne a podľa spomienok obyvateľov 

obce pomáhala chudobným. 

Podľa archívnych materiálov bol kaštieľ II. pozemkovou reformou skonfiškovaný pre potreby 

štátu, avšak pani grófke bolo umožnené dožiť v kaštieli pri plnej opatere. V roku 1948, po  

realizácii stavebných úprav a rekonštrukčných prác, tu bol zriadený domov dôchodcov. 

Následne, od roku 1963 tu bol zriadený Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne 

postihnuté deti a mládež od 3 do 26 rokov. Postupne bolo v ústave umiestnených 100 

chovancov. Po smrti pani grófky bol v obnovenej časti jej bytu zriadený týždenný pobyt pre 

20 chovancov, o ktorých sa starali ako civilní zamestnanci, tak aj rehoľné sestry z rádu Sestier 

spasiteliek. Neskôr sa kapacita zariadenia ustálila na 95 miest. 

V roku 1982 bola prestavaná hospodárska budova v areáli kaštieľa patriaca JRD a vybudovali 

sa v nej kancelárske priestory, 2 denné miestnosti, na poschodí izby rehoľných sestier, 

postupne časom priestory rehabilitácie a suchá sauna. 

Za uplynulé obdobie sa zabezpečilo odvlhčenie budovy kaštieľa, zrekonštruovala sa strecha, 

vybudovala čistička odpadových vôd, zmodernizovala sa kotolňa, práčovňa, cesty v areáli. 

Neskôr, po odchode rehoľných sestier sa zrekonštruovali sklady v podkroví, kde vznikli 

dvojlôžkové izby pre 14 prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len prijímateľ). 

V rokoch 2016 a 2017 sa realizovala prípojka na verejnú kanalizáciu a prípojka na verejný 

vodovod. 
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1.2  Súčasnosť zariadenia 

 

DSS Adamovské Kochanovce je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky 

samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne. Svojimi príjmami a výdavkami je napojená na 

rozpočet zriaďovateľa, ktorý aj kontroluje jeho činnosť. Hospodári samostatne podľa 

schváleného rozpočtu. 

 

K 31.12.2019 žilo v zariadení 60 prijímateľov sociálnej služby, pričom z pôvodne detského 

zariadenia sa prirodzeným spôsobom vyprofilovalo zariadenie pre dospelých.  

K 31.12.2019 sme mali v našom zariadení sociálnych služieb 51 pracovných miest, vrátane 

riaditeľky. Na ekonomicko-prevádzkovom úseku pracovalo 18 a na sociálno-zdravotníckom 

úseku 33 zamestnancov.  

 

DSS pozostáva z dvoch budov ubytovacej časti (kaštieľ a prevádzková budova), hospodárskej 

budovy  (práčovňa  a úpravovňa vody), garáží a parku. Celý areál je ohradený.  

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia, kde sa nachádzajú spálne a denné miestnosti pre 

prijímateľov. Vo vedľajšej, prízemnej budove sa nachádzajú administratívne priestory, dielne 

rozvoja pracovných zručností „Púpavka“ - textilná dielňa a keramická dielňa, rehabilitačná 

miestnosť, multisenzorická miestnosť, spoločenská miestnosť, v podkroví sú ubytovacie 

priestory prijímateľov. 

 

1.3  Predmet činnosti zariadenia 

 

DSS Adamovské Kochanovce poskytuje sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách v znení neskorších predpisov fyzickej osobe, ak je táto fyzická osoba 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej V podľa prílohy č. 

3 alebo fyzickej osobe nevidiacej alebo prakticky nevidiacej so stupňom odkázanosti 

najmenej III podľa prílohy č. 3. 

V DSS sa  

a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
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2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ubytovanie, 

5. stravovanie, 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

7. osobné vybavenie, 

b) zabezpečuje 

1. rozvoj pracovných zručností, 

2. záujmová činnosť, 

c) utvárajú podmienky na  

1. vzdelávanie, 

2. úschovu cenných vecí. 

 

Ubytovanie 

Ubytovanie sa prijímateľom poskytuje v 18-tich spálňach, ktoré sú zväčša veľkokapacitné, 

v budove kaštieľa sa nachádzajú spálne od jednolôžkovej po sedemlôžkovú. V podkroví 

administratívnej budovy sú jedno a dvojlôžkové spálne. 

Prijímatelia jednotlivých komunít majú možnosť počas dňa využívať denné miestnosti, 

keramickú dielňu, textilnú dielňu, spoločenskú miestnosť, rehabilitačnú miestnosť, 

multisenzorickú miestnosť. 

 

Stravovanie 

Prijímateľom sa poskytuje celodenné stravovanie – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. 

Strava sa podáva v priestoroch jedálne na prízemí kaštieľa, v denných miestnostiach alebo 

priamo pri lôžku (v závislosti od zdravotného stavu prijímateľa). 

Poskytujú sa štyri druhy diét: 

- racionálna, 

- šetriaca, 

- celiatická, 

- bezlaktózová. 
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Sociálne poradenstvo  

Sociálne pracovníčky poskytujú prijímateľom zariadenia a rodinným príslušníkom potrebné 

informácie, v prípade potreby odporúčajú a sprostredkúvajú ďalšiu odbornú činnosť. Okrem 

bežných pracovných dní je vytvorený špeciálny časový priestor pre stretnutie s rodinnými 

príslušníkmi prijímateľov, tzv. návštevná sobota (1x mesačne), kedy je v priebehu dopoludnia 

k dispozícii aj sociálna pracovníčka. 

Sociálne poradenstvo je poskytované aj záujemcom o poskytovanie sociálnej služby pri 

osobnom stretnutí, alebo telefonicky.  

 

Sociálna rehabilitácia 

Sociálna rehabilitácia vychádza z individuálnych potrieb prijímateľov a poskytuje sa na 

základe ich individuálnych možností a schopností. V súlade s individuálnym plánom si 

prijímatelia precvičujú nadobudnuté zručnosti v rámci sebaobsluhy a učia sa vykonávať 

denné činnosti, ktoré podporujú ich samostatnosť a sebestačnosť. 
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Od júla 2019 sa prijímatelia denne stretávajú 

na komunitnom stretnutí „Bleskovka“, kde 

získavajú aktuálne informácie  o dianí v DSS. 

Majú priestor plánovať si aktivity, vyjadriť 

svoj názor a potreby. 

 

 

Vo februári 2019 sa traja naši prijímatelia zaevidovali na ÚPSVaR Trenčín ako uchádzači 

o zamestnanie. Pravidelnými návštevami ÚPSVaR si nacvičovali komunikačné a sociálne 

zručnosti, samostatné cestovanie. Od novembra 2019 sa zamestnali v chránenej dielni 

„Baliareň Na ceste“, kde sa zameriavajú na balenie kávy, cukru a korenín. Pracujú pod 

vedením pracovných asistentov. 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2019 niektorí prijímatelia vyžili svoje hlasovacie právo 

a zúčastnili sa volieb prezidenta Slovenskej republiky. Na voľby 

sa pripravovali v rámci stretnutí sebaobhajcov v DSS.  

 

 

 

 

 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

Zariadenie poskytuje opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú zabezpečuje 

odborne vzdelaný personál. Do zariadenia dochádza praktický lekár, detský lekár 

a psychiater. Potrebné odborné vyšetrenia sa zabezpečujú priamo v ambulanciách 

odborných lekárov v poliklinike alebo v nemocnici v Trenčíne. 
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Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

Tieto činnosti sú vykonávané priamo v zariadení, v priestoroch na to určených. Pranie 

a žehlenie posteľnej bielizne je zabezpečované externe, nakoľko priestorové a materiálne 

vybavenie práčovne nie je postačujúce. 

 

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

Zariadenie má vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí a finančnej hotovosti. Do 

úschovy môže byť uložené peňažná hotovosť, vkladná knižka, klenoty a iné cenné veci na 

základe písomnej zmluvy o úschove cenných vecí. 

 

Rozvoj pracovných zručností 

Prijímatelia sa, v súlade s individuálnym plánom, zapájajú do nácvikov zručností, ako sú napr. 

 

  

 - nácvik zručností pri raňajkách 

a obede (podpora v samostatnosti v 

natieraní pečiva, správne stolovanie, 

dodržiavanie hygienických zásad),  
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 - podpora samostatnosti pri príprave jednoduchých jedál (príprava nátierok, jednohubiek, 

príprava obložených chlebíkov, príprava zmrzlinových alebo ovocných pohárov), 

 

 

- spoluúčasť prijímateľov pri prácach v záhrade (starostlivosť o záhradu – polievanie, sadenie, 

pestovanie zeleniny, zber úrody), 
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  - podpora prijímateľov pri pomocných prácach v kuchyni (pomoc pri čistení zeleniny, pri 

nosení zemiakov a potravín), v práčovni (pomoc pri prenášaní a vešaní bielizne), do 

pomocných prác pri úprave okolia DSS (pomoc pri pletí buriny, zametanie, hrabanie, zber 

konárov),  

 

 

 

  

- vedenie prijímateľov k starostlivosti o svoje bývanie a domáce práce na komunitách 

(vynášanie smetí, umývanie stolov a stoličiek, nácvik prania drobnej bielizne, príprava rannej 

kávy),  

 

 - v zariadení separujeme odpad, prijímatelia sa učia ako lisovať PET fľaše, do akých nádob 

patria.  
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Realizujeme aj aktivity na osvojenie si pracovných návykov a zručností prijímateľov nášho 

zriadenia za účelom obnovy, udržiavania a rozvoja ich fyzických, mentálnych a pracovných 

schopností, ktoré by mohli viesť k začleneniu do spoločnosti v najväčšej možnej miere, ako 

napr.: 

 aktivity na koordináciu tela 

a mysle, 

 aktivity na rozvoj motoriky, 

 

 

 

 

 tréning pamäte,  práca s emóciami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zútulňovanie si priestoru vlastnou tvorbou, 
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 spoznávanie obce, spojené s drobným nákupom v obchode (podľa požiadaviek 

prijímateľov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas dňa prijímatelia navštevujú dielňu rozvoja pracovných zručností Púpavka, kde sa môžu 

venovať tvorivej činnosti v keramickej a textilnej dielni. Výrobky z tejto činnosti 

prezentujeme príležitostne na tematických jarmokoch a iných vhodných podujatiach. 

 

 

 

 

Štyrom našim prijímateľom sme kontinuálne poskytovali 

podporu v oblasti zamestnávania. Úspešne sa im darí 

udržať si pracovné miesto v chránenej dielni kaviarničke 

Na Ceste v Trenčíne.  
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V tomto roku sa nám podarilo zamestnať ďalších 

troch prijímateľov v chránenej dielni baliareň Na 

ceste v Trenčíne. 

 

 

 

Záujmová činnosť 

Záujmová činnosť alebo voľnočasové aktivity sa realizujú v priebehu celého roka podľa 

potrieb a požiadaviek prijímateľov, možností zariadenia a zaužívaných tradícií a zvyklostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každoročne sa v zariadení organizuje Fašiangová zábava, Stretnutie rodinných príslušníkov 

a priateľov zariadenia (deň plný zaujímavých aktivít), 

výlet autobusom do blízkeho i vzdialenejšieho okolia 

(Trenčín a okolie, Veľkonočná výstava v Kubrej, návšteva 

rybníkov v Kubrici a pod.), návšteva Mikuláša. 
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Zúčastňujeme sa rôznych podujatí, ktoré sú organizované inými zariadeniami 

a organizáciami: Športové dni, Deň matiek, Trenčiansky Omar, účasť na benefičných 

koncertoch v Žiari nad Hronom, v Novom Meste nad Váhom, podujatia organizované EXPO 

Centrom a. s. Trenčín. 

 

Starostlivosť o spiritualitu 

V roku 2019 sme prehĺbili starostlivosť o spiritualitu. Začali sme s prijímateľmi čítať biblické 

príbehy a pravidelne sa stretávať pri spoločných modlitbách. Prijímatelia, ktorí prejavili 

záujem, navštívili s pracovníčkou miestny kostol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektová činnosť 

Z vyššie uvedeného vyplýva jednoznačná naviazanosť na financovanie od zriaďovateľa. 

Napriek tomu, že zariadenie je rozpočtovou organizáciou, je snaha využívať i ďalšie finančné 

zdroje a spoluprácu s partnerskými občianskymi združeniami. 

V roku 2019 sa ukončil projekt pod názvom „Spoločná cesta k novému domovu“. Projekt bol 

zameraný na podporu procesu deinštitucionalizácie v zariadeniach sociálnych služieb  

v Trenčianskom a Zlínskom kraji. Bol financovaný v rámci operačného programu INTERREG-A 

Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Do projektu boli zapojené dve zariadenia 

sociálnych služieb z nášho kraja (DSS Adamovské Kochanovce a CSS Lúč Pruské) a dve 

zariadenia z českej strany (Sociální služby Vsetín, p.o. a Sociální služby Uherské Hradiště, 

p.o.). Cieľovou skupinou boli prijímatelia sociálnych služieb, zamestnanci zariadení sociálnych 

služieb, obyvatelia cezhraničného regiónu, zamestnanci miestnej a regionálnej samosprávy. 
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Divadelný klub Arco  bol zapojený do projektu „DRA-VEC“, ktorý 

bol realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie EPH. Naši štyria 

prijímatelia sa v spolupráci s o. z. STOPY SNOV a priateľmi z 

Denného stacionára AZZP v Trenčíne zúčastňovali viacerých 

celodenných divadelných workshopov. Učili sme sa sebapoznávať, komunikovať, 

improvizovať, zbierať vtipné hlášky a situácie. Tie sme použili v scenári novej divadelnej hry, 

ktorá mala premiéru na vianočnej besiedke v Dennom stacionári AZZP v Trenčíne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovoľnícka činnosť 

Neoceniteľnou pomocou pri záujmových aktivitách sú dobrovoľníci a priatelia nášho 

zariadenia. 

O.z. Silnejší slabším organizuje aktivity rôzneho druhu (kultúrne, 

športové, náučné...), na ktorých sa zúčastňujú aj naši 

prijímatelia. V marci 2019 sa začal v rámci projektu Erasmus + 

realizovať projekt pod názvom „S remeslom do sveta“,   kde 

účastníci riešili témy ako „Kto bol lodiar? Pltník? Drotár?; Aký je 

rozdiel v remeslách dnes?;  
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Aké uplatnenie má v súčasnosti taký remeselník?“ apod. 

V septembri 2019 o.z. Silnejší slabším začalo s realizáciou projektu „Spoločne to zvládneme“, 

kde sa cieľová skupina ľudí učí vzájomnej tolerancií a spolupráci. Aktivity sú zamerané na to, 

aby ľudia so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením ukázali ostatným obyvateľom 

obce, akým prínosom môžu byť pre ich obec. Prostredníctvom spoločných kultúrnych akcií sa 

mohli vzájomne spoznávať, aktivizovať a spolupodieľať sa na bežnom živote v obci.  

 

Spolupráca s Rotary clubom Trenčín Laugaricio trvá už šesť rokov. Pravidelne raz do mesiaca 

prichádzajú do zariadenia a venujú svoj čas a pozornosť našim prijímateľom. Spestrením sú 

aj výlety, ktoré pre nás vymysleli a zorganizovali. Tento rok sme navštívili ZOO Bojnice.  
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2 Analýza súčasného stavu zariadenia sociálnych služieb 

2.1 Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb (k 31.12.2019) 

 
Zariadenie s celoročnou pobytovou službou poskytuje sociálne služby ľuďom so zdravotným 

znevýhodnením, ktorým je mentálne postihnutie, viacnásobné alebo kombinované 

postihnutie.  

 

Počet prijímateľov sociálnych služieb celkom:  60 prijímateľov (kapacita  zariadenia je 
78) 
 
Počet prijímateľov  podľa druhu sociálnej služby: 60 prijímateľov ( v DSS) 

 
Počet prijímateľov  podľa pohlavia:  

Ženy  25 
Muži  35 
 

 
Počet prijímateľov  podľa mobility: 

Mobilní  29 
čiastočne mobilní 18 
imobilní  13 

 
Počet prijímateľov  podľa spôsobilosti na právne úkony: 

spôsobilí na právne úkony    1 
s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony 1 
pozbavení na právne úkony v plnom rozsahu 58 

 
Počet prijímateľov  podľa posúdenia miery potrebnej podpory (zdroj: www.mpsv.cz): 

nízka miera podpory  0 
stredná miera podpory 6  
vysoká miera podpory 54 

 
Počet prijímateľov  podľa komunity:  

Komunita AB  21 
Komunita C  14 
Komunita DE  10 
Komunita F  15 

 

Počet prijímateľov  stravujúci sa v jedálni:  
Stravujúci sa v jedálni  35 
Stravujúci sa na komunite 25 

 
Počet prijímateľov  podľa lekárom stanovenej diagnózy:  
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Základná diagnóza: 

Mentálne postihnutie  60 
 

Pridružené diagnózy: 
Autizmus     3 
DMO    27 
Morbus Down   12 
Schizofrénna porucha    2 
MP s poruchou správania   0  
Epilepsia   15 
Diabetes mellitus    0 
Celiakia     1 
Nevidiaci     2 

 

Počet žiadateľov o umiestnenie do DSS:   1 

 

2.2 Fyzické prostredie 

 
DSS pozostáva z dvoch hlavných budov: budova kaštieľa a administratívna budova. Súčasťou 

objektu je ďalej prevádzková budova (práčovňa a žehliareň), garáže a záhradný domček.  

Kaštieľ je dvojpodlažná budova, kde sa na prízemí nachádzajú denné miestnosti a spálne 

prijímateľov, kúpeľňa a toalety, služobná miestnosť,  jedálne, kuchyňa so skladmi a šatňa pre 

kuchárky. Na poschodí sa rovnako nachádzajú spálne a denné miestnosti prijímateľov, 

kúpeľňa a toalety, prípravovňa liekov, kancelária vedúcej SZÚ, šatňa pre personál. Na chodbe 

sú vytvorené oddychové zóny, ako priestor na posedenie prijímateľov. Poschodie je 

prístupné len schodiskom. V objekte chýba bezbariérové riešenie. V suteréne budovy je 

kotolňa.  

 

 

Administratívna budova je z časti prízemná. V jednom krídle sa 

nachádzajú priestory na rehabilitáciu, multisenzorická miestnosť, 

kúpeľňa a toalety, denná miestnosť prijímateľov, keramická dielňa 

a šatňa pre personál. V tejto časti budovy bolo čiastočne 

rekonštruované podkrovie, kde sa nachádzajú dvojlôžkové izby 

pre prijímateľov, kúpeľňa a toaleta, archív a športový sklad.  
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Postupne sa rekonštruujú izby prijímateľov (maľovanie 

interiéru, nová podlaha, koberce a postele), vytvoril sa 

priestor pre relax a oddych.  

 

Do priestorov na druhom podlaží vedie strmé schodisko, 

ktoré predstavuje zvýšené riziko úrazu prijímateľov. Tiež je 

to limitujúcim faktorom pri výbere prijímateľov, ktorým môže byť  poskytované ubytovanie 

v danom priestore. V druhom krídle budovy sa na prízemí nachádza spoločenská miestnosť, 

textilná dielňa, toalety a kancelárske priestory.  

 

Areál DSS tvorí rozsiahly anglický park s bohatou výsadbou drevín, rozprestiera sa na ploche 

4,55 ha. Súčasťou je aj ovocný sad a malá zeleninová záhradka. Udržovanie a spravovanie 

parku je finančne veľmi nákladné a zároveň náročné na personálne zabezpečenie.  

Celý objekt (vrátane budov aj pozemkov) je majetkom TSK, pričom DSS ho má v správe 

majetku na účely poskytovania sociálnych služieb.  

Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou. Akékoľvek rekonštrukčné práce, v zmysle platnej 

legislatívy, sú procesne aj finančne veľmi náročné. Priestormi historickej budovy sme 

obmedzovaní pri vytváraní komunitného bývania, zabezpečovaní štandardov kvality 

sociálnych služieb (ľudsko-právne podmienky, podmienky na bývanie, zabezpečenie 

súkromia prijímateľov, zachovania úplnej intimity pri hygiene). Limity priestorov vnímame aj 

pri nácvikových aktivitách, potrebných na vykonávanie bežných činností v domácnosti 

(varenie, žehlenie, pranie), ktoré síce vykonávame spolu s prijímateľmi, ale nie v rozsahu 

a podmienkach, ktoré by si nácvik zručností vyžadoval. 

 

2.2.1 Ubytovacie priestory prijímateľov 

Ubytovacie priestory prijímateľov sa v našom DSS delia na dva typy (denné miestnosti 

a spálne). Uvádzame ich typológiu a štandardné vybavenie. Naši prijímatelia majú možnosť 

upraviť si vybavenie izieb vlastným hnuteľným majetkom, spotrebnou elektronikou 

a osobnými predmetmi.  
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Izba – denná miestnosť 

Denná miestnosť komunity AB 27,10 m2 
29,36 m2 
48,43 m2 

Denná miestnosť komunity C 35,10 m2  

Denná miestnosť komunity DE 47,10 m2  

Izba jednolôžková (spálňa) 

Počet ubytovacích jednotiek 2 

Plocha ubytovacej jednotky na osobu 9,35 m2  
12,93 m2 

Izba dvojlôžková (spálňa) 

Počet ubytovacích jednotiek 6 

Plocha ubytovacej jednotky na osobu 7,94 m2 
8,07 m2 
8,08 m2 
8,11 m2 
8,18 m2 
8,26 m2 

Izba trojlôžková (spálňa) 

Počet ubytovacích jednotiek 4 

Plocha ubytovacej jednotky na osobu 9,01 m2  
13,08 m2 
15,60 m2 
16,27 m2 

Izba štvorlôžková (spálňa) 

Počet ubytovacích jednotiek 1 

Plocha ubytovacej jednotky na osobu 11,97 m2  

Izba päťlôžková (spálňa) 

Počet ubytovacích jednotiek 2 

Plocha ubytovacej jednotky na osobu 8,16 m2  
16,50 m2 

Izba šesťlôžková (spálňa) 

Počet ubytovacích jednotiek 1 

Plocha ubytovacej jednotky na osobu 5,92 m2  

Izba sedemlôžková (spálňa) 

Počet ubytovacích jednotiek 2 

Plocha ubytovacej jednotky na osobu 6,40 m2  
20,84 m2 
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Štandardné vybavenie 

 DHIM 

1. Lôžko pre každého prijímateľa 

2. Stoly v denných miestnostiach  

3. Stolička pre každého prijímateľa 

4. Skriňa pre každého prijímateľa  

5. Nádoba na odpadky 

6. Každý prijímateľ má k dispozícii uzamykateľný nočný stolík, matrac z hygienicky 
neškodného materiálu, plachtu, podušku a obliečku, prikrývku a obliečku 

 

2.2.2 Priestory pre denné aktivity prijímateľov 

Priestory určené na aktivity prijímateľov sú umiestnené na prízemí. Slúžia hlavne ako 

jedáleň, priestory na športové a spoločenské aktivity, skupinové aktivity (sebaobhajoba), 

prednášky a rôzne podujatia, na oddych prijímateľov a ako dielne na rozvoj pracovných 

zručností (keramická dielňa a textilná dielňa). 

 

 Názov miestnosti Plocha Aktivity 

1. Jedáleň 48,10 m2 Posedenia, oslavy, sociálny kontakt 

2. Spoločenská miestnosť  
87,77 m² 

Záujmová činnosť- športová, kultúrna a 
spoločenská, oddychová miestnosť, 
posedenia, prednášky, porady 

3. Keramická dielňa 
36,77 m2 

Rozvoj pracovných zručností, aktivity 
s prvkami arteterapie, socializácia klientov, 
individuálna a skupinová práca s klientmi 

4. Textilná dielňa 
25,84 m2 

Rozvoj pracovných zručností, aktivity 
s prvkami arteterapie, socializácia klientov, 
individuálna a skupinová práca s klientmi 

5. Rehabilitačná miestnosť 
31,32 m2 

Vykonávanie rehabilitačnej činnosti, relaxácia 
klientov 

6. Multisenzorická 
miestnosť tmavá 

17,15 m2 

Edukatívne a relaxačné aktivity 
v multisenzorickom prostredí individuálnou 
alebo skupinovou formou podľa konceptu 
Snoezelen  

7. Multisenzorická 
miestnosť biela 

9,24 m2 

Edukatívne a relaxačné aktivity 
v multisenzorickom prostredí individuálnou 
alebo skupinovou formou podľa konceptu 
Snoezelen  

8. Historický park 57 565 m2 Vonkajšie aktivity a oddych 

Plocha spolu   57 821,19       
                m2 
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2.3 Schéma organizačnej štruktúry DSS 

 

Organizačnú štruktúru DSS stanovuje organizačný poriadok. Celkový počet pracovných miest 

bol v roku 2019 - 51 pracovných úväzkov. 

 

Ekonomicko – prevádzkový úsek Počet osôb 
Prepočítané na plný 

úväzok 

Riaditeľka 1 1 

Vedúca EPÚ, ekonómka 1 1 

Mzdová účtovníčka, prev. - hosp. 
pracovníčka 

1 1 

Skladníčka - zásobovačka 1 1 

Referentka stravovacej prevádzky 1 1 

Kuchárka, pomocná kuchárka 5 5 

Upratovačka 3 3 

Pračka, šička 2 2,5 

Údržbár, kurič 1 1 

Údržbár, vodič, kurič 1 1 

Záhradník 1 0,5 

Spolu 18 18 

 Sociálno – zdravotnícky úsek Počet osôb 
Prepočítané na plný 

úväzok 

Vedúca SZÚ, sestra 1 1 

Sestra 8 7,5 

Opatrovateľ/ka *   19               19 

Inštruktorka sociálnej rehabilitácie *     3 3 

Pracovníčka pre rozvoj pracovných zručností 1 0,50 

Sociálna pracovníčka 2 2 

Spolu 34 33 

 
* na materskej dovolenke 1 opatrovateľka a 1 inštruktorka sociálnej rehabilitácie 
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2.4   Vzdelávanie zamestnancov DSS 

Názov vzdelávacej aktivity zamestnancov 
DSS Adamovské Kochanovce v roku 2018 

Organizátor/ 
Vzdelávacia inštitúcia 

Počet  
zúčastnených  
zamestnancov 

Odborný vzdelávací seminár „Efektívna 
komunikácia v procese transformácie, 
budovanie pozitívneho obrazu organizácie 
vo vzťahu k okoliu“ 

projekt TSK „Spoločná cesta 
k novému domovu“ 

7 

Školenie „Zaraďovanie zamestnancov ZSS“ TSK 2 

Školenie „Ľudské práva v soc. službách – 
Dobrá prax“ 

TATRA AKADÉMIA, Prievidza 3 

Školenie „Prostriedky obmedzenia klienta 
v soc. službách“ 

TATRA AKADÉMIA, Prievidza 3 

Ročné zúčtovanie dane a nové povinnosti 
mzdovej účtovníčky 

TSK 1 

Odborný vzdelávací seminár „Metódy práce 
– postupy pri integrácii ľudí so zdravotným 
postihnutím do komunity“ 

projekt TSK „Spoločná cesta 
k novému domovu“ 

7 

Seminár Implementácia podmienok kvality Tabita, Trenčín 2 

Seminár „STOPY SNOV“ STOPY SNOV, o.z. 1 + PSS 

Konferencia „Včera, dnes a zítra“  Sociální služby Vsetín (ČR) 3 

Seminár „Z DIELNE“ STOPY SNOV, o. z. 3 

Školenie ohľadom nových poradovníkov 
a evidencie už prijatých prijímateľov 

TSK 5 

Exkurzia v ČR projekt TSK „Spoločná cesta 
k novému domovu“ 

1 

Seminár „Prechod k nezávislému životu 
a komunitnej starostlivosti – finančné 
nástroje EU na podporu rozvoja komun. 
služieb pre osoby so ZP: osobná asistencia 
a osobné rozpočty“  

NP DI PTT, Bratislava 1 

Kurz „Administrácia a riadená 
dokumentácia“  

Tabita, Trenčín (CSS Demy) 2  

Školenie „Systém manažérstva kvality podľa 
normy ISO 9001:2015 

Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo 
SR, Bratislava 

2 

Tematický workshop k NP DI PTT  NP DI PTT, Trenčín 2  

Vzdelávanie k NP DI PTT  NP DI PTT, Žilina 1  

Vzdelávanie k NP DI PTT (2 dni)  NPDI PTT, Žilina 3   

Tematický workshop „Zdravé a bezpečné 
bývanie“  

NP DI PTT, Bratislava 1  

Vzdelávanie NP DI PTT  Bratislava v DSS a ZpS Rača 1  

Školenie VO Proeko, Bratislava 1  

Školenie „Finančná kontrola“  Proeko, Bratislava 2  

„Ošetrovateľská starostlivosť v ZSS“  TSK 2  

Odborný seminár  NP DI PTT, Bratislava 4  
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Metodický deň „Útvaru hlavného kontrolóra 
TSK“  

TSK 1  

Odborné školenie „ Štandardy kvality 
v praktických činnostiach“  

CSS Sloven - Slávnica 3  

Odborné školenie NP DI PTT „Aktivizácia 
a príprava na prácu užívateľov soc.služby 
v procese DI a transformácie soc.služby – 
úlohy manažérov“ 

NP DI PTT, Žilina 4  

Zamestnávanie PSS, NP DI PTT  SUPZ, NP DI PTT, Žilina 3  

Workshop „Analýza súčasného stavu 
organizácie prostredníctvom vybraných 
metód“  

Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo 
SR, BA 

1 

Tematický workshop „Prečo sa oplatí 
zamestnávateľom zamestnávať občanov so 
zdravotným postihnutím“ 

SUPZ, NP DI PTT, Bratislava  2 

Seminár „Stómie, kolorektálny karcinóm“ Trenčín 1  

Vzdelávací kurz „Tvorba fyzického prostredia 
v procese DI“ 

Výskumné a školiace 
centrum bezbariérového 
navrhovania CEDA Fakulty 
architektúry STU 

2 

Odborná konferencia „Ako, s kým a za čo 
zvyšovať kvalitu sociálnych služieb?“ 

Asociácia poskytovateľov 
soc. služieb v SR, Bratislava 

1 

„Tvorba transformačného plánu“  NP DI PTT, Žilina 4 

Odborný seminár „Kvalita soc. služieb v ZSS“  TSK 1  

Odborný seminár „Prevencia prenosu 
infekcií v ZSS“  

TSK 2  

Workshopy „DRA-VEC“, pre divadelný klub 
ARCO 

STOPY SNOV, o. z. 1 + PSS 

Seminár „Moderné pomôcky AAK pre 
alternatívnu komunikáciu“ 

Piešťany 1 

RCV školenie - účtovníctvo  Trenčín 1  

Kurz „Interný audítor so zameraním na soc. 
služby“ 

Asociácia odborných 
pracovníkov soc. služieb 
v spolupráci s Tabita s.r.o. 

1 

Školenie „Stravovanie v ZSS“ TSK 3 

Workshop „Adaptabilné a ekologické 
bývanie“ 

NP DI PTT 1 

Kurz „Manažér kvality v sociálnych službách“ Asociácia odborných 
pracovníkov soc. služieb 
v spolupráci s Tabita s.r.o. 

1 

Školenie „Konsolidovaná účtovná závierka“ Bratislava 1  

Vzdelávací workshop „CARESEE“ Tabita, s.r.o. 2 
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3 Poslanie a vízia zariadenia 

Základným predpokladom kvalitných sociálnych služieb je rešpektovanie individuálnych 

potrieb jednotlivca a potrieb rodiny ako jeho primárneho prostredia. 

 
Poslanie  

„Byť tu a teraz pre ľudí so zdravotným postihnutím.“ 

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať odborné a adresné sociálne služby na 

profesionálnej úrovni spoluobčanom s mentálnym, kombinovaným alebo viacnásobným 

postihnutím na základe ich individuálnych potrieb, možností zariadenia a v súlade s platnou 

legislatívou ako súčasť sociálnej politiky Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

 Hodnoty 

„S láskou, úctou, rešpektom.“ 

Pri napĺňaní nášho poslania staviame na prijatých hodnotách, a preto pracujeme: 

 čestne a angažovane, 

 dôstojne a s rešpektom, 

 individuálne a zmysluplne,  

 v atmosfére dôvery a láskavosti. 

Pri našej práci uplatňujeme ľudsko-právny princíp, ktorý zahŕňa individuálny, aktívny 

a partnerský prístup k prijímateľovi sociálnej služby a zodpovedný a angažovaný prístup k 

zamestnancovi. 

 

Vízia 

„Služba šitá na mieru.“ 

Profesionálnym postojom zariadenia a odbornou prácou našich zamestnancov chceme  

 deklarovať prístup rešpektujúci individualitu každého človeka, 

 meniť postoje verejnosti voči spoluobčanom so zdravotným postihnutím, 

 vytvárať podmienky na čo najviac nezávislý spôsob života ľuďom so zdravotným 

postihnutím. 
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Víziou nášho zariadenia pri pobytovej sociálnej službe je zabezpečenie takého prostredia, 

ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa a zároveň 

poskytuje odborne správne a bezpečné sociálne služby. 

 
 

3.1 Strategické ciele DSS na obdobie 2017 – 2025 
 

Cieľ Obsah Obdobie 

Cieľ 1 Neustále zvyšovať efektívnosť a kvalitu poskytovaných sociálnych 
služieb pri stabilnom a vyrovnanom hospodárení zariadenia, 
s ohľadom na spokojnosť prijímateľa, jeho rodinných príslušníkov 
ako aj iné zainteresované strany. 

Priebežne 

Cieľ 2 Zvyšovať odbornú úroveň a kompetentnosť zamestnancov 
zabezpečovaním sústavného vzdelávania, supervízie, ako aj 
zavádzaním nových metód práce v zmysle individuálneho prístupu 
k prijímateľom a ich špecifických potrieb. 

Priebežne 

Cieľ 3 Viesť zamestnancov k osobnej zodpovednosti, aby sa na kvalite 
poskytovaných služieb podieľal každý z nich. 

Priebežne 

Cieľ 4 Vytvoriť podmienky na implementáciu štandardov kvality sociálnych 
služieb v zmysle platnej legislatívy. 

2017 - 2025 

Cieľ 5 Riadením a monitorovaním kľúčových procesov v zariadení 
zabezpečovať kvalitu poskytovaných služieb. Priebežne 
vyhodnocovať, prijímať opatrenia a pracovať na trvalom zlepšovaní, 
ktoré povedie k spokojnosti prijímateľov. 

2017 - 2025 

Cieľ 6 Podporovať atmosféru otvorenej komunikácie, plne využívať tvorivý 
potenciál a skúsenosti našich zamestnancov, viesť ich k tímovej 
práci. 

Priebežne 

Cieľ 7 Vytvárať vhodné pracovné prostredie podporujúce zodpovednosť, 
motiváciu, partnerstvo a spoluúčasť. 

Priebežne 

Cieľ 8 Uplatňovať princíp prevencie pred princípom nápravy. Hmotnú 
stimuláciu zamestnancov realizovať na základe merateľných 
ukazovateľov. 

 
Priebežne 

Cieľ 9 Cieľavedome vytvárať dlhodobo pozitívne väzby s prijímateľmi 
sociálnej služby, ako aj s ostatnými zainteresovanými osobami, 
spolupracujúcimi organizáciami a komunitou. 

Priebežne 

Cieľ 10 Posilniť dobré meno nášho zariadenia ako symbol kvality a tradície. 
Zadefinovať firemnú kultúru a imidž organizácie, zabezpečiť 
transparentnosť a primeranú pozitívnu publicitu. 

2019 - 2025 

Cieľ 11 Zriadiť multisenzorickú miestnosť Snoezelen s cieľom využívať daný 
koncept pri práci s prijímateľmi na úrovni relaxačnej a edukatívnej 
(individuálnou a skupinovou formou). 

2017 - 2020 

Cieľ 12 Vytvoriť podmienky, vrátane preškolenia zamestnancov, na 
zavedenie aktívnej aplikácie konceptu Bazálnej stimulácie. Následne 
získať status certifikovaného pracoviska Bazálnej stimulácie. 

2020 - 2025 
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Cieľ 13 Zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti v DSS prostredníctvom 
uzavretia zmlúv so zdravotnými poisťovňami. 

2022 - 2025 

Cieľ 14 Zriadiť v spolupráci s partnerskými organizáciami chránenú dielňu na 
účely zamestnávania našich prijímateľov. 

2017 - 2020 

Cieľ 15 Naplniť legislatívne normy v oblasti bývania pri poskytovaní 
pobytovej celoročnej sociálnej služby. 

2018 - 2025 

Cieľ 16 Pripraviť podmienky na proces deinštitucionalizácie ako prechod 
z inštitucionalizovanej starostlivosti na poskytovanie komunitných 
sociálnych služieb a zabezpečiť transformáciu súčasného DSS. 

2018 - 2025 

 

 

3.2 Proces deinštitucionalizácie zariadenia 

 

DSS Adamovské Kochanovce naďalej pokračuje v aktivitách, ktorých cieľom je transformácia 

veľkokapacitného zariadenia na komunitný spôsob poskytovania sociálnych služieb. Pod 

odborným vedením metodického tímu expertov pracuje v DSS interdisciplinárny 

transformačný tím, ktorý v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom pripravuje 

podmienky na realizáciu deinštitucionalizácie (ďalej len „DI“).  

Proces DI pre ľudí so zdravotným postihnutím a ostatné osoby žijúce v inštitúciách znamená 

možnosť žiť  „nezávislý život“, čo možno najbližšie životu bežného občana, rovesníka.  

Proces DI zahŕňa zmenu v oblasti 

 bývania, 

 zamestnávania, 

 voľnočasových aktivít.  

 

Vďaka intenzívnej spolupráci so zástupcami zriaďovateľa sa v auguste 2019 podarilo podať 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizovania investičnej časti tohto 

zámeru – výstavby komunitných domácností. Po niekoľkých rokoch intenzívneho hľadania 

vhodných nehnuteľností, komunikácie s miestnymi samosprávami, aj občanmi vybraných 

obcí, organizovania prezentačných kultúrno-spoločenských podujatí sa podarilo zabezpečiť 

pozemky na dvoj-domy v štyroch lokalitách: Adamovské Kochanovce, Melčice – Lieskové, 

Mníchova Lehota a Trenčín. Pripravené sú projektové dokumentácie a právoplatné stavebné 

povolenia. 
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Zároveň sa na jar 2019 spustil nadväzujúci projekt na celoslovenskej úrovni NP DI PTT 

(Národný projekt deinštitucionalizácie – podpora transformačných tímov), ktorého sme 

súčasťou. Projekt ponúka tzv. mäkké aktivity, ktorými sú vzdelávanie zamestnancov, 

konzultácie v oblasti sociálnych služieb (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci), 

zamestnávania osôb so ZP (Slovenská únia podporovaného zamestnávania) a architektúry 

v zmysle univerzálneho navrhovania (CEDA). Rovnako nám projekt zabezpečuje regionálnu 

koordinátorku jednotlivých aktivít a supervíziu pre potreby zamestnancov v rámci 

transformačného procesu. NP DI PTT organizačne a administratívne zastrešuje 

Implementačná agentúra MPSVR SR. 
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4 Realizované aktivity v roku 2019 

 

4.4    Aktivity s integračným a inkluzívnym charakterom realizované v roku 

2019 

 

Počas roka 2019 dvaja naši prijímatelia navštevovali Spojenú školu internátnu Ľ. Stárka 

v Trenčíne, jedna prijímateľka chodila do ZUŠ KV. Pádivého na hodiny spevu, štyria 

prijímatelia pracovali v chránenej dielni v kaviarničke Na ceste v Trenčíne, traja prijímatelia 

sa zamestnali v chránenej dielni v baliarni Na ceste v Trenčíne, štyria prijímatelia chodili do 

Trenčína na nácviky a workshopy divadelného klubu Arco. 

Pri realizácii aktivít, ktoré smerujú do komunity sú nám veľkou pomocou naši priatelia 

z RCTNL a o. z. Silnejší slabším.  

Poslednou aktivitou projektu „Spoločná cesta k novému domovu“, bolo spoločné stretnutie 

účastníkov na „Fašiangovej veselici“ v Pruskom. Projekt bol zameraný na podporu procesu 

deinštitucionalizácie v zariadeniach sociálnych služieb  v Trenčianskom a Zlínskom kraji.  

 

 

 V roku 2019 sa postupne realizovali 2 projekty o. z. Silnejší slabším pod názvom "S remeslom 

do sveta“ a „Spoločne to zvládneme“.  
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V priestoroch zariadenia sme pripravili tretí 

prezentačný mini jarmok pre deti MŠ Lienkovo AK, ZŠ 

Melčice – Lieskové, členov Klubu dôchodcov 

Adamovské Kochanovce.     

  

Na jeseň sa prijímatelia viac venovali tvorivým činnostiam v dielňach rozvoja pracovných 

zručností DSS Púpavka. Pripravovali výrobky na vianočné prezentačné podujatia, adventné 

vence, vianočné pozdravy, vianočné ozdoby a dekorácie ale aj drobné darčeky. 
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4.5  Kultúrne, spoločenské, športové aktivity realizované v roku 2019 

 

Január 2019:  

- Privítanie Nového roku 2019 

 

Február 2019:  

- Fašiangová zábava v kultúrnom dome Pruské,        

- Fašiangová zábava v DSS Adamovské Kochanovce, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ples Rotary Clubu Trenčín Laugaricio (2 prijímateľky, z toho 1 prijímateľka vystúpenie 

so spevom). 
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Marec 2019:  

 

- Výstava „FISHING SHOW 2019“ Expo Center Trenčín (6 prijímateľov), 

- Seminár „Stopy snov“ – divadelný klub ARCO (5 prijímateľov), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Projekt „S remeslom do sveta“ Detské Mestečko Zlatovce (3 prijímatelia), 

- Veľkonočná výstava v KC Kubra, spojená s návštevou Kubrických rybníkov a kyselky 

(10 prijímateľov), 

- „Ostrov bez odpadkov“ Pláž na ostrove (4 prijímatelia), 

- „Beauty Forum Trenčín“ Expo Center Trenčín (4 prijímateľky), 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Divadelné predstavenie divadla Portál „Zlatá priadka“, 

 
 
Apríl 2019: 
 

- Presádzanie kvetov s dobrovoľníčkou Ivankou v DSS 

Adamovské Kochanovce, 
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- „Trenčiansky robotický deň“ Expo Center Trenčín (6 prijímateľov), 

- Výlet na Kubranskú kyselku, 

 

 

 

 

 

 

 

- Veľkonočný jarmok v DSS Adamovské Kochanovce – pozvanie prijali deti z MŠ 

Lienkovo Adamovské Kochanovce, deti zo ZŠ Melčice-Lieskové, ako aj seniori 

z Jednoty dôchodcov v Kochanovciach, 

- Vystúpenie Dr. Klaun „Jarmok rozprávok“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máj 2019: 

 

- Spevácka súťaž: „Pieseň Lýdie Fajtovej 2019“ ZUŠ 

Karola Pádivého v Trenčíne (1 prijímateľka),  
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- „Míľa pre mamu“ v Trenčíne (1 prijímateľka), 

- Deň matiek v Kultúrnom dome v Adamovské Kochanovce v spolupráci s Obecným 

úradom Adamovské Kochanovce (2 prijímateľky),  

- „Trenčín na korze“ – prezentácia DSS a chránenej dielne kaviarničky Na ceste,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deň otvorených dverí  v CSS Nádej - Dolný Lieskov (6 prijímateľov), 
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Jún 2019:  

- Výlet do ZOO Bojnice (36 prijímateľov + dobrovoľníci z RCTNL), 

- „Deň radosti“ DSS Púchov – Nosice (6 prijímateľov), 

 

 

 

 

 

 

 

  

- „Veľké tenisové umenie“ v Chocholnej (4 prijímatelia), 

- Vsetín – ČR – „Nad oblaky aneb každý může být hvězdou“ (1 prijímateľka vystúpenie 

so spevom a 4 prijímatelia ako diváci), 

 

 

- Opekačka spojená so športovými 

hrami v CSS – LIPOVEC Horné Srnie (6 

prijímateľov), 

 

 

 

 

- Stretnutie rodičov a rodinných príslušníkov. 
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Júl 2019:  

- Maľovanie na stenu v DSS ADELKA Považská Bystrica (2 prijímatelia + dobrovoľníčka 

RCTNL), 

- Návšteva cukrárne a kaviarne v Trenčíne (5 prijímateľov),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vystúpenie Dr. Klauna „Farbičková princezna“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

August 2019: 

- Dr. Klaun: predstavenie 

„Zlatovláska“, 

- Opekanie špekačiek v DSS. 
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September 2019:  

- ARÓMA – FESTIVAL vôní, chutí a zážitkov v Trenčíne pri Dome armády, spojená 

s prechádzkou pri Váhu v Trenčíne (6 prijímateľov), 

 

- Radničkine trhy v Bratislave – nácvik cestovania vlakom, orientácia v neznámom 

prostredí (6 prijímateľov), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Športová paraolympiáda  v Trenčíne – Brezina (10 prijímateľov), 

- Benefičný koncert „Dúha v srdci“ v Novom Meste nad Váhom (10 prijímateľov), 

- Výlet na Kykulu spojený s „Veľkým tenisovým umením“ v Chocholnej (6 prijímateľov, 

o. z. Silnejší slabším). 
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Október 2019: 

- Deň otvorených dverí TSK „Zelená župa“ – prezentácia DSS a prezentácia chránenej 

dielne kaviarničky Na ceste (3 prijímatelia),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Interaktívne vystúpenie Dr. Klauna v DSS „Kúzelník  Melies“, 

- Športové dopoludnie Chocholná Velčice (4 prijímatelia, o. z. Silnejší slabším), 

- Deň zvierat – ZOO Bojnice (6 prijímateľov), 
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- Nordic Walking – Chocholná (6 prijímateľov), 

- Účasť na benefičnom koncerte „Na krídlach anjelov“ v Žiari nad Hronom (20 

prijímateľov), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wellnes – Trenčianske Teplice (4 prijímatelia, o.z. RCTNL), 

- Kúpanie vo Veľkom Mederi – aktivita projektu „Spoločne to zvládneme“ (8 

prijímateľov, o.z. Silnejší slabším). 

 

 

November 2019:  

- STOPY SNOV – workshopy ARCO (4 prijímatelia), 
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- Tematické dopoludnie (pečenie medovníčkov, príprava na sviatky, zvyky, tradície, 

darčeky), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Spoločne to zvládneme“ – Chocholná – Kykula (2 prijímatelia, o. z. Silnejší slabším), 

- Trenčiansky OMAR 2019 (9 prijímateľov), 

 

 

 

 

- Celoslovenské stretnutie sebaobhajcov v Bratislave 

(3 prijímatelia), 

 

 

 

 

 

December 2019:  

 

- Prezentácia výrobkov z našej dielne Púpavka 

v Dubnici nad Váhom (2 prijímatelia), 
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- Prezentácia výrobkov z našej dielne Púpavka na úrade TSK „Vianočné srdce Zelenej 

župy“ (3 prijímatelia), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vianočná besiedka AZZP – vystúpenie divadelného klubu ARCO (3 prijímatelia), 

- „Škola tanca“ – z projektu Spoločne to zvládneme, o. z. Silnejší slabším (vystúpenie 

detí z MŠ Lienkovo v Adamovských Kochanovciach), 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

- Mikuláš v obci – prezentácia zariadenia a výrobkov z pracovno-terapeutickej dielne 

Púpavka (2 prijímatelia), 

- Predstavenie „Kornička“ Vianočné trhy (7 prijímateľov, o. z. RCTNL), 
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- Mikuláš v DSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pravidelne 1 x za štvrťrok prebieha oslava narodenín a menín prijímateľov na jednotlivých 

komunitách. 

Štyria prijímatelia si v rámci plnenia individuálneho plánu zorganizovali oslavu narodenín. 

S podporou pracovníčok si nakúpili a pripravili občerstvenie, pripravili pozvánky, vyzdobili 

miestnosť a potom v kruhu priateľov oslávili svoje jubileá. 
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4.6  Publikačná činnosť a vzťahy s verejnosťou 

 

- publikovanie článkov v regionálnom týždenníku Trenčianske noviny MY,    

- reportáž z chránených dielní - z kaviarne aj baliarne Na ceste (Trenčiansky terajšok), 

- publikovanie článkov na webovej stránke:  www.csskochanovce.sk 

- publikovanie na facebookovom profile: 

www.facebook.com/dssadamovskekochanovce 

 

4.7  Partnerská spolupráca 

 

Partnerstvá rozvíjame na neformálnom aj formálnom základe. Partnerstvá rozvíjané na 

neformálnom základe sa orientujú na uskutočňovanie spoločných aktivít v prospech 

prijímateľov, najmä kultúrneho a duchovného charakteru. 

Zainteresované strany s ktorými rozvíjame neformálne partnerstvá sú najmä: 

 

 MŠ Lienkovo v Adamovských Kochanovciach, 

 ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice – Lieskové, 

 ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne, 

 Obecný úrad Adamovské Kochanovce, 

 Obecný úrad Melčice – Lieskové, 

 Obecný úrad Chocholná Velčice, 

 MC Srdiečko, 

 HoryZonty, 

 Coffee Sheep, 

 Voices, o. z., 

 Jednota dôchodcov Adamovské Kochanovce, 

 Spevácka skupina Studienka z obce Chocholná Velčice, 

 Adient, s.r.o., 

 Milan Štefánik, o. z., 

 RC ZPMP BA, PhDr. Mišová. 

 

http://www.csskochanovce.sk/
http://www.facebook.com/dssadamovskekochanovce
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Partnerstvá na formálnom základe sú rozvíjané hlavne na základe spoločných zmlúv, 

projektov alebo sú založené na príbuzenskom vzťahu k našim prijímateľom, ako aj na 

potrebe spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat 

prijímateľa do svojho pôvodného prostredia. Aj tieto partnerstvá môžu mať neformálne 

aktivity. Zainteresované strany vo formálnych partnerstvách sú najmä: 

 

 Silnejší slabším, o. z., 

 Rotary club Trenčín Laugaricio, o. z., 

 Chránená dielňa kaviarnička Na ceste, 

 Chránená dielňa baliareň Na ceste, 

 Futbalový klub AS Trenčín, 

 AZZP Denný stacionár Trenčín, divadelný klub Arco, 

 Spojená škola internátna, 

 SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, 

 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 

 Inklúzia, o. z., 

 UPSVaR v Trenčíne. 
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5 Hospodárenie zariadenia za rok 2019 

 

DSS Adamovské Kochanovce v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

môže pridelené verejné prostriedky použiť do konca rozpočtového roka a to v rozsahu a na 

účely stanovené rozpisom záväzných ukazovateľov na príslušný rok.   

V roku 2019 DSS Adamovské Kochanovce hospodáril na základe Rozpočtu organizácie                    

č. 72/118/1/2019, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom TSK dňa 26.11.2018 uznesením 

Zastupiteľstva TSK č. 188/2018. V priebehu roka 2019 bolo prijatých 7 rozpočtových 

opatrení. Organizácii boli poskytnuté formou transferov finančné prostriedky na bežné 

výdavky v celkovej výške 974 303,36 €. 

Dňa 31.12.2019 bola na účet zriaďovateľa vrátená nedočerpaná dotácia vo výške 20 143,09€. 

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky na rok 2019 pre zariadenie neboli schválené. 

K 31.12.2019 organizácia vykázala stratu vo výške 5 023,75 €. 

Podrobné informácie o hospodárení sú zverejnené v Registri účtovných závierok.  

  

5.4  Prehľad o  príjmoch a výdavkoch zariadenia 

Príjmy rozpočtu 

 

Názov kategórie ekonomickej 

klasifikácie 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočné 

plnenie  

Administratívne poplatky a iné 

poplatky a platby 

252 330 252 330 226 221,75 

Tuzemské bežné granty a transfery 0,00 0,00 0,00 

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek 0,00 0,00 0,00 

Iné nedaňové príjmy 0,00 0,00 0,00 

Spolu 252 330 252 330 226 221,75 
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Bežné a kapitálové výdavky 

Názov kategórie ekonomickej 

klasifikácie 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

Mzdy, platy, služobné príjmy  544 779 540 318 540 318 

Poistné a príspevok do poisťovní 195 741 195 712 195 706,85 

Tovary a služby 231 590 245 836 213 621,69 

Bežné transfery 0,00 4514 4 513,73 

Obstarávanie kapitálových aktivít 0,00 0,00 0,00 

Spolu 972 110 986 380 954 160,27 

 

 

5.5  Pohľadávky a záväzky 

Pohľadávky, opravné položky 

Účet          Suma v € 

315 - Ostatné pohľadávky    0,00 

318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO   
         zriadených obcou a VÚC 

60 388,67 

391- Opravná položka k pohľadávkam 51 470,06 

Netto pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO 8 918,61 

 
Pohľadávky (60 388,67 €) vznikli z dôvodu neuhradenia platby za poskytované sociálne 
služby. 
 
 
 
 Krátkodobé záväzky       

Účet          Suma v € 

321 - Dodávatelia 6 674,16 

331 - Zamestnanci  34 493,06 

333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom                        0,00 

335 - Pohľadávky voči zamestnancom                         0,00 

336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poist.  24 892,81 

342 - Ostatné priame dane 5 308,18 

372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo   
          verejnej správy  

 
0,00 

379 - Iné záväzky 113,11 

Spolu 71 481,32 

 
Uvádzané záväzky sa vzťahujú k mesiacu december 2019, vyrovnané v januári 2020. 
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6 Záver 

 

Naším zámerom je poskytovať dostupné komunitné sociálne služby, ktoré svojim rozsahom, 

formou a spôsobom poskytovania umožňujú realizovať základné ľudské práva a slobody 

našich prijímateľov, zachovávajú ich ľudskú dôstojnosť, aktivizujú k posilneniu sebestačnosti, 

zabraňujú sociálnemu vylúčeniu a podporujú ich začlenenie do prirodzeného prostredia 

komunity tak, aby boli bezpečné a rešpektujúce. 

Kľúčové aktivity DSS sú smerované na skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb, rozvoj 

spolupráce s miestnymi inštitúciami (UPSVR TN, obecné úrady okolitých obcí, lokálne MŠ, 

ZŠ...) a občianskymi združeniami a na napĺňanie stanovených cieľov individuálnych plánov 

našich prijímateľov.  

Z nášho pohľadu by sa život človeka so zdravotným postihnutím mal čo najviac približovať 

životu jeho zdravého rovesníka, samozrejme v rámci jeho individuálnych možností. Pobyt 

v zariadení sociálnych služieb by nemal byť tomu prekážkou.  

 

 

Spracovali: 

 

Mgr. Jana Pondušová, riaditeľka DSS 

Ing. Janka Hillová, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku 

Mgr. Soňa Fabianová, vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku 

Mgr. Petra Hodáková, sociálna pracovníčka 

Mgr. Gabriela Pašková, inštruktorka sociálnej rehabilitácie 

Ing. Mgr. Mária Vondráčková, sociálna pracovníčka 


