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Charakteristika zariadenia, poskytované služby 

Stručný prehľad o nás  

Centrum sociálnych služieb – SLOVEN (ďalej len CSS - SLOVEN) v Slavnici je situované 

v Trenčianskom kraji, vzdialené cca 20 km od krajského mesta Trenčín. 

Od 1.7.2002 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ako jeho 

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. 

CSS - SLOVEN poskytuje komplexné sociálne služby formou celoročného pobytu 214 

klientom, z toho 195 dospelým ženám a 19 dospelým mužom so zdravotným postihnutím, 

ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové 

postihnutie, alebo kombinácia postihnutí. Sociálne služby sa občanom poskytujú za 

podmienok, že: 

1) sú na tento druh sociálnej služby odkázaní, 

2) je pre nich tento druh sociálnej služby účelný, pretože: 

a) týmto občanom nemožno poskytnúť inú sociálnu službu podľa zákona o sociálnej 

pomoci alebo, 

b) poskytnutie inej sociálnej služby podľa zákona o sociálnej pomoci dostatočne nerieši 

sociálnu núdzu týchto občanov. 

O klientov sa stará pracovný tím zložený zo 107 zamestnancov. 
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Informácie o poskytovanej sociálnej službe 

 Druh sociálnej služby: 

  v domove sociálnych služieb pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej 

osoby,  ktorej stupeň odkázanosti je najmenej V.,  podľa prílohy č. 3 zákona č. 

448/2008 Z. z.  

 Forma sociálnej služby:  

 pobytová celoročná  

 Rozsah poskytovania sociálnej služby:  

 na neurčitý čas  

 Cieľová skupina prijímateľov sociálnej služby (ďalej aj „klientov“):  

 plnoleté fyzické osoby s postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 

osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách,    od 01.01.2015 vekové obmedzenie nových 

žiadateľov - pred dovŕšením dôchodkového veku  

 Kapacita zariadenia: 

 pre 214 klientov  

 Predmet činnosti a odborné zameranie CSS - SLOVEN:  

 poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  

 poskytuje sociálne poradenstvo,  

 poskytuje sociálnu rehabilitáciu,  

 zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť,   

 poskytuje ubytovanie v jedno, dvojlôžkových, trojlôžkových a štvorlôžkových izbách,   

 poskytuje celodenné stravovanie,  

 poskytuje upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,  

 poskytuje osobné vybavenie, ak si ho klient nemôže zabezpečiť sám,  

 utvára  podmienky na úschovu cenných vecí,   

 zabezpečuje pracovnú terapiu,  

 zabezpečuje záujmovú činnosť. 
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História zariadenia 

Naše zariadenie je súčasťou obce Slavnica viac ako storočie. Jeho založenie siaha do roku 

1907, kedy bola v obci založená tzv. výchovňa pre mravne narušených mladistvých. 

Prvú budovu začal stavať divadelný riaditeľ Bukovič z Viedne. Pred dokončením budovy sa 

dostal do finančnej tiesne a zastrelil sa. Nedokončenú stavbu prevzal hlavný veriteľ Ernest 

Szilányi. Tento ju dal v pôdoryse zmenšiť, upraviť a dokončil ju. Po dokončení stavby ju 

daroval spolu so záhradou a malým pozemkom Lige na ochranu mládeže, ktorá tu zriadila  

výchovňu pre mravne narušenú mládež. 

Pretože chovanci a personál pochádzali z maďarskej časti Uhorska, vysťahovali sa po vzniku 

Československej republiky v auguste 1919 do Maďarska, a budova ostala neobývaná. 

Budova chátrala, nikto ju neopravoval, takže z bývalého skleníka ostala len zrúcanina, strechy 

boli deravé a povaly miestami prevalené. O budovu sa začali zaujímať úrady. Pomýšľalo sa 

hlavne na zriadenie meštianskej alebo hospodárskej školy. Tzv. slúžnovský úrad, ako 

opatrovník budovy toto nedovolil a zachoval budovu pre jej prvotný cieľ – sociálnu pečlivosť 

(starostlivosť) o mládež do tej doby, kým sa jej ujal Spolok pre stavbu nemocníc a vyžiadal si 

budovu pre zriadenie ústavu na výchovu mrzáčkov. 

Cez prázdniny roku 1921 bola v Slavnici umiestnená tzv. feriálna (prázdninová) osada 

bratislavských detí, vydržiavaná Československou péči o díte v Prahe, pričom budova bola 

čiastočne upravená a zariadená. 

V  decembri  1921  bolo  rozhodnuté o zriadení  ústavu,  ktorý   dostal   názov   „Domov   

slovenských mrzáčikov“ . Správcom ústavu bol menovaný učiteľ Ján Kríž, ktorý viedol v ústave 

prípravné práce. Prví chovanci nastúpili do ústavu ešte v priebehu mesiaca január 1922. 

Domov mal internát, školu spojenú s ústavnými dielňami a ústavné hospodárstvo, účtovanie 

a vedenie  bolo spoločné. V internáte bolo umiestnených 40 – 50 chovancov, mal 3 spálne (1 

dievčenskú, 1 pre mladších chlapcov a 1 pre dospievajúcich chlapcov a učňov). V ústave bola 

zriadená jednotriedna súkromná škola na ktorej vyučoval správca Ján Kríž. Súčasťou ústavu 

boli aj dielne, aby deti z ústavu odchádzali s riadnym remeselným vzdelaním. 

V máji bola otvorená dielňa na ručné viazanie kobercov a gobelínov, ktorá  sa rozšírila o dielne 

ženského krajčírstva. Dielňu viedla vajnorská rodáčka sl. Nováková. Ďalej v mesiaci 

november bola otvorená dielňa košikárska, ktorú viedol J. Valenta. Postupne sa vyučovanie 

rozširovalo na výučbu zhotovovania nábytku, viazali sa ozdobné košíky z lyka a slamy.  

Koncom roka bola zriadená obuvnícka dielňa, ktorú viedol majster Pavel Svatý. 
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Ústav sa postupne rozširoval o ďalšie budovy a zvýšil sa aj počet chovancov ústavu.  Po 

druhej svetovej vojne a znárodnení sa zmenil názov „ústav sociálnej starostlivosti o telesne 

postihnutú mládež“. V tejto podobe bol prevádzkovaný  až do roku 1967, kedy boli chovanci 

ústavu presťahovaní do Bratislavy, a objekty boli rekonštruované. 

Po rekonštrukcií v roku 1968 bol opäť sprevádzkovaný ako „ústav  sociálnej starostlivosti  pre 

mentálne postihnuté dospelé ženy“. Do ústavu boli nasťahované ženy, o ktoré sa starali 

čiastočne rehoľné sestry a čiastočne civilní zamestnanci. 

Do nášho ústavu boli  umiestnené prvé telesne a duševne choré obyvateľky z ústavu Kirť a 

Ladomerskej Viesky. Vtedy bolo v ústave 65 obyvateliek. Po rekonštrukcií ďalšej budovy sa 

stav obyvateliek zvýšil na 105, staralo sa o ne 22 zamestnancov. V tomto období bola snaha  

spoločnosti umiestniť čo najväčší počet ľudí s mentálnym postihnutím do ústavných zariadení. 

Bez náväznosti na uvedené liečebné procesy. Treba pritom uviesť, že ovplyvňovala to i druhá 

stránka a to nedostatočný počet zamestnancov, nehovoriac o ich odbornosti. Z týchto 

dôvodov došlo v roku 1976 k vybudovaniu ďalšieho objektu  a tým i k zvýšeniu počtu 

obyvateliek na 205. Vybudovaním tohto objektu – získaním priestorov, začína sa v ústave pre 

mentálne postihnutých uplatňovať výchovno – rehabilitačná práca.  

 Prispela k tomu i skladba zamestnancov, získavali sme odborne pripravených zamestnancov. 

Napomohol k tomu i prísun odborného personálu. 

V pracovnej terapii to bolo vytvorenie troch pracovno rehabilitačných pracovísk a to: práca  na 

pozemku (záhradníctvo a kvetinárstvo), ručné práce (vyšívanie, háčkovanie, pletenie) a 

páranie peria. Do týchto činností boli zaraďované ženy podľa stupňa mentálneho postihnutia. 

Na tejto pracovnej terapii sa podieľalo v priemere 70 obyvateliek. 

Záujmy okresu sa prejavili v našom zariadení. Postavená bola ďalšia budova, no boli k nám 

premiestnené obyvateľky mentálne postihnuté, zo zrušeného ústavu sociálnej starostlivosti  v 

Belušských Slatinách. Týmto presunom sa zvýšil počet obyvateliek na 305. 
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Identifikačné údaje 

Názov zariadenia: CSS - SLOVEN Slavnica 

Adresa: Slavnica 68, 018 54 Slavnica 

Zriaďovateľ: 

 

 

Štatutárny orgán :                                              

Trenčiansky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282/20 A 

911 01 Trenčín 

RNDr., PhDr. Martina Mutalová, PhD. 

 

Právna forma: Rozpočtová organizácia 

IČO: 00 632 406 

DIČ: 2020613177 
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Priestorové a prevádzkové podmienky 

CSS - SLOVEN Slavnica poskytuje PSS svoje služby v komplexe piatich budov.  

V multifunkčnej budove sa nachádza riaditeľstvo, ekonomický úsek, sociálny úsek, jedáleň, 

kuchyňa a práčovňa. 

Rozdelenie zariadenia podľa úsekov 

1. Sociálny úsek 

 Zabezpečuje komplexnú sociálnu agendu a sociálnu prácu  PSS CSS SLOVEN 

Slavnica. Hlavným cieľom je uspokojovanie potrieb PSS s poukázaním  na 

individuálny prístup smerujúci k osobnému rozvoju každého z nich. 

Zamestnanci vedú všetky svoje činnosti a prístup k PSS v zmysle bio -psycho 

– sociálno - spirituálnych potrieb so zreteľom na individuálne potreby a možnosti 

skvalitnenia života PSS. Hľadáme možnosti zvyšovania úrovne podmienok na 

kultúrno - spoločenské vyžitie PSS. 

 Ergoterapia – vyšívacia dielňa, sviečkareň, páračka peria, záhrada, práčovňa 

 Ergoterapiu zabezpečuje 10 ergoterapeutov 

 Rehabilitácia – je zameraná na upevňovanie fyzického a psychického 

zdravia. PSS môžu navštevovať tieto priestory denne v pracovné dni vždy 

pod dohľadom ergotetapeuta. Prijímatelia sociálnych služieb využívajú 

rôzne rehabilitačné a relaxačné pomôcky ako napríklad: hydro-masážnu 

vaňu, saunu, posilňovacie stroje vo fitness a trénujú stolný tenis. Cieľom 

terapií je postupný prechod z pasívneho na aktívne bytie, rozvoj jemnej 

a hrubej motoriky s využitím individuálneho prístupu docieliť rozvoj 

hybnosti dolných a horných končatín, zvládanie sebaobslužných 

a hygienických návykov, orientácia v priestore, rozvoj komunikácie, 

schopnosti prejaviť emócie. 

 Každý PSS má vypracovaný vlastný individuálny plán súčasťou ktorého 

je aj plán sociálnej rehabilitácie. Pri zostavovaní programu vychádzame 

zo sociálnej diagnostiky a celkového zdravotného stavu PSS. Cieľom 

sociálnej rehabilitácie je udržať, podporovať a rozvíjať samostatnosť, 

nezávislosť a sebestačnosť PSS. 

 

2. Zdravotný úsek 
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 Zdravotná starostlivosť PSS je zabezpečovaná praktickou lekárkou pre 

dospelých 1-krát týždenne a podľa potreby, odborní lekári - psychiater 1-krát 

týždenne, neurológ 4-krát ročne a podľa potreby priamo v zariadení. 

 Zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečuje 16 

zdravotných sestier, 35 sanitárok a 2 opatrovateľky. 

 Kladieme dôraz na kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti. Zabezpečujeme 

základné lekárske vyšetrenia, odborné lekárske vyšetrenia, kontrolné lekárske 

vyšetrenia, lekárske predpisy, poukazy na kompenzačné pomôcky.  

Popis zariadenia podľa jednotlivých budov 

I. budova  

Je situovaná hneď pri vchode do zariadenia CSS - SLOVEN. 

Zrekonštruovaná bola v roku 2004. Budova je dvojpodlažná, skutočný stav je 36 PSS, z toho 

9 mužov a 27 žien.  

Ubytovanie:  

PSS sú ubytovaní v 2, 3, 4 - lôžkových izbách, prepojených vlastnou kúpeľňou so sprchovacím 

kútom a WC. Na poschodí sú ubytované ženy, na prízemí muži a jedna izba ženy.  

Stravovanie:  

PSS sa stravujú v priestoroch spoločnej jedálne zariadenia, kde sa podávajú raňajky, obedy 

a večere. Desiata a olovrant sa podávajú na oddelení + diabetikom druhá večera. Stravovanie 

sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy a tiež s prihliadnutím na zdravotný stav 

prijímateľa a podľa určených stravných jednotiek. 

 RACIO strava: 27 PSS 

 DIA strava: 2 PSS 

 Šetriaca strava: 7 PSS 

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sa oddelenie a jeho odborný personál ( 1 staničná sestra, 

2 zdravotné sestry , 6 zdravotníckych asistentov, 1 sanitárka) podieľa na jej zabezpečovaní s 

cieľom predĺžiť a skvalitniť život prijímateľom. Prijímatelia majú zabezpečenú pravidelnú 

zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení prostredníctvom praktického lekára a odborných 



S. 08 
 

Priestorové a prevádzkové podmienky 
   

 

lekárov, ako sú psychiater, neurológ a zubár . V prípade potreby sú prijímatelia odvážaní na 

odborné vyšetrenie do blízkeho mesta, podľa potreby. 

ZDRAVOTNÁ SKLADBA – PSS 1. budova 

Zariadenie: CSS - SLOVEN, Slavnica 

Diagnóza Počet Diagnóza Počet 

Diabetes mellitus 2 Kožné ochorenia 8 

Epilepsie 4 Poruchy osobnosti... 9 

Alkoholizmus 4 Bludové poruchy 0 

ICHS/IM 6 Parkinson ochorenie 2 

Senilná demencia - Drogové závislosti 21 

Hypertenzia 16 Ochorenia sluchu 2 

Pohybové ochorenia 4 Endokrinologické ochorenia 6 

TBC 1 Iné.. zmiešané poruchy správania 

a emočné poruchy 

4 

NCMP 1 Alzheimer. Choroba 0 

Psychóza 14 Alergie 3 

Očné ochorenia 13 Srdcovo-cievne ochorenie 7 

Nádorové ochorenia 1 Reumatologické ochorenia 1 

Ochorenie GIT-u 4 Respiračné ochorenia 4 

Schizofrénie 12 Slepota - 

Mentálne postihnutie 26 Močové ochorenia 10 

 

II. budova 

Je trojpodlažná, skutočný stav je 43 PSS, z toho 10 mužov a 33 žien. 

Ubytovanie:  
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PSS sú ubytovaní v 1, 2, 3, 4 - lôžkových izbách, so spoločnou kúpeľňou so sprchovacím 

kútom a WC na každom poschodí. Na  poschodiach sú ubytované ženy a na prízemí muži.  

Stravovanie:  

PSS sa stravujú v priestoroch spoločnej jedálne zariadenia, kde sa podávajú raňajky, obedy 

a večere, desiata a olovrant na oddelení a druhá večera diabetikom. Mobilným PSS sa strava 

podáva na oddelení v jedálni alebo priamo pri lôžku. Strava je v súlade so zásadami zdravej 

výživy, tiež s prihliadnutím na zdravotný stav prijímateľa a podľa určených stravných jednotiek. 

 RACIO strava: 26 PSS 

 DIA strava: 8 PSS 

 Šetriaca strava: 2 PSS 

 Mletá strava: 5 PSS 

 Mixovaná strava: 2 PSS 

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sa oddelenie a jeho odborný personál ( 1 staničná sestra, 

2 zdravotné sestry, 2 zdravotnícki asistenti, 4 sanitárky, 1 opatrovateľka )  podieľa na jej 

zabezpečovaní s cieľom predĺžiť a skvalitniť život prijímateľom. Prijímatelia majú 

zabezpečenú pravidelnú zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení prostredníctvom 

praktického lekára a odborných lekárov, ako sú psychiater, neurológ a zubár . V prípade 

potreby sú prijímatelia odvážaní na odborné vyšetrenie do blízkeho mesta, podľa potreby.            
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ZDRAVOTNÁ SKLADBA – PSS 2. budova 

Zariadenie: CSS - SLOVEN, Slavnica 

Diagnóza Počet Diagnóza Počet 

Diabetes mellitus 8 Kožné ochorenia - 

Epilepsie 4 Poruchy osobnosti... 29 

Alkoholizmus 3 Bludové poruchy 1 

ICHS/IM 8 Parkinson ochorenie - 

Senilná demencia 2 Drogové závislosti 13 

Hypertenzia 13 Ochorenia sluchu 12 

Pohybové ochorenia 10 Endokrinologické ochorenia 3 

TBC - Iné.. zmiešané poruchy správania a 

emočné poruchy 

- 

NCMP 1 Alzheimer. Choroba - 

Psychóza 9 Alergie 3 

Očné ochorenia 6 Srdcovo-cievne ochorenie 27 

Nádorové ochorenia 2 Reumatologické ochorenia - 

Ochorenie GIT-u 10 Respiračné ochorenia 4 

Schizofrénie 17 Slepota - 

Mentálne postihnutie 33 Močové ochorenia 2 
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III. budova 

Je dvojpodlažná, skutočný stav je 47 PSS- žien.  

Zrekonštruovaná bola v roku 2016. 

Ubytovanie:  

PSS sú ubytovaní v 1, 2, 3 - lôžkových izbách, so spoločnou kúpeľňou so sprchovacím kútom 

a WC na každom poschodí. 

Stravovanie:  

PSS sa stravujú v priestoroch spoločnej jedálne zariadenia, kde sa podávajú raňajky, obedy 

a večere, desiata a olovrant na oddelení, a druhá večera diabetikom, mobilným PSS sa strava 

podáva na oddelení v jedálni alebo priamo pri lôžku. Strava je v súlade so zásadami zdravej 

výživy tiež s prihliadnutím na zdravotný stav prijímateľa a podľa určených stravných jednotiek. 

 RACIO strava: 29 PSS 

 DIA strava: 5 PSS 

 Šetriaca strava: 5 PSS 

 Mletá strava: 7 PSS 

 Mixovaná strava: 1 PSS 

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sa oddelenie a jeho odborný personál ( 1 staničná sestra, 

2 zdravotné sestry, 2 zdravotní asistenti,6 sanitárok ) sa  podieľa na jej zabezpečovaní s 

cieľom predĺžiť a skvalitniť život prijímateľom. Prijímatelia majú zabezpečenú pravidelnú 

zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení prostredníctvom praktického lekára a odborných 

lekárov, ako sú psychiater, neurológ a zubár . V prípade potreby sú prijímatelia odvážaní na 

odborné vyšetrenie do blízkeho mesta, podľa potreby.                                                                            
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ZDRAVOTNÁ SKLADBA – PSS 3. budova 

Diagnóza Počet Diagnóza Počet 

Diabetes mellitus 5 Kožné ochorenia 7 

Epilepsie 5 Poruchy osobnosti... 53 

Alkoholizmus 6 Bludové poruchy 13 

ICHS/IM 26 Parkinson ochorenie 7 

Senilná demencia 3 Drogové závislosti 8 

Hypertenzia 23 Ochorenia sluchu 13 

Pohybové ochorenia 20 Endokrinologické ochorenia 6 

TBC 1 Iné.. zmiešané poruchy správania a 

emočné poruchy 

14 

NCMP 2 Alzheimer. Choroba 1 

Psychóza 24 Alergie 3 

Očné ochorenia 16 Srdcovo-cievne ochorenie 26 

Nádorové ochorenia 1 Reumatologické ochorenia 3 

Ochorenie GIT-u 18 Respiračné ochorenia 4 

Schizofrénie 19 Slepota 6 

Mentálne postihnutie 32 Močové ochorenia 19 
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IV. budova 

Je dvojpodlažná, skutočný stav je 58 PSS - žien. 

Ubytovanie:  

PSS sú ubytovaní v 2, 3, 4 - lôžkových izbách, so spoločnou kúpeľňou so sprchovacím kútom 

a WC na každom poschodí.  

Stravovanie:  

PSS sa stravujú v priestoroch spoločnej jedálne zariadenia, kde sa podávajú raňajky, obedy 

a večere, desiata a olovrant na oddelení, a druhá večera diabetikom, mobilným PSS sa strava 

podáva na oddelení v jedálni alebo priamo pri lôžku. Strava je v súlade so zásadami zdravej 

výživy  tiež s prihliadnutím na zdravotný stav prijímateľa a podľa určených stravných jednotiek. 

 RACIO strava: 32 PSS 

 DIA strava: 7 PSS 

 Šetriaca strava: 3 PSS 

 Mletá strava: 16 PSS 

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sa oddelenie a jeho odborný personál ( 1 staničná sestra, 

2 zdravotné sestry 8 sanitárok, 1 opatrovateľka ) podieľa na jej zabezpečovaní s cieľom 

predĺžiť a skvalitniť život prijímateľom. Prijímatelia majú zabezpečenú pravidelnú zdravotnú 

starostlivosť priamo v zariadení prostredníctvom praktického lekára a odborných lekárov, ako 

sú psychiater, neurológ a zubár. V prípade potreby sú prijímatelia odvážaní na odborné 

vyšetrenie do blízkeho mesta, podľa potreby. 
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ZDRAVOTNÁ SKLADBA – PSS 4. budova 

Diagnóza Počet Diagnóza Počet 

Diabetes mellitus 7 Kožné ochorenia 5 

Epilepsie 6 Poruchy osobnosti... 3 

Alkoholizmus 8 Bludové poruchy 21 

ICHS/IM 8 Parkinson ochorenie 2 

Senilná demencia - Drogové závislosti 10 

Hypertenzia 26 Ochorenia sluchu 11 

Pohybové ochorenia 18 Endokrinologické ochorenia 5 

TBC 2 Iné.. zmiešané poruchy správania a 

emočné poruchy 

35 

NCMP - Alzheimer. Choroba 1 

Psychóza 36 Alergie 6 

Očné ochorenia 11 Srdcovo-cievne ochorenie 26 

Nádorové ochorenia 4 Reumatologické ochorenia 1 

Ochorenie GIT-u 10 Respiračné ochorenia 6 

Schizofrénie 15 Slepota 1 

Mentálne postihnutie 49 Močové ochorenia 5 
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V. budova 

Je jednopodlažná, kapacita oddelenia je 29 PSS, skutočný stav je 29 PSS - žien. 

Ubytovanie:  

PSS sú ubytovaní v 2, 3, 4 - lôžkových izbách, so spoločnou kúpeľňou so sprchovacím 

kútom a WC . 

Stravovanie:  

PSS sa stravujú v priestoroch spoločnej jedálne zariadenia, kde sa podávajú raňajky, obedy 

a večere, desiata a olovrant na oddelení, a druhá večera diabetikom ,mobilným PSS sa strava 

podáva na oddelení v jedálni alebo priamo pri lôžku. Strava je v súlade so zásadami zdravej 

výživy  tiež s prihliadnutím na zdravotný stav prijímateľa a podľa určených stravných jednotiek. 

 RACIO strava: 23 PSS 

 DIA strava: 3 PSS 

 Šetriaca strava: 1 PSS 

 Mletá strava: 2 PSS 

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sa oddelenie a jeho odborný personál ( 1 staničná sestra, 

1 zdravotná sestra, 2 zdravotní asistenti a 5 sanitárok ) podieľa na jej zabezpečovaní s cieľom 

predĺžiť a skvalitniť život prijímateľom. Prijímatelia majú zabezpečenú pravidelnú zdravotnú 

starostlivosť priamo v zariadení prostredníctvom praktického lekára a odborných lekárov, ako 

sú psychiater, neurológ a zubár. V prípade potreby sú prijímatelia odvážaní na odborné 

vyšetrenie do blízkeho mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVOTNÁ SKLADBA – PSS - 5. budova 
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Diagnóza Počet Diagnóza Počet 

Diabetes mellitus 3 Kožné ochorenia 6 

Epilepsie 7 Poruchy osobnosti... 13 

Alkoholizmus 2 Bludové poruchy 14 

ICHS/IM 12 Parkinson ochorenie 5 

Senilná demencia - Drogové závislosti 11 

Hypertenzia 7 Ochorenia sluchu 5 

Pohybové ochorenia 6 Endokrinologické ochorenia 6 

TBC - Iné.. zmiešané poruchy správania a 

emočné poruchy 

 

NCMP 1 Alzheimer. Choroba - 

Psychóza 14 Alergie 1 

Očné ochorenia 6 Srdcovo-cievne ochorenie 19 

Nádorové ochorenia 2 Reumatologické ochorenia - 

Ochorenie GIT-u 6 Respiračné ochorenia 2 

Schizofrénie 14 Slepota - 

Mentálne postihnutie 22 Močové ochorenia 5 

 

 

 

 

 

Aktivity v rámci sociálnej rehabilitácie  PSS – CSS SLOVEN za rok 2016 
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Počas celého roka 

 pracovná terapia, 

 práce v záhrade, úprava areálu, pomoc na vrátnici, v práčovni, pomoc pri 

údržbárskych prácach, príležitostná výzdoba priestorov... 

 záujmové činnosti – krúžky(počítačový, spevácky, tanečný, pečenia a varenia, 

fitness, turistický, čitateľský, prírodovedecký) 

 maľovanie, kreslenie, výroba ozdobných dekorácií, počúvanie hudby, spev, tanec, 

čítanie kníh a časopisov, kvízy, hranie spoločenských hier (karty, pexeso), sledovanie 

televízie, DVD..., 

 pohybové aktivity, prechádzky v okolí, 

 návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou a inými 

zariadeniami, 

 účasť na bohoslužbách v kostole a v kaplnke v zariadení. 
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3. Ekonomicko – prevádzkový úsek 

3.1. Ekonomický úsek 

3.2. Technicko – prevádzkový úsek 

3.3. Stravovací úsek 

 Celodenné stravovanie poskytujeme v súlade so zásadami zdravej výživy 

a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov. Denne podávame 

raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. Druh diéty určí lekár podľa 

zdravotného stavu PSS (racionálna, šetriaca, diabetická diéta a ich 

kombinácie). Stravu v našom zariadení podávame mobilným PSS v jedálni, 

imobilným PSS na izbe. Príprava jedál je uskutočňovaná v zariadení, ktoré 

spĺňa hygienické požiadavky na stavebno - technické riešenie, priestorové 

usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a na prevádzku podľa vyhlášky č. 

533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného 

stravovania v znení neskorších predpisov. 

3.4. Práčovňa 

 Práčovňa zabezpečuje pranie, žehlenie, úpravy a rozdelenie osobnej aj 

posteľnej bielizne. V práčovni pracuje 8 pracovníkov. 
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Ekonomická časť 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ CSS - SLOVEN ZA ROK 2016 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS – SLOVEN za rok 2016 

1. Príjmy 

Plánované príjmy na rok 2016 boli vo výške 816 098,00 €, skutočné príjmy boli vo výške 

746 485,28 € 

Percentuálne plnenie: 91,47 %.  

Názov Schválený 

rozpočet v 

EURO 

Upravený 

rozpočet v 

EURO 

Plnenie príjmov  

v EURO 

% vyjadrenie 

Príjem za služby 571 098,00 571 098,00 453 890,35 78,48 

Príjem za stravné 245 000,00 245 000,00 240 921,60 98,34 

Príjmy z fyzických 

osôb  

0 0 0 0 

Príjmy  

z dobropisov 

0 0 12 692,29 0 

Príjem z dedičstva 0 0 4,43 0 

Príjem z grantov 

-mimorozpočtové 

0 0 979,94 0 

Spolu 816 098,00 816 098,00 746 485,28 91,47 
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Grafické vyjadrenie: 

 

2. Bežné a kapitálové výdavky 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet      

v EURO 

Upravený 

rozpočet              

v EURO 

Skutočné 

čerpanie v EURO 

% vyjadrenie 

610 – Mzdy 788 989,00 795 306,00 795 306,00 100,00 

620 – Poistné 275 752,00 290 135,00 290 128,26 100,00 

630 - Bežné výdavky 585 031,00 528 583,00 477 348,01 90,31 

640 - Bežné transfery 0 12 240,00 12 239,35 99,99 

600 -  Bežné výdavky spolu 1 649 772,00 1 626 264,00 1 575 021,62 96,85 

700 – Kapitálové výdavky 236 500,00 244 871,00 44 748,44 18,27 

Výdavky celkom 1 886 272,00 1 871 135,00 1 619 770,06 86,57 
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Grafické zobrazenie: 

 

 

Čerpanie podľa kategórie 610 ( 611- tarifný plat, 612- príplatky, 614- odmeny ): 

 

Položka Schválený rozpočet       

v EURO 

Upravený rozpočet   

v EURO 

Skutočnosť                 

v EURO 

 

610 

788 989,00 795 306,00 795 306,00 

 

Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2016 bol schválený vo výške 854 099,00 €. Počas 

roka bol rozpočet miezd navýšený o sumu 4 514,00 €. Čerpanie mzdových prostriedkov 

k 31.12.2016 predstavuje 100% t. j. 758 613,00 € 
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Čerpanie podľa jednotlivých položiek kategórie 630: 

 

Položky Schválený rozpočet   

v EURO 

Upravený rozpočet   

v EURO 

Skutočné čerpanie    

v EURO 

631 - Cestovné 3 700,00 3 700,00 2 989,80 

632 - Energie 150 000,00 132 533,00 123 737,62 

633 - Tovary 366 742,00 320 287,00 280 143,03 

634 - Dopravné 6 229,00 6 229,00 5 396,50 

635 - Údržba 14 130,00 21 604,00 22 778,73 

636 - Nájomné 0 1 888,00 1 208,80 

637 - Služby 44 230,00 42 342,00 41 093,53 

630  - Spolu 585 031,00 528 583,00 477 348,01 

 

Povolené prekročenie bežných výdavkov o mimorozpočtové zdroje vo výške 13 229,06 € za 

stravu a 389,30 € sponzorské bolo nasledovné: 

všeobecný materiál  vo výške         5 060,47 € 

nákup prevádz. strojov vo výške      1 824,00 € 

dopravné vo výške                        560,00 € 

údržba strojov a prístrojov vo výške 1 178,10 € 

stravovanie 55% vo výške                2 216,20 € 
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3. Finančná hodnota majetku 

 

Finančná hodnota 

majetku k 31.12.2016 

Suma           

v EURO 

 

Odpisová 

skupina 

Doba 

používania 

Ročná 

odpisová 

sadzba 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

    

DHM – 022- 

Samost.hnut.majetok 

161 832,47 4 12 rokov 1/12 

023- Dopravné 

prostriedky 

75 452,50 2 6 rokov 1/6 

021 – Stavby 

 

2 298 673,84 4 50 rokov 1/50 

031 – Pozemky 

 

11 234,52 0 - neodpisované 

042 – Investície-

projekty 

 

12 948,00 0 - neodpisované 

Spolu 2 535 958,81    
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4. Bankové účty 

Na bankových účtoch organizácie k 31.12.2016 boli uvedené stavy finančných prostriedkov: 

Názov účtu Číslo účtu Stav k 31.12.2016 v EURO 

Výdavkový účet SK2181800000007000509685 0 

Príjmový účet SK4381800000007000509677 0 

Účet sociálneho fondu SK1481800000007000509714 5 802,53 

Účet darov SK8981800000007000509722 0 

Účet ŠR SK9681800000007000509693 0 

Depozit – mzdy SK3681800000007000509706 96 239,95 

Depozit - klienti SK6109000000005022693146 0 

 

5. Pohľadávky 

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky             

v EURO 

318 - pohľadávky 

z nedaňových príjmov 

Nezaplatené úhrady za 

pobyt klientov 

278 223,21 

 

Z toho podľa doby splatnosti:  

Do 30 dní 17 429,36 € 

Od 30 do 60 dní 10 426,50 € 

Od 60 do 90 dní 9344,30 € 

Od 90 dní do 1 roka 57 292,79 € 

Nad 1 rok 183 730,26 € 

K pohľadávkam sa k 31.12.2016 tvorili opravné položky celkom vo výške 12 970,93 €. 
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6. Informácie o podsúvahových účtoch 

Významné položky Hodnota v EURO Účet 

Majetok prijatý do úschovy 456 939,65 751 

DHM v používaní 369 201,00 771 
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Informácie o prijímateľoch sociálnej služby 

Počet žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb vedených v poradovníku 

čakateľov na poskytovanie sociálnych služieb k 31.12.2016 

 

Žiadaná forma sociálnej služby Ženy Muži Spolu 

Celoročná pobytová sociálna 
služba 

1 1 2 

 

Prehľad počtu prijímateľov sociálnej služby podľa formy poskytovaných 

sociálnych služieb 

Forma poskytovanej sociálnej 
služby 

Ženy Muži Spolu 

Celoročná pobytová sociálna 
služba 

194 19 213 

 

Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnej služby poskytovaných sociálnych 
služieb 
 

Dôvod zmeny stavu počtu Ženy Muži Spolu 

Prijatí 3 3 6 

Ukončené poskytované sociálne 
služby 

0 0 0 

Zomrelí 11 0 11 

Celoročná pobytová sociálna služba

Ženy

Muži
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Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti 

Stupeň odkázanosti Ženy Muži Spolu 

I. Stupeň 0 0 0 

II. Stupeň 0 0 0 

III. Stupeň 0 0 0 

IV. Stupeň 0 0 0 

V. Stupeň 0 0 0 

VI. Stupeň 194 19 213 

Spolu 194 19 213 

 

Počet prijímateľov sociálnej služby podľa povinnosti platiť úhradu za 

poskytovanie sociálnej služby 

Povinnosť platiť za sociálne služby Počet prijímateľov sociálnej služby 

Plnú úhradu 26 

Časť úhrady z úspor a majetku 38 

Časť úhrady na základe vyživovacej 
povinnosti 

36 

Časť úhrady  113 

Bez povinnosti platiť úhradu -- 

 

PSS platia úhradu za sociálne služby zo svojho príjmu a majetku. Vlastný príjem majú vo 

forme starobného, vdovského, vdoveckého, invalidného dôchodku alebo dávky v sociálnej 

núdzi. Za poskytované sociálne služby je mesačná výška úhrad uvedená v cenníku služieb 

(viď príloha č.1) 

Prehľad počtu prijímateľov sociálnej služby podľa spôsobilosti na právne 

úkony  

Spôsobilosť na 
právne úkony 

Ženy Muži Spolu 

Čiastočne 
obmedzení 

5 0 5 

Pozbavení v plnom 
rozsahu 

166 5 171 

Svojprávni 24 13 37 

Spolu 195 18 213 

 

Prehľad rozdelenia PSS z hľadiska určenia opatrovníka 

Určený opatrovník Ženy Muži Spolu 

Rodinný príslušník 9 2 11 

CSS-SLOVEN 197 4 201 

Obec/Mesto 1 0 1 

Spolu 207 6 213 
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Prihlásenie prijímateľov sociálnej služby k trvalému a prechodnému pobytu 

Prihlásenie k pobytu Spolu 

Trvalý pobyt CSS-SLOVEN 189 

Prechodný pobyt CSS-SLOVEN 24 

Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej služby 

Diéta Počet prijímateľov sociálnej služby 

Diéta č. 3 – racionálna strava 167 

Diéta č. 2 – šetriaca strava 20 

Diéta č. 9 – diabetická strava 26 

Rozdelenie PSS podľa mobility  

Stupeň mobility Spolu 

Mobilný  138 

Čiastočne mobilný 56 

Imobilný 19 
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Prehľad diagnostickej skladby PSS 

Diagnóza Spolu 

Diabetes mellitus 25 

Epilepsie 27 

Alkoholizmus 24 

ICHS/IM 60 

Senilná demencia 6 

Hypertenzia 85 

Pohybové ochorenia 59 

TBC 4 

NCMP 5 

Psychóza 97 

Očné ochorenia 53 

Nádorové ochorenia 10 

Ochorenie GIT-u 49 

Schizofrénie 77 

Mentálne postihnutie 159 

Respiračné ochorenia 21 

Slepota 7 

Močové ochorenia  43 

Alergie 16 

Kožné ochorenia 24 

Poruchy osobnosti 102 

Bludové poruchy 53 

Parkinson ochorenie 15 

Drogové závislosti 62 

Ochorenia sluchu 43 

Endokrinologické ochorenia 26 

Zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

54 

Alzheimerova choroba 2 

Reumatologické ochorenia 6 

Srdcovo-cievne ochorenie 105 
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Zamestnanci 

Počet zamestnancov  

CSS - SLOVEN Slavnica má podľa organizačnej štruktúry schválený počet zamestnancov 

107 zamestnancov ( v zmysle § 9 ods. 3 zákona .č. 448/2008 Z. z. ), čím spĺňa legislatívne 

požiadavky podľa Prílohy č.1 zákona č. 448/2008 Z. z. týkajúce sa maximálneho počtu 

prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca ( požiadavka 2 ) a minimálny 

percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov (požiadavka 

60%)  

Prehľad počtu zamestnancov k 31.12.2016 

Počet zamestnancov Ženy Muži Spolu 

Schválený podľa 
organizačnej štruktúry 

- - 107 

Skutočný k 31.12.2016 102 5 107 

 

 

 

 

Ženy -

Muži -
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Kultúrno-spoločenské aktivity 

Rehabilitácia  a relaxácia 

• Počas celého roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novoročné posedenie 

• Krátko po novom roku sme v priestoroch ergoterapie -  šijárky pripravili  novoročné 

posedenie. Varila sa kapustnica, pripravoval vianočný punč, vianočné maškrty. Všetko 

tak ako sa patrí sme prestreli na slávnostne prestretý stôl. Posedenie sme začali 

modlitbou pri sviečkach a mohlo sa ochutnávať.  
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Jasličky 

• 8.1.2016, 17 klientov 

• počas vianočného obdobia sme využili návštevu kostola v Bolešove, kde sme si 

pozreli vianočnú výzdobu a jasličky. Spoločne sme sa so 17 klientkami pomodlili 

ruženec, ktorý predmodlievala naša Terezka Bauerová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fašiangy 

• 28.01.2016 

• 76 klientov 

• Dňa 28. Januára sa v našom zariadení konala 1.fašiangová zabíjačka. Spoločne s nami 

sa tejto nádhernej akcie zúčastnili i naši kamaráti z CSS – Nádej Dolný Lieskov. 

Spoločne sme si zatancovali, zaspievali a ochutnali zabíjačkové špeciality. 

•  
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Valentín 

• 15.2.2016 

• 68 klientov 

• Deň zaľúbených, ktorý pripadá na 14. február, sviatok sv. Valentína a aj naši klientmi, 

ktorí oslávili spoločným posedením pri jemných melódiách. Zaľúbené páriky si vymenili 

Valentínky, ktoré sami pripravovali v tajnosti, aby potešili svoje lásky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretnutie s mladými animátormi 

• 1.3.2016 

• 3 klienti 

• Dňa 1. marca sme sa zúčastnili workshopu, ktorý pripravil pán farár Mgr. Štefan Kľúčik 

s mladými ľuďmi – animátormi, z farnosti Bolešov. Akcia bola zameraná na 

predvádzanie rôznych techník ručných prác. Pre naše klientky bola táto akcia 

povzbudením, nadobudli pocit potreby a dôležitosti. 
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Výstavka pre deti z Materskej školy v Slavnici 

• 14.3. 2016  

• 6 klientov 

Výstavku prác našich klientov sme pripravili v našom zariadení – v spoločenskej 

miestnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľká noc  

• 01.02.2016 - 15.4.2016 

• 23 klientov 

• Pomaly prichádza jar a tak sa začína i veľkonočné tvorenie v priestoroch ergoterapie, 

ale i práce v záhrade. K načerpaniu nápadov nám pomohla návšteva Veľkonočného 

jarmoku v Trenčíne (18.3). Tejto akcie sa zúčastnili štyri klientky. 

•  
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Veľkonočná zábava  

• 30.3.2016 

• 82 klientov 

• Ako každý rok, tak aj tento nás na Veľkú noc navštívili naši kamaráti z DSS  Čeláre – 

Kirť. Dobrá voňavka a pošibanie korbáčom potešilo všetky dievčatá. K dobrej zábave 

nám hrala živá hudba. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jar v zariadení 

• 15.03.2016 -  29.04.2016 

• 56 klientov 

• Po studenej zime konečne prišla jar.  Preto sme sa rozhodli spoločnými silami upraviť 

okolie  nášho zariadenia. Po dobre vykonanej práci sa každému pomocníkovi ušla 

odmena.  
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Návšteva výstavy záhradkár 

• 07.04.2016 

• 4 klienti 

• Návšteva výstavy ,,Záhradkár“ v Trenčíne potešila 4 klientov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavanie mája 

• 01.05.2016 - 02.06 2016 

• 126 klientov 

• Stavanie mája – po dlhšej prestávke sme sa opäť vrátili k tejto krásnej tradícií. Spoločne 

s klientkami sme pripravili farebné mašle, chlapci sa postarali o zasadenie mája. 

Krojovaný sprievod za tónov májovej muziky oznamoval, že aj u nás sú šikovné 

dievčence. V priestoroch pod gaštanom sme mali pripravené občerstvenie a živá hudba 

hrala do neskorého popoludnia. 
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Deň matiek 

• 08.05.2016 

• 3 klienti 

• Dňa 8. mája sme si spomenuli i na naše mamy a zúčastnili sme sa osláv v Bolešove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOO 

• 31.05. 2016 

• 32 klientov 

• Veľká krásna akcia – výlet do ZOO v Bratislave sa konala 31. mája . Na spiatočnej 

ceste sme si prezreli hrad Beckov. 
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Športové hry s opekačkou 

• 09.06.2016 

• 29 klientov 

• Športové hry v Kameničanoch pre nás pripravili naši kamaráti - študenti pedagogickej 

a sociálnej akadémie z Trenčína. 9. júna sme sa tak vrhli plný síl na plnenie športových 

aktivít. Počas tohto dňa nám riadne vyhladlo a tak nám padla vhod opečená špekačka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa 

• 22.06.2016 

• 78 klientov 

• Dňa 22. júna naše zariadenie poctil svojou vzácnou návštevou pán biskup Žilinskej 

diecézy Tomáš Galis. Povzbudivé slová a biskupské požehnanie sú pre nás duchovnou 

posilou. 
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Športové hry v Podskalí  22.6.2016 

• 32 klientov 

• Športové hry v Podskalí sú pre našich klientov každoročnou výzvou byť najlepší. Počas 

dvoch dní sa aktívne zapájali nielen do súťaží ale i nadväzovali nové priateľstvá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtoky Piešťany  

• 01.08.2016 - 05.08.2016 

• 17 klientov 

• Sociálno-rehabilitačný pobyt Výtoky Piešťany 
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Bicyklová túra 

• 03.07.2016 

• 1 klient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letná dovolenka Patince 

• 19.08.2016 

• 13 klientov 

• Týždenný rekreačno- rehabilitačný pobyt v Patinciach. Klienti mali možnosť využiť 

niekoľko bazénov. Spokojní, opálení a oddýchnutí klienti sa vrátili domov. 
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Myjava 

• 07.09.2016 

• 2 klienti 

• 7.septembra sme navštívili s klientmi CSS Jesienka na Myjave. Prežili sme deň plný 

tradícií, zábavy a hudby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň retro hier 

• 14.09.2016 

• 76 klientov 

• Deň retro hier pripravili ergoterapeuti z pracovnej rehabilitácie. Klienti si zaspomínali a 

vyskúšali dávne detské hry : na gumu, letí-letí, guľky do jamky .... 
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Výlet do Krakowa 

• 27.09.2016 

• 25 klientov 

• Spolu s našim pánom farárom Mgr. Štefanom Kľúčikom a farníkmi z bolešovskej 

farnosti sme navštívili Krakow. Začali sme prehliadkou kaplnky Božieho milosrdenstva, 

kde sa konala sv. omša. O živote sv. Faustíny nám porozprávala radová sestra, 

navštívili sme sanktuárium sv. J. Pavla II.. Spoločne sme sa pomodlili Korunku Božieho 

milosrdenstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň otvorených dverí na VÚC 

• 03.10.2016 

• 2 klienti 

• 3. ročníka DOD Trenčianskeho samosprávneho kraja sme sa zúčastnili 3. októbra, 

kde sme sa prezentovali aj výrobkami našich klientov. 
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Čeláre Kirť  

• 6.10.2016 

• 28 klientov 

• Dňa 6.októbra sme navštívili naše družobné zariadenie Čeláre Kirť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bohunice, súťaž o najlepšiu placku 

• 9.10.2016 

• 2 klienti 

• Dňa 9. Októbra sme sa s dvomi klientmi zúčastnili krásnej akcie „súťaž o najlepšiu 

zemiakovú placku“,  ktorú zorganizovala obec Bohunice. Z tejto akcie sme si priniesli 

krásne 2. Miesto. 
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Divadelné predstavenie v Trenčíne 

• 27.10.2016 

• 8 klientov 

• Vystúpenia Mestského divadla Trenčín sa zúčastnilo osem  klientov, ktorí poctivo 

nacvičovali skoro dva mesiace. Predstavenie a stretnutie s hercami  ich povzbudilo 

a veľmi sa tešili na svoju premiéru.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiatka zosnulých 

• 2.11.2016 

• 36 klienti 

• Každoročne si aj v našom zariadení uctievame ,,Pamiatku zosnulým“. Zhotovením 

jednoduchších kytičiek či vencov, zapálením kahančekov, krátkou modlitbou, v tichosti 

postojíme pri hroboch našich zosnulých klientov. 
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Trenčiansky Omar 

• 15.11.2016 

• 46 klientov 

• Prehliadka  kultúrnych predstavení  PSS,  ktorej sa zúčastnilo 21 zariadení, z toho 15 

účinkujúcich. Prehliadku zahájil  Ing. Jaroslav Baška – župan TSK, PhDr. Elena  

Nekorancová - poverená riadením oddelenia soc. pomoci a  RNDr., PhDr. Martina 

Mutalová PhD. - riaditeľka  CSS - SLOVEN Slavnica.  

• Prehliadky sa zúčastnili: poslankyňa NR SR , predsedkyňa sociálnej komisie na TSK a 

zároveň aj riaditeľka CSS Partizánske PhDr. Mária Janíková, riaditelia zariadení, 

starostovia okolitých obcí, sponzori,....  

 

 

 

 

 

 

 

 

Košecké Podhradie - kultúrny program 

• 16.11.2016 

• 8 klientov 

• Pri  príležitosti Mesiaca úcty k starším sa naši klienti CSS - SLOVEN Slavnica v rámci 

projektu ,,Spájanie komunít“ zúčastnili slávnostného posedenia v obci Košecké 

Podhradie a spríjemnili seniorom chvíle kultúrnym predstavením ,,Ženský zákon“. 
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Pečenie vianočných medovníčkov 

• 6.12.2016 - 9.12.2016 

• 12 klientov 

• Aké by to boli Vianoce bez medovníčkov? A preto aj naši PSS sa pustili do prípravy 

medovníčkov. Vážili, miesili, gúľali, vykrajovali a piekli. Veľkým zážitkom bolo i zdobenie 

cukrovou polevou. Hotové medovníčky použili do balíčkov, na výzdobu stromčekov i 

aranžovanie vianočných dekorácií.   

 

 

 

 

 

 

 

Ako sme zhotovovali adventné kalendáre 

• 1.12.2016 – 9.12 2016 

• 8 klientov 

• Zima a s ňou i vianočné sviatky sa pomaly blížia. A keďže k predvianočnému času patrí 

už neodmysliteľne kúzlo adventu, pripravili sme si s klientkami vyšívané adventné 

kalendáre. Stačil dobrý nápad, šikovné ruky a originálny kalendár je na svete. Navyše 

do jeho prípravy sa zapojili aj viaceré klientky, strihali molitan /potrebný na výplň/, 

vyšívali Mikulášov, našívali gombíčky, zošívali vrecúška.... Z prípravy boli nadšené. 
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Kultúrny program Bohunice 

• 2.12.2016 

• 8 klientov 

• Dňa 2.12.2016 sa klienti nášho zariadenia prezentovali kultúrnym predstavením 

,,Ženský zákon“ v susednej obci Bohunice. Vystúpenie bolo spojené s prezentáciou 

výrobkov našich klientov. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vianočne trhy  TSK 

• 5.12.2016 

• 1 klient 

• Zúčastnili sme sa zahájenia Vianočných trhov na VÚC Trenčín. Prezentovali sme sa 

výrobkami zhotovenými našimi PSS v ergoterapií. Darčekové predmety  sviečky, 

ikebany, stromčeky, vianočné ozdoby  tvorené vyšívaním, háčkovaním, šitím, pletením, 

krakovaním, lepením, pečením. Do kultúrneho programu sa zapojila básňou o advente 

Alenka. 
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Tvorenie stromčekov z háčkovacej priadze 

• 8.12 2016 

• 4 klienti 

• Tejto činnosti sa začala venovať Veronika. Priadzu namočenú v lepidle omotávala na 

papierový korpus v podobe ihlanu. Po zasušení  osadila stromček do podstavca a 

ozdobila ozdôbkami. Tak vznikli stromčeky ligotajúce sa na červeno, modro, fialovo,.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša vianočná guľománia 

• 1.11.2016 – 23.12.2016 

• 16 klientov 

• Rôzne techniky tvorenia vianočných gúľ, na vianočnú výzdobu 
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Vianočné oblátky 

• 1.12.2016 – 23.12.2016 

• 5 klientov 

• Počas adventu sa pečeniu vianočných oblátok venovala  Alenka s Marcelkou. 

• Napiekli voňavé škoricové oblátky.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš 

• 6.12.2016 

• 214 klientov 

• Aj u nás chodil Mikuláš, samozrejme nechýbal anjel s čertom. Mikuláš navštívil 

všetkých PSS na jednotlivých oddeleniach i terapiách. Vítali ho básničkami, pesničkami 

a modlitbami.  
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Rekonštrukcie, údržba a realizované projekty 

Kapitálové výdavky 

PD Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu 

CSS – SLOVEN Slavnica malo v pláne verejného obstarávania na rok 2016 zaradené 

vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu číslo 4 ako i samotnú 

realizáciu uvedenej akcie. 

Na zákazku „PD Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného 

bezbariérového výťahu“  bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši  komplexne 

zateplenie ubytovne č. 4, demontáž, montáž odpadových zvodov a bleskozvodu, mreží, 

výmena okien, balkónových dverí a vchodových dverí, komplexnú rekonštrukciu balkónov, 

rekonštrukciu vchodu do pivničných priestorov, prístavbu bezbariérového výťahu k ubytovni 

č. 4 s prístupovou komunikáciou.  

Verejné obstarávanie realizoval Trenčiansky samosprávny kraj. Zmluvu sme uzatvorili 
s firmou Arch Konstrukt s.r.o. Trenčín v sume 12 948,00 € s DPH. 
 

Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu 

Z dôvodu finančnej náročnosti projektu, bola realizácia projektu rozdelená na dve 

etapy. 

V prvej etape je plánovaná realizácia nasledovných prác: 

Prístavba výťahu 

 Výkopové práce  

 Základové konštrukcie prístavby 

 Podkopanie a spevnenie základov pôvodného objektu 

 Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie 

 Dodávka a montáž okenných a drevených konštrukcií na prístavbe výťahu 

 Dodávka a montáž výťahu 

 Zhotovenie oceľovej konštrukcie nájazdu a madla 

 Vnútorné povrchové úpravy podláh, stien a stropov 

 Konštrukcia zastrešenia prístavby 

 Zateplenie obvodového plášťa prístavby výťahu minerálnou vlnou  hr. 120 mm 

 Zhotovenie odkvapového chodníka lemujúceho prístavbu 

 Dodávka a montáž oceľového zábradlia bezbariérovej komunikácie 

 Odvodnenie dažďovej kanalizácie a vsakovacia šachta 

 Dodávka a montáž striešky nad vstupom z bezpečnostného skla 

 Elektroinštalácia výťahu 

 Výmena okenných a dverných  konštrukcií na loggiách 

 Výmena okenných konštrukcií v spoločenských priestoroch 

 Dodávka a montáž oceľových mreží vymenených okien na 3. NP 

 Dodávka a montáž okenných lamelových žalúzií 
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 Premiestnenie vykurovacích telies na vedľajšiu stenu na chodbách objektu č. 4 

 Zhotovenie bleskozvodu 

V druhej etape je plánovaná realizácia nasledovných prác: 

 Vybúranie pôvodného a montáž nového odkvapového chodníka pod loggiami 

 Zateplenie objektu minerálnou vlnou hr. 180 mm 

 Zateplenie povalového priestoru minerálnou vlnou 

 Zateplenie stropu kotolne minerálnou vlnou 

 Rekonštrukcia a zateplenie podláh loggií 

 Dodávka a montáž oceľových mreží a loggiového zábradlia 

 Dodávka a montáž oceľových mreží vymenených okien na 1. PP a 3. NP 

 Doplnenie oceľových stupňov vonkajšieho schodiska do kotolne 

 Výmena okenných konštrukcií v objekte č. 4 

 Dodávka a montáž okenných lamelových žalúzií 

 Vyhotovenie novej dlažby na vstupe do objektu 

 

V roku 2016 Trenčiansky samosprávny kraj realizoval verejné obstarávanie prvej 

etapy. V súčasnosti sa pripravujú dokumenty k podpisu zmluvy. Realizácia stavby bude v roku 

2017.  

Rekonštrukcia vodárne a rozvodov do studne 

 Existujúce zariadenie na odber podzemnej vody bolo vybudované ešte v roku 1972 

OSP Považská Bystrica. Existujúca technológia bola po dobe životnosti, čo si vyžadovalo 

neustále náklady na opravy a samotná technológia nevyhovovala na zabezpečenie prevádzky 

zariadenia. Tlakový spád pre novú technológiu kotolne a nové technológie v práčovni  bol 

nedostatočný čo spôsobuje problémy v bezchybnej prevádzke týchto zariadení.  

 Rekonštrukciou  sa vymenila stará technológia vodárne za novú a bola osadená 

technológia na dezinfekciu vody. Navrhované riešenie bolo špecifické a vyžadovalo si  

osobitný prístup riešenia a hlavne realizácie zákazky.  
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 Stavba sa realizovala podľa vypracovanej projektovej dokumentácie z decembra 

2014 firmou PIO TEXING s.r.o., Ľ. Stárka 16, 911 05 Trenčín. 

Verejné obstarávanie realizoval Trenčiansky samosprávny kraj. Zmluvu sme uzatvorili 

s firmou Karimtech, s. r.  o., Nimnica v sume: 23 429,44 € s DPH. 

 

Bežné výdavky 

Oprava strechy formou náteru a výmena odkvapových zvodov, žľabov na sušiarni 

bielizne a v budove záhrady. 

  V roku 2016 bola realizovaná údržba striech v sušiarni bielizne a na budove záhrady. 

V rámci realizácie diela sa vykonal náter striech a výmena jestvujúcich odkvapových zvodov 

a žľabov.  Jestvujúce zvody a  žľaby boli veľmi poškodené, zatekala obvodová stena. 

Práce realizovala firma Jozef Horečný – RENOVA Slavnica, ako víťaz elektronickej 

aukcie v sume 3 740,52 € s DPH. 

  Z bežných výdavkov sme v roku 2016 zabezpečili aj opravu radiátorov a spätných 

ventilov v sume 1 996,50 € s DPH v kuchyni a na oddeleniach zariadenia ako i údržbu 

stravovacej prevádzky  v sume 1 180,00 € s DPH. 

Oprava kanalizačného potrubia 

CSS – SLOVEN Slavnica opakovane riešilo zle odtekajúce kanalizačné potrubie, 

ktoré odvádza splašky z ubytovne č. 3 a 1 do čistiarne odpadových vôd. Z tohto dôvodu sme 

zabezpečili dodávateľskou firmou  vysokotlakové čistenie kanalizácie a následný monitoring 

s cieľom identifikácie poruchy. 

Po realizácií vysokotlakového čistenia a následného monitoringu bol zistený nasledovný stav: 

 Kanalizačné potrubie bolo úplne porušené na dvoch miestach. Uvedený stav nebolo 

možné odstrániť bez výkopovou metódou, tzv. sanáciou kanalizačného potrubia 

a bolo len otázkou času, kedy bude uvedené potrubie nefunkčné úplne.  

 Odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia bolo možné len výkopovo a to 

odstránením starého potrubia a inštaláciou nového PVC potrubia. 

 

Ako sme už  uviedli, uvedené potrubie zabezpečuje odtekanie splaškovej vody 

z dvoch ubytovní, v ktorých je ubytovaných 90 PSS. Z tohto dôvodu bolo potrebné uvedený 

problém riešiť okamžite, pred zamrznutím zeme. 

Na uvedenom poškodenom úseku  sa v plnom rozsahu zabezpečila výmena 

poškodeného potrubia. 
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Z dôvodu havarijného stavu a počasia sme verejné obstarávanie na predmetné akciu 

riešili ako jednoduchú zákazku a zmluvu sme uzatvorili s firmou CPB Solutions, s.r.o., 

Púchov v sume 7 473,54 € s DPH. 

Projekty 

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – Sprchovacia hygienická stolička 

Cieľom žiadosti o poskytnutie dotácie bolo zabezpečenie diskrétnosti, intimity 
a dôstojnosti prijímateľom sociálnych služieb pri osobnej hygiene. 
 

Nákupom sprchovacej hygienickej stoličky pre prijímateľov sociálnych služieb v CSS 

– SLOVEN Slavnica  sme zabezpečili optimálne pohodlie klientov  oddelenia číslo 2 ( cca 40 

klientov)  pre činnosti ako je umývanie vlasov, sprchovanie, pedikúra a úkony spojené 

s toaletou.   

Položka Celkové 
náklady        
v EURO 

Vlastné 
alebo iné 
zdroje        
v EURO 

Dotácia    
v EURO 

Kapitálové výdavky 
Sprchovacia hygienická stolička +prísl. ks/1 á  
8 840,30 € 

8 840,30 2840,30 6000,00 

Chrbtový vankúš 
ks/1 á 177,60 € 

177,60 177,60 0,00 

Sedací vankúš 
ks/1 á 229,20 € 

229,20 229,20 0,00 

Podložná misa 
ks/1 á 78,00 € 

78,00 78,00 0,00 

Adaptér na toaletu 
Ks/1 á 38,40 € 

38,40 38,40 0,00 

Spolu V € 8 840,30  2 840,30  6 000,00  

V % 100 % 32,13 % 67,87 % 

Zmluvný vzťah bol uzatvorený v rámci Elektronického kontraktačného systému s firmou 

ARJO-HUMANIC SK, s.r.o., Batizovce v sume 8 840,30 € s DPH. 
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Spolupráca so sponzormi 

Celkom sme v roku 2016 uzatvorili päť zmluvných vzťahov so sponzormi. Dve zmluvy boli 

uzatvorené na finančné dary, ktoré sme použili na nákup krbu a dopravu klientov do 

družobného zariadenia Čeláre – Kirť.  

Ostatné zmluvy boli uzatvorené ako nepeňažný dar – dodanie: 

1. Presklenej drevotrieskovej skrine, šatníkovej drevotrieskovej skrine, drevotrieskovej 

poličkovej skrine  

2. Zdravotných paravánov 

3. Automatickej práčky 

Sponzor Finančný dar               
v EURO 

Nefinančný dar v 
EURO 

ZUZANKA, s.r.o. 
Prejtská 386/340 
018 41 Dubnica nad Váhom 

X 190,00 

ZUZANKA, s.r.o. 
Prejtská 386/340 
018 41 Dubnica nad Váhom 

560,00 x 

Žofia Kačincová 
Sady Cyrila a Metóda 19/2 
Nová Dubnica 

419,94 x 

HARTMAN – RICO s.r.o. 
Einsteinova 24 
851 01 Bratislava 

X 850,00 

O.Z. parasport 24 – športový 
klub  
Handicapovaných športovcov 
Slovenska 
Belá – Dulice 189 
038 11 Belá – Dulice 

X 450,00 

Spolu 979,94 1 490,00 
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Informácie o zariadení 
 

CSS-SLOVEN Slavnica 

Slavnica 68, 018 54 Slavnica, Slovensko 

Štatutárny zástupca : RNDr.  PhDr. Martina Mutalová, PhD. 

Tel.: 042-44 93 223 

Fax: 042-44 93 206 

http://www.csssloven.sk 

 

 

 

 

 

 

V Slávnici, dňa 02.05.2017 

                                                                                  .......................................................... 

                                                                                   RNDr.,PhDr.Martina Mutalová,PhD. 

                                                                                               riaditeľka CSS-SLOVEN 


