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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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Poslanie, vízia a ciele 

POSLANIE   A  VÍZIA : 

Poslaním nášho zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom NR SR 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, plnoletým fyzickým osobám – ženám a mužom s 

mentálnym, zdravotným, telesným a zmyslovým postihnutím v domove sociálnych služieb, 

kde prijímame PSS do dovŕšenia dôchodkového veku. 

Poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb je postavené na základných 

princípoch etického a odborného prístupu v súlade s ochranou bezpečnosti a života PSS  a 

s ochranou ľudských práv a základných slobôd.   

Vízia nášho zariadenia je byť zariadením , ktoré poskytuje komplexné služby v sociálnej  a 

zdravotnej oblasti so zameraním na odborný prístup kvalifikovaným personálom s dôrazom 

na individualitu a dôstojnosť PSS. 

CIELE  CSS – SLOVEN 

V oblasti poskytovania sociálnych služieb 

- zabezpečiť spokojnosť a bezpečnosť prijímateľov sociálnych služieb, 

-  zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb, 

-  pracovať podľa zákonom definovaných  štandardov kvality poskytovania soc. služieb, 

-  zachovávať kontakt s rodinou, blízkymi a komunitou, 

- zapájať prijímateľov sociálnych služieb do verejného života v komunite, 

-  neustále obnovovať ponúkané aktivity pre prijímateľov sociálnych služieb s cieľom  

    vyhnúť sa jednotvárnosti , 

-  pri poskytovaní sociálnych služieb zohľadňovať sebarealizáciu  prijímateľov sociálnych 

   služieb . 

V oblasti ľudských zdrojov 

- dodržiavať max. počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a dodržiavať 

minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ako plnenie personálnych 

podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb, 
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-  udržať odbornú úroveň vedomostí a zručností zamestnancov  - plánovaním vzdelávacích 

aktivít na miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni  s cieľom  zvyšovania kvalifikácie 

zamestnancov, 

- sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a aplikovať ich na naše podmienky, 

- vytvárať priaznivé pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov. 

V oblasti investícií a infraštruktúry 

-  dobudovanie priestorov hrnčiarskej dielne (projekt realizovaný z  Dotácii MPSV a R ), 

- zabezpečiť debarierizáciu jedného z ubytovacích pavilónov tak, aby slúžila k zlepšeniu 

života klientov, ktorí sú obmedzení na pohybe  buď čiastočne alebo úplne  a taktiež zlepšila 

pracovné prostredie pre zamestnancov zariadenia,  

- vytvoriť relaxačnú miestnosť – Snoezelen  podľa zamerania, cieľovej skupiny a odbornej 

kvalifikácie buď  ako formu terapie (terapeutický prístup), edukácie (pedagogicko-podporný 

prístup) alebo využitia voľného času.  
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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. 

 

 

 

 



S. 07 
 

Charakteristika zariadenia, poskytované služby 
   

 

 

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, keramická dielňa, 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. 
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2. Zdravotný úsek 

 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 13 

zdravotných sestier, 13 zdravotníckych asistentov a 24 sanitárok. 

 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 37 PSS, z toho 

9 mužov a 28 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: 29 PSS 

 DIA strava: 4 PSS 

 Šetriaca strava: 4 PSS 

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

2 zdravotné sestry , 5 zdravotníckych asistentov, 2 sanitárky) podieľa na jej zabezpečovaní s 
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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. 

ZDRAVOTNÁ SKLADBA – PSS 1. budova 

Zariadenie: CSS - SLOVEN, Slavnica 

Diagnóza Počet Diagnóza Počet 

Diabetes mellitus 4 Kožné ochorenia 8 

Epilepsie 5 Poruchy osobnosti... 11 

Alkoholizmus 4 Bludové poruchy 1 

ICHS/IM 2 Parkinson ochorenie 1 

Senilná demencia - Drogové závislosti 22 

Hypertenzia 15 Ochorenia sluchu 2 

Pohybové ochorenia 6 Endokrinologické ochorenia 5 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania 

a emočné poruchy 

2 

NCMP 0 Alzheimer. Choroba 0 

Psychóza 14 Alergie 5 

Očné ochorenia 11 Srdcovo-cievne ochorenie 4 

Nádorové ochorenia 1 Reumatologické ochorenia 2 

Ochorenie GIT-u 5 Respiračné ochorenia 5 

Schizofrénie 12 Slepota - 

Mentálne postihnutie 28 Močové ochorenia 10 
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II. budova 

Je trojpodlažná, skutočný stav je 41 PSS, z toho 10 mužov a 31 žien. 

Ubytovanie:  

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: 25 PSS 

 DIA strava: 7 PSS 

 Šetriaca strava: 1 PSS 

 Mletá strava: 5 PSS 

 Mixovaná strava: 3 PSS 

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

2 zdravotné sestry, 2 zdravotnícki asistenti, 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, podľa potreby.            
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ZDRAVOTNÁ SKLADBA – PSS 2. budova 

Zariadenie: CSS - SLOVEN, Slavnica 

Diagnóza Počet Diagnóza Počet 

Diabetes mellitus 7 Kožné ochorenia 0 

Epilepsie 6 Poruchy osobnosti... 31 

Alkoholizmus 4 Bludové poruchy 1 

ICHS/IM 6 Parkinson ochorenie 0 

Senilná demencia 1 Drogové závislosti 9 

Hypertenzia 12 Ochorenia sluchu 11 

Pohybové ochorenia 11 Endokrinologické ochorenia 3 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a 

emočné poruchy 

0 

NCMP 2 Alzheimer. Choroba 0 

Psychóza 7 Alergie 3 

Očné ochorenia 4 Srdcovo-cievne ochorenie 23 

Nádorové ochorenia 1 Reumatologické ochorenia 0 

Ochorenie GIT-u 11 Respiračné ochorenia 4 

Schizofrénie 14 Slepota 0 

Mentálne postihnutie 31 Močové ochorenia 4 
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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: 26 PSS 

 DIA strava: 9 PSS 

 Šetriaca strava: 5 PSS 

 Mletá strava: 7 PSS 

 Mixovaná strava: 0 PSS 

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

2 zdravotné sestry, 2 zdravotní asistenti, 5 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 8 Kožné ochorenia 5 

Epilepsie 4 Poruchy osobnosti... 47 

Alkoholizmus 5 Bludové poruchy 11 

ICHS/IM 26 Parkinson ochorenie 6 

Senilná demencia 3 Drogové závislosti 8 

Hypertenzia 24 Ochorenia sluchu 11 

Pohybové ochorenia 19 Endokrinologické ochorenia 5 

TBC 1 Iné.. zmiešané poruchy správania a 

emočné poruchy 

14 

NCMP 1 Alzheimer. Choroba 1 

Psychóza 24 Alergie 3 

Očné ochorenia 16 Srdcovo-cievne ochorenie 26 

Nádorové ochorenia 1 Reumatologické ochorenia 3 

Ochorenie GIT-u 17 Respiračné ochorenia 4 

Schizofrénie 20 Slepota 6 

Mentálne postihnutie 30 Močové ochorenia 16 
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IV. budova 

Je dvojpodlažná, skutočný stav je 60 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: 29 PSS 

 DIA strava: 8 PSS 

 Šetriaca strava: 7 PSS 

 Mletá strava: 16 PSS 

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

1 zdravotná sestra, 2 zdravotnícki asistenti, 7 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, podľa potreby. 
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ZDRAVOTNÁ SKLADBA – PSS 4. budova 

Diagnóza Počet Diagnóza Počet 

Diabetes mellitus 8 Kožné ochorenia 6 

Epilepsie 7 Poruchy osobnosti... 3 

Alkoholizmus 8 Bludové poruchy 21 

ICHS/IM 9 Parkinson ochorenie 2 

Senilná demencia 1 Drogové závislosti 10 

Hypertenzia 26 Ochorenia sluchu 12 

Pohybové ochorenia 24 Endokrinologické ochorenia 5 

TBC 3 Iné.. zmiešané poruchy správania a 

emočné poruchy 

36 

NCMP 4 Alzheimer. Choroba 1 

Psychóza 36 Alergie 7 

Očné ochorenia 11 Srdcovo-cievne ochorenie 25 

Nádorové ochorenia 4 Reumatologické ochorenia 1 

Ochorenie GIT-u 11 Respiračné ochorenia 6 

Schizofrénie 16 Slepota 1 

Mentálne postihnutie 46 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: 24 PSS 

 DIA strava: 2 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. 
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ZDRAVOTNÁ SKLADBA – PSS - 5. budova 

Diagnóza Počet Diagnóza Počet 

Diabetes mellitus 2 Kožné ochorenia 4 

Epilepsie 7 Poruchy osobnosti... 11 

Alkoholizmus 1 Bludové poruchy 14 

ICHS/IM 6 Parkinson ochorenie 5 

Senilná demencia 0 Drogové závislosti 9 

Hypertenzia 6 Ochorenia sluchu 5 

Pohybové ochorenia 6 Endokrinologické ochorenia 7 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a 

emočné poruchy 

0 

NCMP 1 Alzheimer. Choroba 0 

Psychóza 14 Alergie 2 

Očné ochorenia 6 Srdcovo-cievne ochorenie 12 

Nádorové ochorenia 3 Reumatologické ochorenia 0 

Ochorenie GIT-u 7 Respiračné ochorenia 2 

Schizofrénie 13 Slepota 0 

Mentálne postihnutie 22 Močové ochorenia 7 

 

 

 



S. 19 
 

Priestorové a prevádzkové podmienky 
   

 

 

 

Aktivity v rámci sociálnej rehabilitácie  PSS – CSS SLOVEN za rok 2017 

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, práca s hlinou v keramickej dielni, 

počúvanie hudby, spev, tanec, čítanie kníh a časopisov, kvízy, hranie spoločenských 

hier,  sledovanie televízie, DVD..., 

 pohybové aktivity, prechádzky v okolí, návšteva kúpaliska 

 návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných okolitými obcami, 

mestami a inými zariadeniami, 

 účasť na bohoslužbách  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S. 21 
 

Priestorové a prevádzkové podmienky 
   

 

 

 

Ekonomická časť 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ CSS - SLOVEN ZA ROK 2017 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS – SLOVEN za rok 2017 

1. Príjmy 

Plánované príjmy na rok 2017 boli vo výške 817 000,00 €, skutočné príjmy boli vo výške 

752 288,71 € 

Percentuálne plnenie: 92,08 %.  

Názov Schválený 

rozpočet v 

EURO 

Upravený 

rozpočet v 

EURO 

Plnenie príjmov  

v EURO 

% vyjadrenie 

Príjem za služby 582 000,00 582 000,00 498 060,07 85,58 

Príjem za stravné 235 000,00 235 000,00 231 974,70 98,71 

Príjmy z dobropisov  0 0 1,83 0 

Príjmy preplatok 

Ročné 

zúčt.zdrav.a 

Sociálneho 

poistenia  

zamestnancov 

0  8 813,15 

 

0 

Príjem z dedičstva 0 0 10,48 0 

Príjem z grantov 

-mimorozpočtové 

0 0 0 0 

Spolu 817 000,00 817 000,00 752 288,71 92,08 
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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 813 864,00 862 118,00 862 118,00 100,00 

620 – Poistné 284 446,00 313 784,00 313 618,04 99,95 

630 - Bežné výdavky 531 723,00 497 630,00 492 656,33 99,00 

640 - Bežné transfery 0 7 473,00 7 472,38 99,99 

600 -  Bežné výdavky 

spolu 

1 630 033,00 1 681 005,00 1 675 864,75 99,69 

700 – Kapitálové výdavky 289 430,00 491 430,00 205 200,33 41,76 

1 700 000,00

1 750 000,00

1 800 000,00

1 850 000,00

1 900 000,00

1 950 000,00

2 000 000,00

2 050 000,00

2 100 000,00

2 150 000,00

2 200 000,00

1 2 3
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Výdavky celkom 1 919 463,00 2 172 435,00 1 881 065,08 86,59 

 

Z projektu SR –„ Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb“  zakúpená 

Keramická pec v sume 1 800,00 eur, 700- Kapitálové výdavky a  Hrnčiarsky kruh 

v sume 1 200,00 eur, 600 -  Bežné výdavky 

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 

813 864,00 862 118,00 862 118,00 

 

Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2017 bol schválený vo výške 813 864,00 €. Počas 

roka bol rozpočet miezd navýšený o sumu 48 254,00 €. Čerpanie mzdových prostriedkov 

k 31.12.2017 predstavuje 100% t. j. 862 118,00 € 

1 919 463,00

2 172 435,00

1881065,08
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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 3 400,00 3 508,00 3 501,86 

632 - Energie 128 048,00 124 607,00,00 124 595,61 

633 - Tovary 320 000,00 289 348,00 285 536,79 

634 - Dopravné 6 230,00 6 122,00 4 322,01 

635 - Údržba 30 000,00 30 000,00 33 477,64 

636 - Nájomné 1 160,00 1 162,00 1 161,60 

637 - Služby 42 885,00 42 883,00 40 060,82 

630  - Spolu 531 723,00 497 630,00 492 656,33 

 

Povolené prekročenie bežných výdavkov o mimorozpočtové zdroje vo výške 12 449,37 € za 

stravu  

všeobecný materiál  vo výške         5 008,65 € 

nákup prevádz. strojov vo výške      0 € 

dopravné vo výške                        0 € 

údržba strojov a prístrojov vo výške 3 482,42 € 

stravovanie 55% vo výške                3 958,30 € 
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3. Finančná hodnota majetku 

 

Finančná hodnota 

majetku k 31.12.2017 

Suma           

v EURO 

 

Odpisová 

skupina 

Doba 

používania 

Ročná 

odpisová 

sadzba 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

    

DHM – 022- 

Samost.hnut.majetok 

160 583,55 4 12 rokov 1/12 

023- Dopravné 

prostriedky 

75 452,50 2 6 rokov 1/6 

021 – Stavby 

 

2 514 822,17 4 50 rokov 1/50 

031 – Pozemky 

 

11 234,52 0 - neodpisované 

042 – Investície-

projekty 

 

 0 - neodpisované 

Spolu 2 762 092,74    
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4. Bankové účty 

Na bankových účtoch organizácie k 31.12.2017 boli uvedené stavy finančných prostriedkov: 

Názov účtu Číslo účtu Stav k 31.12.2017 v EURO 

Výdavkový účet SK2181800000007000509685 0 

Príjmový účet SK4381800000007000509677 0 

Účet sociálneho fondu SK1481800000007000509714 6 740,12 

Účet darov SK8981800000007000509722 1 500,00 

Účet ŠR SK9681800000007000509693 0 

Depozit – mzdy SK3681800000007000509706 127 025,04 

Depozit - klienti SK6109000000005022693146 0 

 

5. Pohľadávky 

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky             

v EURO 

318 - pohľadávky 

z nedaňových príjmov 

Nezaplatené úhrady za 

pobyt klientov 

352 672,75 € 

Z toho podľa doby splatnosti:  

V lehote splatnosti 11 072,94 € 

Do 30 dní 9 663,26 € 

Od 30 do 60 dní 10 975,56 € 

Od 60 do 90 dní 9 374,83 € 

Od 90 dní do 1 roka 66 576,16 € 

Nad 1 rok 245 010,00 € 

K pohľadávkam sa k 31.12.2017 tvorili opravné položky celkom vo výške 57 871,51 €. 
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6. Informácie o podsúvahových účtoch 

Významné položky Hodnota v EURO Účet 

Majetok prijatý do úschovy 427 710,23  751 

DHM v používaní 405 903,91 771 
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Informácie o prijímateľoch sociálnej služby  

Počet žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb vedených v poradovníku 

čakateľov na poskytovanie sociálnych služieb k 31.12.2017 

 

Žiadaná forma sociálnej služby Ženy Muži Spolu 

Celoročná pobytová sociálna 
služba 

1 0 1 

 

Prehľad počtu prijímateľov sociálnej služby podľa formy poskytovaných 

sociálnych služieb 

Forma poskytovanej sociálnej 
služby 

Ženy Muži Spolu 

Celoročná pobytová sociálna 
služba 

195 19 214 

 

Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnej služby poskytovaných sociálnych 
služieb 
 

Dôvod zmeny stavu počtu Ženy Muži Spolu 

Prijatí 8 1 9 

Ukončené poskytované sociálne 
služby 

1 0 1 

Zomrelí 6 1  7 

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 195 19 214 

Spolu 195 19 214 

 

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 32 

Časť úhrady na základe vyživovacej 
povinnosti 

32 

Časť úhrady  124 

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 

161 6 167 

Svojprávni 29 13 42 

Spolu 195 19 214 

 

Prehľad rozdelenia PSS z hľadiska určenia opatrovníka 

Určený opatrovník Ženy Muži Spolu 

Rodinný príslušník 10 1 11 

CSS-SLOVEN 155 5 160 

Obec/Mesto 1 0 1 

Spolu 166 6 172 
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Prihlásenie prijímateľov sociálnej služby k trvalému a prechodnému pobytu 

Prihlásenie k pobytu Spolu 

Trvalý pobyt CSS-SLOVEN 190 

Prechodný pobyt CSS-SLOVEN 24 

Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej služby 

Diéta Počet prijímateľov sociálnej služby 

Diéta č. 3 – racionálna strava 166 

Diéta č. 2 – šetriaca strava 18 

Diéta č. 9 – diabetická strava 30 

Rozdelenie PSS podľa mobility  

Stupeň mobility Spolu 

Mobilný  134 

Čiastočne mobilný 57 

Imobilný 23 
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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 

 



S. 32 
 

Zamestnanci 
   

 

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 31.12.2017 

Počet zamestnancov Ženy Muži Spolu 

Schválený podľa 
organizačnej štruktúry 

- - 107 

Skutočný k 31.12.2017 103 4 107 

 

 

 

 

Ženy -

Muži -
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Kultúrno-spoločenské aktivity 

Novoročná kapustnica 

•  Nový rok 2017  PSS SLOVEN – Slavnica uvítali posedením pri novoročnej 

kapustnici. Šikovné ruky ,,kuchárov“ navarili kapustnicu. ,,Cukrárky “napiekli koláče –

čokoládové ,banánové, 

vanilkové, zázvorníky, 

štrúdle.,, Akoby to bolo bez 

vianočného punču?“ 

Samozrejme , že nechýbal. 

Slávnostné stolovanie 

pripravili šikovní ,,aranžéri.“ 

Novoročné priania , želania 

a vinš, všetkým  popriala 

pani riaditeľka. Kultúrny 

program pripravili samotní 

klienti , za moderovania 

PSS Romana , ktorý si to 

veľmi užíval. Nezabudol sa poďakovať  v mene všetkých PSS  za trpezlivosť a 

starostlivosť pani riaditeľke, ergoterapeutkám a vedúcej sociálneho úseku za 

organizáciu celého podujatia.     

 

Stavanie snehuliakov  
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Jasličky 

Tento rok sme sa  k jasličkám vybrali do susednej farnosti Pruské. V kostole nás 

privítal vdp. farár Ivan Kňaze.  Porozprával nám ako prebiehali sviatky Vianoc v ich 

farnosti a previedol nás vynovenými priestormi kostola. Pomodlili sme sa spoločne sv. 

ruženec a zaspievali koledy a piesne k Panne Márii. Z kostola sme prijali pozvanie na 

faru, kde nám pán farár pripravil novoročný punč a pohostenie.   Terezka zahrala na 

ústnej harmonike. Stretnutie  bolo veľmi príjemné a radostné. Naše zraky sa nemohli 

vynadívať na krásu chrámu, spokojní a Duchom posilnení  sme sa vrátili domov.   

 

Stretnutie s misionárom Felixom 

• Na poslednej ceste, Evku Láukovú, bol vyprevádzať duchovný misionár Félix, 

s ktorým sme mali krátku besiedku. Jeho slová, ktoré predniesol aj do našej kroniky 

sú pre nás posilou a povzbudením. 

„Ďakujem Bohu za každého z Vás, 

za Vašu radosť, obetu a krásne dary, 

maľby, výšivky..., ktoré tvoríte. 

Ste veľkým pokladom pre tento svet. 

Prajem Vám veľa sily a trpezlivosti.“ 

V modlidbách Vám žehná františkán, ľudový misionár Félix Mária 
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Fašiangy 

• Deň plný smiechu, radosti a fašiangovej veselice dnes zažili klienti a zamestnanci 

Centra sociálnych služieb (CSS) SLOVEN zo Slavnice a CSS Nádej z Dolného 

Lieskova na druhom ročníku fašiangovej zabíjačky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkonočné trhy v Ilave  

• 6.4.2017 , sme sa zúčastnili Veľkonočných trhov v Ilave , ktoré usporiadal mestský 

úrad. Účastníci si mohli pozrieť prácu s pedigom , ktorú predstavovala  naša PSS 

Marika. Ochutnávku čerstvo upečených oblátok , ponúkala PSS Alenka. Veronika 

predniesla báseň z vlastnej tvorby , Vyznanie mame. Deň bol spestrený kultúrnym 

vystúpením detských folklórnych súborov a folklórnej skupiny z Luborče. Svoje pocity 

a ďakovné slová , nám návštevníci zapísali do našej kroniky. 

•  
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Veľká Noc 

• Šiby, ryby, mastné ryby... 

• Takéto a podobné veľkonočné veršovanky sa niesli éterom.  

• Navštívili nás naši známi z druž. Zariadenia Čeláre Kirť. Za tónov „živej“ hudby sme 

sa spoločne zabávali. Deň sme si spestrili rôznymi súťažiami, ktorých sa PSS radi 

zhostili. skúsenosťami a vedomosťami. Po večeri sme sa rozlúčili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobožnosť sv. Ruženca   

• Mesiac máj je z duchovného poňatia typickými májovými pobožnosťami – modlitbou 

sv. ruženca. 

• Aj my sme využili jeden májový deň na tento účel. Vybrali sme sa na pešiu túru k 

„Penkám“, kde je kaplnka Panny Márie. Tu sme sa pomodlili modlitbu slávnostného 

ruženca, ktorý sa predmotlievala PSS Terezka. Jednotlivé desiatky sme oddelili 

Mariánskymi piesňami. Duchovne posilnení sme sa vrátili práve k obedu. 
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Deň matiek 

• Je už tradíciou, že sme účastníkmi osláv Dňa matiek v Bolešove, kde nás pozýva 

Únia žien. Tu sa prezentujeme našimi výrobkami a PSS svojím vystúpením. Tentoraz 

predniesla svoju báseň Drahé mamy Veronika Tuláková. Prítomných dojala k slzám. 

S dobrým pocitom a príjemným nedeľným popoludním sme sa v podvečer vrátili 

domov. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jarné práce v záhrade 

• Po zimnom lenošení je potrebné sa rozhýbať a tiež aj náš dvor potrebuje spod zimnej 

prikrývky odstrániť nedostatky. Lopaty, metly, hrable, motyky, fúrik...boli naši 

pomocníci. 

• O pár hodín dostal náš dvor nový šat. Odmenou nám bol pekný pohľad na upravený 

dvor a samozrejme občerstvenie, káva a cigaretka. 
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Prechádzka do Pominovca 

• Ergoterapeutki „prírodovedného„ a „turistického“ krúžku dňa 19.5.2017 spoločne s 27 

klientkami a dvoma ergoterapeutkami z pracovnej rehabilitácie – šijárky, absolvovali 

prechádzku do neďalekého Pominovca. Z informačnej tabule umiestnenej v blízkosti 

kostolíka sme sa dozvedeli mnoho zaujímavého o histórií obce i majera, zoznámili 

sme sa s rastlinami i drevinami rastúcimi v tejto lokalite a spoločne sme si zaspievali. 

Obohatení o nové informácie sme prežili krásne slnečné piatkové dopoludnie.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opekačka 

• Letnú sezónu sme zahájili májovou opekačkou, kedy sme spojazdnili aj náš nový gril. 

• Opekačku celý deň sprevádzal hudbou náš disčokej Roman. Spestrením boli rôzne 

hry – na škôlku, na gumu, loptové hry, spoločenské hry. Opečená špekačka všetkým 

chutila. Podávala sa aj dupla. Už sa tešíme na ďalšie opekanie. 
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Deň detí 

• Pri príležitosti Dňa detí , sa naši PSS – Veronika , Stanko , Roman a Simonka , 

zúčastnili „hravého“ dopoludnia na dedinskom ihrisku. Prebiehali tu rôzne súťaže , 

zaujímavé hry , atrakcie a jazda na koni. Niektoré z týchto aktivít si aj samy vyskúšali. 

Napriek tomu , že sme na záver do nitky zmokli,s krásnym zážitkom PSS odchádzali 

domov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taliansko 

• Aj tento rok sa naši PSS zúčastnili relaxačno-rehabilitačného pobytu pri mori 

v Lignano Sabiadoro v dňcoh 09.06.  –  19.06. 2017. Talianske letovisko skytlo 

všetkým účastníkom pobytu 27 PSS aj 15 zamestnancom doprovodu ) nielen slnečné 

pláže a more ale aj veľa prírodných krás. Pre PSS bol samozrejme pripravený bohatý 

celodenný program – nielen počas pobytu na pláži, ale aj večer – preukázať 

súťaživosť a predviesť tanečné a pohybové schopnosti. 

• Slovenské ľudové piesne sa niesli i skoro každý večer. Môžeme povedať, že aj tento 

rok sa pobyt pri mori vydaril a všetci sme odchádzali opálený a spokojní. 
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Poľovnícka zábava 

• V našej obci sa konala Poľovnícka  zábava , kde do tanca vyhrávala kapela 

AKROPOLA , ktorej veľkou faninkou ja naša PSS Marika. Zúčastnila sa jej spolu so 

svojou kamarátkou Veronikou. Veľkú radosť mala Marika , keď si mohla s kapelou 

zaspievať a odfotiť sa. Foto zábery svedčia o spokojnosti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športové hry 2017 

• V dňoch , 27.6.-28.6.2017, sme sa zúčastnili „Hier bez hraníc“ v Podskalí. Tieto hry 

boli zamerané na tému „ Starobylé Grécko – Sparťania.“ Športovcom sme zhotovili 

sparťanské odevy a výstroj. Súťažilo sa v jednoduchších disciplínach , ktoré boli 

prispôsobené aj pre menej zdatných PSS. Hľadanie pokladu v piesku , stavanie lode 

z kartónových škatúľ , hádzanie zemiakov do koša ,hod oštepom. Zaujímavý bol kvíz 

na tému Grécko. Na záver , tí zdatnejší ,si zmerali svoje schopnosti vo futbale. Večer 

sa všetci vyšantili na discotéke , spojenej s grilovačkou. Všetci súťažiaci boli 

odmenení , všetci boli víťazi. 
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Kreatívne tvorenie v exteriéri 

• Upravené plochy dotvárajú celkový vzhľad domova a teda aj toho nášho. 

• Pre spríjemnenie pobytu v našom zariadení, okrem iného, máme záujem, aby aj 

priestory v exteriéri vytvárali dobrý pocit, miesto pre relax, oddych. 

• Využili sme na to rôzne dekoračné prvky. Upotrebili sme „nepotrebné predmety“ – 

starý bicykel, drevenú paletu, staré rifle, obnosené topánky, nepoužiteľné autogumy, 

drevené bedničky... 

• Využili sme kreativitu ergoterapeutov, šikovné ruky klientov a výsledok môžete vidieť 

na našom dvore a na fotozáberoch.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša bylinkáreň  

• Nechtík, slez, kamilky, levanduľa, to sú bylinky, za ktorými sme sa vybrali do prírody. 

Počas zberu sme si rozprávali o liečivých účinkoch byliniek, tiež sme si zaspievali a 

bolo nám fajn. Bylinky sme dali vysušiť do tieňa, aby sme cez zimné obdobie mohli 

nimi liečiť naše boliestky. 
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Annabál 

• 26.7., deň, kedy všetky Anny, Anky, Aničky slávia svoj sviatok menín. 

• Aj my sme slávili. Uskutočnili sme Annabál, spojený s grilovačkou. Ankám sa poprialo 

všetko dobré a všetky oslávenkyne sme vyzvali do tanca. Pre spestrenie dňa sme si 

aj zasúťažili.  

• Tento  deň bol výnimočný aj tým, že dnes sme dali do prevádzky náš nový krb, 

umiestnený na nádvorí a môžeme povedať, že sa osvedčil. Chrumkavé, do ružova 

opečené špekačky a slanina všetkým chutili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuchyňské hody  

Dňa 30.7.2017 , sme sa zúčastnili na pozvanie pani starostky hodových slávností v 

Tuchyni. Prezentovali sme sa kultúrnym programom  Ženský zákon a výstavkou 

ručných prác. Miestni obyvatelia boli milo prekvapení z našej prezentácie. Získali sme 

si obdiv a ďakovné slová , čo je pre nás povzbudením a posúva nás do ďalších 

tvorivých  aktivít. Naši PSS sa cítili výborne , zaspievali a zatancovali si na tanečnom 

parkete. Nechýbalo občerstvenie a dobrá nálada. Je potešujúce a kladne hodnotené , 

že sa prekonávajú bariéry , a tak ľudia s postihom , sú prijatí do spoločnosti .A 

Tuchyňské hody sú toho príkladom. Srdečne ďakujeme pani starostke za pozvanie. 
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Kúpalisko 

• V dňoch , 1. a 2.8.2017 , sme využili letné slnečné dni a navštívili sme kúpalisko v 

Nemšovej. Zúčastnilo sa 18 PSS za doprovodu ergoterapeutov. PSS využili zábavné 

atrakcie – šmýkaľky, tobogány, výrivky. Aj mlsné jazýčky sme uspokojili výbornou 

zmrzlinou. Fotozábery svedčia o spokojnosti PSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaž o najlepšiu placku 

• 10.8.2017 sme v našom zariadení usporiadali súťaž o najlepšiu zemiakovú placku. 

Losovaním sme vybrali 4 družstvá, ktoré tvorili štyria ,, kuchári“ – PSS, a dvaja 

pomocníci – ergoterapeuti. Družstvá dostali základné suroviny, ktoré mohli rozšíriť 

podľa svojich vlastných receptúr o ďalšie suroviny. A tak sa do hodnotenia (koštovky) 

ponúkli placky: cuketové, slaninkové, kapustové, placky s mrkvou, tiež ochutené 

pochúťkovou smotanou, či plnené šunkou a syrom. Porota to nemala vôbec ľahké, no 

nakoniec rozhodla. Určila poradie s tým, že všetky placky boli vynikajúce. Ďakovné 

slová pani riaditeľky boli pre nás potešujúce a povzbudzujúce do ďalších aktivít.  
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ZOO 

• Slnečný 16-ty augustový deň prežili  naši PSS v Bojnickej ZOO. Pozorne si prezerali 

zvieratá, vtáky, plazy i krásne motýle, ktoré sa i napriek  letnému počasiu predvádzali 

v plnej kráse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartolomejský jarmok 

• Dňa , 25.8.2017, sa naše dve PSS , spolu so svojimi ergoterapeutkami , zúčastnili 

Bartolomejského jarmoku v Ilave, kde sme prezentovali práce z našich dielní. 

Sortiment výrobkov bol pestrý. Boli to práce pletené , vyšívané, krakované, kvetináče, 

rôzne typy sviečok, šperkovnice, šité tašky a iné práce šikovných rúk. Pri našom 

stánku sa zastavovali jarmočníci a do našej kroniky zapisovali svoje pocity. PSS si na 

jarmoku užívali pekné chvíle. Pochutnali si na jarmočných špecialitách a zmrzline. 

Vzácne im bolo vypočuť si koncertovanie cimbálovej kapely. Niekoľkokrát si prešli 

stánky, kde obdivovali široký sortiment výrobkov. S príjemným pocitom sme sa vo 

večerných hodinách vrátili domov.  . 
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Priateľské stretnutie 

• Dňa 12.9.2017 sme strávili príjemné chvíle s našimi priateľmi v Zariadení 

podporovaného bývania Stupné. Pochutili  sme si na výbornom guláši a iných 

dobrotách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Čeláre Kirť 

•  Dňa 21.9.2017 sa 30 klientov spolu so16 zamestnancami CSS Sloven Slavnica 

zúčastnilo družobnej návštevy v zariadení Čeláre Kirť.    
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DOD Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Dňa 2. 10. 2017 sa konal  4. ročník DŇA OTVORENÝCH DVERÍ Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 2017  „Zelena župa“, kde sme prezentovali výrobky našich 

klientov. 

• Svoje výrobky nielen ponúkali ale aj informovali o postupe pri ich vyrábaní a činnosti 

v ergoterapií. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemiaková placka 2017 

• Dňa 8.10.2017 sme sa zúčastnili súťaže o najlepšiu zemiakovú placku. II.ročník 

súťaže , ktorú poriadal OÚ Bohunice. Za naše zariadenie sa zúčastnili v smažení 

placiek Veronika a Zuzka. Placky všetkým chutili, súťažiace nestíhali vysmážať. O 

zábavu sa postaral  Romanko so svojím repertoárom, a svojim vystúpením  spríjemnil  

účastníkom  trocha upršané popoludnie.    

 

 

 

 

 

 

s 
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Október – mesiac úcty k starším  

• Pri tejto príležitosti sa v Košeckom Podhradí konalo posedenie s prestárlymi občanmi. 

My – SLOVEN SLAVNICA – sme týmto ľudom spestrili udalosť kultúrnym 

predstavením, Jánošík. Naše vystúpenie odmenili mohutným potleskom, ďakovným 

slovom a tiež malým občerstvením pre účinkujúcich.  

 

 

 

 

 

 

 

Výstava výtvarných prác  

• V dňoch od 20.10.-27.10.2017 sa koná v priestoroch  VÚC Trenčín výstava 

výtvarných  prác PSS Trenčianskeho kraja. 

• Za naše zariadenie sa zúčastnila prezentácie  svojimi  dielami   klientka  Alexandra 

Vániová, ktoré  tvorí  pod vedením IPR Márie Figurovej.  
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Národná prezentácia  

• Dňa 27.10.2017 sme sa zúčastnili otvorenia výstavy „Národná prezentácia umenia 

hendikepovaných umelcov SR 2017“ v priestoroch MPSV a R , na ktorej sa 

prezentovala i naša PSS Alexandra Vániová.  

• Výstavu  obohatila   obrazmi, ktoré zhotovila  v rámci ergoterapie  batikovou  

technikou. 

• Prezentáciu otvoril pán štátny tajomník Branislav Ondruš slovami povzbudenia a 

vďaky za diela, ktoré umelci vytvorili i napriek svojmu postihnutiu.   

 

 

 

 

 

 

 

Sprevádzkovanie výťahu 

• Centrum sociálnych služieb – SLOVEN Slavnica sa pripojilo k debarierizácií 

sociálnych zariadení.  Dňa 30.10.2017 bola za prítomnosti trenčianskeho župana 

odovzdaná do prevádzky prvá časť projektu ,,Rekonštrukcia objektu č.4, s 

vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu“.  

• V závere celého podujatia si prítomní hostia spolu s predsedom Ing. Jaroslavom 

Baškom prezreli novo zrekonštruované priestory. 
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Trenčiansky Omar 

Dňa 15.11.2017 sa uskutočnil Trenčiansky Omar 

 

Katarínska zábava 

• Dňa 23.11.2017  sa 29 PSS v doprovode 15 zamestnancov zúčastnilo Katarínskej 

zábavy v CSS Nádej Dolný Lieskov. S našimi PSS sme strávili príjemný deň v 

spoločnosti priateľov z družobného zariadenia. Toto popoludnie nám zamestnanci 

CSS Nádej spestrili rôznymi zábavnými súťažami. Navzájom sme si vymenili 

pracovné skúsenosti a spokojní sme sa vo večerných hodinách vrátili domov. 
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Deň s rodinou 

• Dňa  29.11.2017 o 10,00hod.sa v predadventnom čase v priestoroch CSS – SLOVEN 

Slavnica  zišli klienti a zamestnanci s rodinami, priateľmi a známymi na stretnutí s 

názvom „Deň s rodinou“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočné trhy TSK 

• Je už tradíciou, že sa zúčastňujeme vianočných trhov na TSK, pod názvom „Vianočné 

srdce Zelenej župy“. Konalo sa tak 4.1 2. 2017, kedy predseda VÚC – TN, ing. 

Jaroslav Baška zahájil tohtoročné vianočné trhy, krátkym príhovorom a zavesením 

vianočnej ozdoby na vianočný strom, ktorý zdobí priestory TSK. 

• Náš tým – 2 ergoterapeutky s 2 PSS predstavovali práce zhotovené v ergoterapii. Boli 

to predmety robené rôznou technikou – krakovanie, šitie, vyšívanie, pletenie, práce so 

špagátom, servítková technika, voskové sviečky rôzneho tvaru, predmety pletené z 

pedigu, či vianočné oblátky. 

• Tento deň nás príjemne sprevádzali vianočné piesne a koledy. Vianočné trhy sa 

konajú počas celého týždňa. 
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Mikuláš 

• 6.12.2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

Štedrý deň 

•  Štedrý deň v zariadení sme i tento rok prežili v kľudnej a sviatočnej atmosfére. Počas 

dňa zneli oddeleniami koledy, vianočné piesne a vinše, ktoré rozžiarili srdcia PSS i 

zamestnancov. Slávnostné popoludnie bolo zakončené vinšom pani riaditeľky a  

štedrovečernou  večerou. Pod vianočným stromčekom si každý našiel darčeky. 
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Rekonštrukcie, údržba a realizované projekty 

Kapitálové výdavky 

V roku 2017 sme na základe výsledku verejného obstarávania, ktoré realizovalo TSK 

dodávateľským spôsobom, uzatvorili zmluvu so zhotoviteľom stavby VÝŤAHY ZEVA spol. 

s.r.o., Beckovská 38, 821 04 Bratislava na prvú etapu prác Rekonštrukcia objektu č. 4, 

s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu  v sume 1 99 799,53 € s DPH. 

 

V prvej etape boli realizované nasledovné práce: 

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 okapového 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 

Premiestnenie vykurovacích telies na vedľajšiu stenu na chodbách objektu č. 4 

Zhotovenie bleskozvodu 

Stavebný dozor – Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného 

bezbariérového výťahu 

 

Stavebný dozor – Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového 

výťahu zabezpečuje poskytovateľ Jozef Pagáč – JOSTAP, 913 11 Krivosúd – Bodovka 34. 

Zmluva bola uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania (zabezpečovalo TSK) 

na sumu 8 180,00 € s DPH na obidve etapy. 
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Bežné výdavky 

Oprava rín, zvodov s žľabov na ubytovni č. II 

V mesiaci august sme elektronickou aukciou zabezpečili dodávateľa opravy rín, zvodov 

a žľabov na ubytovni č. II. Predmetné práce sme realizovali v mesiaci september firmou 

Strechy  - Masár s.r.o., A. Hlinku 1094/17, 914 01 Trenčianska Teplá vo finančnom objeme 

4 488,00 € s DPH. 

Oprava poškodených podlahovín na jednotlivých oddeleniach 

Zmluvu, ktorej predmetom bola oprava podlahovín na jednotlivých oddeleniach, sme 

v mesiaci september podpísali s firmou MONTSYSTEM, s.r.o., Rudinka č. 76, 023 31 Rudina, 

ktorá je výsledkom elektronickej aukcie  na sumu 7 999,20 € s DPH. 

Maľovanie stravovacej prevádzky a ubytovne č. IV  

Po ukončení prác prvej etapy Rekonštrukcie objektu č. 4, s vybudovaním samostatného 

bezbariérového výťahu, boli interiérové priestory ubytovne č. IV  vymaľované.  

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

v sume 9 400,00 € s DPH. 

 Z bežných výdavkov sme v roku 2017 zabezpečili aj opravu radiátorov a spätných ventilov 

v sume 1 870,00 € s DPH v hrnčiarskej dielni  a na oddeleniach zariadenia ako i údržbu 

stravovacej prevádzky  v sume 1 097,82 € s DPH. 
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Projekty 

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - Zriadenie keramickej 

dielne

 

 

Cieľom žiadosti o poskytnutie dotácie bolo zriadenie keramickej dielne zakúpením 

materiálno – technického vybavenia. 

Zriadením keramickej dielne sme umožnili prijímateľom sociálnych služieb  aktívne sa 

realizovať v oblasti ľudového remesla, oboznámiť sa s jednotlivým materiálom potrebným 

k výrobe keramiky, s hrnčiarskym kruhom, glazovaním, s keramickou pecou, vypaľovaním 

jednotlivých výrobkov. 
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Položka Celkové 
náklady        
v EURO 

Vlastné 
alebo iné 
zdroje        
v EURO 

Dotácia    
v EURO 

Kapitálové výdavky 
 
Keramická pec Kittec CB 95S s TC 66 

2 000,00 200,00 

 

1 800,00 

Bežné výdavky 

Hrnčiarsky kruh, stolička k hrnčiarskemu kruhu, 

sada do pece, keramická sada 

1 340,00 140,00 1 200,00 

Spolu V € 3 340,00 340,00 3 000,00 

V % 100 % 10,18 % 89,82 % 

Zmluvný vzťah bol uzatvorený v rámci Elektronického kontraktačného systému s firmou Ing. 

Miroslav Vančo MIVASOFT, M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa v sume 3 340,00 € s DPH. 
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Spolupráca so sponzormi 

Celkom sme v roku 2017 uzatvorili päť zmluvných vzťahov so sponzormi. Jedna zmluva bola 

uzatvorené na finančný dar.  

Ostatné zmluvy boli uzatvorené ako nepeňažný dar – dodanie: 

1. Dataprojektor  

2. Germicídny žiarič 

3. Podľa požiadaviek - pri uskutočnení spoločenských podujatí v CSS – SLOVEN dodané 

ovocie a zelenina 

4. Nábytková zostava 

Sponzor Finančný dar               
v EURO 

Nefinančný dar v EURO 

Lekáreň 
BOHUSLAVICE 
Piaristická č. 6667 
911 80 Trenčín 

X 525,00 

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

X 829,50 

PRAD s.r.o. 
Pivovarská 389 
019 01 Ilava 

X  Podľa požiadaviek - pri uskutočnení 
spoločenských podujatí v CSS – SLOVEN 

dodané ovocie a zelenina 

Danfoss Power 
Solutions a.s. 
Kukučínova 2148-
84 
017 01 
Považská Bystrica 

1 500,00 X 

Ing. Sylvia 
Cingelová 
Rozkvet 2063/133 
017 01 Považská 
Bystrica 

X 1 200,00 

Spolu 1 500,00 2 554,50 
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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 

 


