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CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA, POSKYTOVANÉ 

SLUŽBY 

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, 

- 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. 
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 V oblasti investícií a infraštruktúry 

- dobudovanie priestorov hrnčiarskej dielne (projekt realizovaný z  Dotácii MPSVaR) 

- 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 kadernícku miestnosť  pre PSS  

- 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.  

  

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.     

 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. 

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. 
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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. 

 

 

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  

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,                

kuchyňa, vrátnica, pomoc na oddelení.. 

- 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 v ,,Relaxačnej zóne“ využívajú rôzne 

rehabilitačné a relaxačné pomôcky ako napríklad: hydro masážnu vaňu, 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 

ZDRAVOTNÝ  ÚSEK  

 Zdravotná starostlivosť PSS je zabezpečovaná praktickou lekárkou pre dospelých 1-

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

potreby, neurológ 4-krát ročne a podľa potreby priamo v zariadení, zubár 1- krát 

ročne a podľa potreby.  

 Od 1. júla 2018 sme postupne uzatvorili zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej 

starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci so zdravotnými poisťovňami: VšZP, Union 
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zdravotná poisťovňa, a. s. a Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.  Zdravotné výkony 

poskytujeme na základe kódu poskytovateľa v odbore ,,ošetrovateľská starostlivosť v 

zariadení sociálnych služieb , prideleného Úradom pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou, v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, ktorú je oprávnená 

poskytovať zodpovedná osoba. 

 Zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečuje 11 

zdravotných sestier, 13 zdravotníckych asistentov a 23 sanitárok a 3 opatrovateľky. 

 Kladieme dôraz na kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti. Zabezpečujeme základné 

lekárske vyšetrenia, odborné lekárske vyšetrenia, kontrolné lekárske vyšetrenia, 

lekárske predpisy, poukazy na kompenzačné pomôcky.  

 

EKONOMICKO –  PREVÁDZKOVÝ ÚSEK  

Ekonomický úsek 

Technicko – prevádzkový úsek 

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, bezlepková 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. V kuchyni pracuje 10 

pracovníkov, z toho 1 stravovací referent, 1 skladník potravín, 4 kuchárky a 4 

pomocné kuchárky. 

 Práčovňa 

 Práčovňa zabezpečuje pranie, žehlenie, úpravy a rozdelenie osobnej aj posteľnej 

bielizne. V práčovni pracuje 7 pracovníkov. 
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Rozdelenie 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 

 RACIO mletá: 1 PSS 

 DIA strava: 4 PSS 

 Šetriaca strava: 3 PSS 

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

zdravotná sestra , 5 zdravotníckych asistentov, 2 sanitárky) 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 1. budova 

 

DIAGNÓZA POČET DIAGNÓZA POČET 

Diabetes mellitus 4 Kožné ochorenia 8 

Epilepsie 5 Poruchy osobnosti... 12 

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 6 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

2 

NCMP 0 Alzheimerova  choroba 0 

Psychóza 13 Alergie 5 

Očné ochorenia 12 Srdcovo-cievne ochorenie 4 

Nádorové ochorenia 2 Reumatologické ochorenia 2 

Ochorenie GIT-u 5 Respiračné ochorenia 5 

Schizofrénie 9 Slepota - 

Mentálne postihnutie 28 Močové ochorenia 12 
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II.  BUDOVA 

 Je trojpodlažná, skutočný stav je 38 PSS, z toho 10 mužov a 28 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: 23 PSS 

 DIA strava: 10 PSS 

 Šetriaca strava: 1 PSS 

 RACIO mletá strava: 2 PSS 

 RACIO mixovaná strava: 2 PSS 

 V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sa oddelenie a jeho odborný personál ( 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 

DIAGNÓZA POČET DIAGNÓZA POČET 

Diabetes mellitus 10 Kožné ochorenia 0 

Epilepsie 5 Poruchy osobnosti... 29 

Alkoholizmus 5 Bludové poruchy 1 

ICHS/IM 6 Parkinson ochorenie 0 

Senilná demencia 0 Drogové závislosti 10 

Hypertenzia 13 Ochorenia sluchu 11 

Pohybové ochorenia 8 Endokrinologické ochorenia 2 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

0 

NCMP 3 Alzheimerova choroba 0 

Psychóza 6 Alergie 2 

Očné ochorenia 4 Srdcovo-cievne ochorenie 22 

Nádorové ochorenia 0 Reumatologické ochorenia 0 

Ochorenie GIT-u 8 Respiračné ochorenia 3 

Schizofrénie 12 Slepota 0 

Mentálne postihnutie 29 Močové ochorenia 5 
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III.  BUDOVA 

 Je dvojpodlažná, skutočný stav je 44 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: 25 PSS 

 DIA strava: 6 PSS 

 Šetriaca strava: 5 PSS 

 Racio mletá strava: 8 PSS 

 Mixovaná strava: 0 PSS 

 V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sa oddelenie a jeho odborný personál ( 1 úseková 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 6 Kožné ochorenia 4 

Epilepsie 4 Poruchy osobnosti... 44 

Alkoholizmus 5 Bludové poruchy 10 

ICHS/IM 22 Parkinson ochorenie 5 

Senilná demencia 3 Drogové závislosti 5 

Hypertenzia 21 Ochorenia sluchu 10 

Pohybové ochorenia 17 Endokrinologické ochorenia 4 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

12 

NCMP 1 Alzheimerova choroba 2 

Psychóza 21 Alergie 4 

Očné ochorenia 14 Srdcovo-cievne ochorenie 22 

Nádorové ochorenia 1 Reumatologické ochorenia 4 

Ochorenie GIT-u 14 Respiračné ochorenia 4 

Schizofrénie 20 Slepota 3 

Mentálne postihnutie 28 Močové ochorenia 14 
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IV. BUDOVA 

 Je dvojpodlažná, skutočný stav je 56 PSS - žien. 

 Zrekonštruovaná,  debarierizovaná  prístavba výťahu - kolaudovaná v novembri 2018. 

 Ubytovanie:  

- PSS sú ubytovaní v 1,2, 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: 27 PSS 

 DIA strava: 7 PSS 

 Šetriaca strava: 5 PSS 

 RACIO mletá strava: 16 PSS 

 RACIO mixovaná:1 PSS 

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

zdravotná sestra, 2 zdravotnícki asistenti, 6 sanitárok, 3 opatrovateľky) 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 6 

Epilepsie 5 Poruchy osobnosti... 2 

Alkoholizmus 8 Bludové poruchy 20 

ICHS/IM 8 Parkinson ochorenie 1 

Senilná demencia 0 Drogové závislosti 8 

Hypertenzia 24 Ochorenia sluchu 11 

Pohybové ochorenia 22 Endokrinologické ochorenia 7 

TBC 2 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

32 

NCMP 4 Alzheimeova choroba 1 

Psychóza 32 Alergie 7 

Očné ochorenia 10 Srdcovo-cievne ochorenie 24 

Nádorové ochorenia 4 Reumatologické ochorenia 1 

Ochorenie GIT-u 11 Respiračné ochorenia 5 

Schizofrénie 15 Slepota 1 

Mentálne postihnutie 40 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: 20 PSS 

 RACIO mletá : 2 PSS 

 DIA strava: 2 PSS 

 Šetriaca strava: 3 PSS 

 Šetriaca mletá :1 PSS 

 Bezlepková strava: 1 PSS 

 V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sa oddelenie a jeho odborný personál ( 1 úseková  sestra aj 

pre oddelenie II., 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 1 Kožné ochorenia 4 

Epilepsie 8 Poruchy osobnosti... 11 

Alkoholizmus 1 Bludové poruchy 15 

ICHS/IM 10 Parkinson ochorenie 3 

Senilná demencia 0 Drogové závislosti 8 

Hypertenzia 4 Ochorenia sluchu 7 

Pohybové ochorenia 8 Endokrinologické ochorenia 8 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

14 

NCMP 1 Alzheimerova choroba 0 

Psychóza 14 Alergie 2 

Očné ochorenia 5 Srdcovo-cievne ochorenie 14 

Nádorové ochorenia 3 Reumatologické ochorenia 0 

Ochorenie GIT-u 7 Respiračné ochorenia 1 

Schizofrénie 15 Slepota 0 

Mentálne postihnutie 20 Močové ochorenia 6 
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Aktivity v rámci sociálnej rehabilitácie  PSS – CSS 

SLOVEN za rok 2018 

Počas celého roka 

o pracovná terapia, 

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

prácach, príležitostná výzdoba priestorov... 

o záujmové činnosti,  

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

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

DVD... 

o pohybové aktivity, prechádzky v okolí, 

o návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou a inými zariadeniami, 

o účasť na bohoslužbách v kostole a v kaplnke v zariadení. 
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Ekonomická časť 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ CSS- SLOVEN ZA ROK 2018 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS – SLOVEN za rok 2018 

1. PRÍJMY  

Plánované príjmy na rok 2018 boli vo výške 907 503,00 €, skutočné príjmy boli vo výške 767 107,59 € 

Percentuálne plnenie: 84,53 %. 

Názov Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie príjmov % vyjadrenie 

Príjem za služby 583 000,00 583 000,00 514 113,36 88,18 

Príjem za stravné 235 000,00 235 000,00 219 822,08 93,54 

Príjmy z dobropisov  0,00 0,00 105,19 0,00 

Príjmy preplatok 0,00 0,00 3267,96 0,00 

Príjmy  z preplácania 
výkonov 
VšZP,Dôvera,Union 

0,00 88803,00 29 799,00 0,00 

Príjem z dedičstva 0,00 0,00 0,00 0,00 

Príjem  dary, granty 

-mimorozpočtové 

700,00 700,00 0,00 0,00 

Spolu 818 700,00 907 503,00 767 107,59  

Grafické vyjadrenie: 
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2. Bežné a  kapitálové výdavky  

 

Ukazovateľ Schválený 
rozpočet 

Upravený rozpočet Skutočné čerpanie % vyjadrenie 

610 – Mzdy 926 195,00 996 065,00 961 825,00 96,56 

620 – Poistné 340 910,00 361 712,00 349 740,00 96,69 

630 - Bežné výdavky 587 118,00 597 787,00 551 890,76 92,32 

640 - Bežné transfery 0 8 498,00 8 484,45 99,84 

600 -  Bežné výdavky spolu 1 854 223,00 1 964 062,00 1 871 940,21 95,31 

700 – Kapitálové výdavky 0 285 369,00 285 367,34 100 

Výdavky celkom 1 854 223,00 2 249 431,00 2 157 307,55 95,90 

Grafické zobrazenie: 

 

Z projektu ŠR –„ Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb“  zakúpené Šatníkové skrine v 

sume  2 833,00 eur, 600 -  Bežné výdavky. 
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ČERPANIE PODĽA KATEGÓRIE 610 (611- TARIFNÝ PLAT, 612- PRÍPLATKY, 614- ODMENY  

 

Položka Schválený rozpočet       v 
EURO 

Upravený rozpočet   v 
EURO 

Skutočnosť v EURO 

610     926 195,00 996 065,00 961 825,00 

620 340 910,00 361 712,00 349 740,00 

 

Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2018 bol schválený vo výške 926 195,00 €. Počas roka bol 

rozpočet miezd navýšený o sumu 69 870,00 €.z toho čiastku 50 000,00 € predstavuje preplácanie 

výkonov ZP. Čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2018 predstavuje 96,56 % t. j. 961 825,00 € 

Rozpočet 620 – Fondy na rok 2018 bol schválený vo výške 340 910,00 €. Počas roka bol rozpočet 

navýšený o sumu 20 802,00 € z preplácania výkonov ZP. Čerpanie 620 Fondy predstavuje čiastku   

349 740,00 € t.j. 96,89 %. 

Nedočerpané fin. prostriedky na mzdy  a fondy sú z dôvodu,že Zdravotné poisťovne nepoukázali  

všetky finančné prostriedky za preplácanie výkonov v danom roku 

ČERPANIE PODĽA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK KATEGÓRIE 630:  

Položky Schválený rozpočet v 
EURO 

Upravený rozpočet v 
EURO 

Skutočné čerpanie 
v EURO 

631 - Cestovné 3 900,00 1 478,00 1 476,44 

632 - Energie 128 048,00 128 048,00,00 115 791,67 

633 - Tovary 320 700,00 328 146,00 297 251,45 

634 - Dopravné 6 030,00 5 880,00 4 729,15 

635 - Údržba 84 300,00 90 300,00 90 134,79 

636 - Nájomné 2 306,00 2 306,00 2 098,20 

637 - Služby 41 834,00 41 629,00 40 409,06 

630  - Spolu 587 118,00 597 787,00 551 890,76 
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Čerpanie finančných prostriedkov z Preplácania výkonov zdravotnými poisťovňami v roku 2018 

predstavuje čiastku 28 663,80 € a to: 

všeobecný materiál  vo výške         7 395,68 € 

Odmeny zdravotníckym pracovníkom      15 760,00 € 

Fondy                        5 508,12 € 

 

3. FINANČNÁ HODNOTA MAJETKU 

Finančná hodnota 
majetku k 31.12.2018 

Suma           v 
EURO 

 

Odpisová 
skupina 

Doba 
používania 

Ročná odpisová 
sadzba 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

    

 021 –Budovy a Stavby 2 800 189,51 4 50 rokov 1/50 

DHM – 022- 
Samost.hnut.majetok 

148 487,28 4 12 rokov 1/12 

 023 –Dopravné 
prostriedky 

 

75 452,50 2 6 rokov 1/6 

031 – Pozemky 

 

11 234,52 0 - neodpisované 

042 – Investície-projekty 

 

 0 - neodpisované 

Spolu 3 035 363,81    

 

 

 

 

 

 

 



S. 22   
   

 

4. BANKOVÉ ÚČTY  

Na bankových účtoch organizácie k 31.12.2018 boli uvedené stavy finančných prostriedkov: 

Názov účtu Číslo účtu Stav k 31.12.2018 v EURO 

Výdavkový účet SK2181800000007000509685 0 

Príjmový účet SK4381800000007000509677 0 

Účet sociálneho fondu SK1481800000007000509714 1 098,52 

Účet darov SK8981800000007000509722 1 500,00 

Účet ŠR SK9681800000007000509693 0 

Depozit – mzdy SK3681800000007000509706 124 782,02 

Depozit - klienti SK6109000000005022693146 0 

5. POHĽADÁVKY  

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky             
v EURO 

318 - pohľadávky z nedaňových 
príjmov 

Nezaplatené úhrady za pobyt 
klientov 

400 289,26€ 

 

Z toho podľa doby splatnosti:  

V lehote splatnosti 8791,53 € 

Po splatnosti 

Do 30 dní 

 

7 297,02 € 

Od 30 do 60 dní 9 562,95 € 

Od 60 do 90 dní 7 095,72 € 

Od 90 dní do 1 roka 61 924,82 € 

Nad 1 rok 305 617,22 € 

 

K pohľadávkam sa k 31.12.2018 tvorili opravné položky celkom vo výške 68 396,12 €. 

6. INFORMÁCIE O  PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH  

Významné položky Hodnota v EURO Účet 

Majetok prijatý do úschovy 542 059,31 751 

DHM v používaní 411 457,12 771 
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INFORMÁCIE O PRIJÍMATEĽOCH SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY 

Počet žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb vedených v poradovníku čakateľov na 

poskytovanie sociálnych služieb k 31.12.2018 

 

Žiadaná forma sociálnej služby Ženy Muži Spolu 

Celoročná pobytová sociálna služba 0 3 3 

 

Prehľad počtu prijímateľov sociálnej služby podľa formy poskytovaných sociálnych služieb 

Forma poskytovanej sociálnej služby Ženy Muži Spolu 

Celoročná pobytová sociálna služba 185 19 204 

 

  

185 

19 

Ženy Muži
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Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnej služby poskytovaných sociálnych služieb 

Dôvod zmeny stavu počtu Ženy Muži Spolu 

Prijatí 10 1 11 

Ukončené poskytované sociálne služby 3 1 4 

Zomrelí 17 0 17 

 

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 
2 0 2 

VI. Stupeň 
183 19 202 

Spolu 185 19 204 

 

Počet prijímateľov sociálnej služby podľa povinnosti platiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby 

Povinnosť platiť za sociálne služby Počet prijímateľov sociálnej služby 

Plnú úhradu 25 

Časť úhrady z úspor a majetku 25 

Časť úhrady na základe vyživovacej povinnosti 27 

Časť úhrady  127 

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) 
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Prehľad počtu prijímateľov sociálnej služby podľa spôsobilosti na právne úkony  

Spôsobilosť na 
právne úkony 

Ženy Muži Spolu 

Čiastočne obmedzení 9 0 9 

Pozbavení v plnom 
rozsahu 

148 5 153 

Svojprávni 28 14 42 

Spolu 185 19 204 

 

Prehľad rozdelenia PSS z hľadiska určenia opatrovníka 

Určený opatrovník Ženy Muži Spolu 

Rodinný príslušník 14 0 14 

CSS-SLOVEN 142 5 147 

Obec/Mesto 1 0 1 

Spolu 157 5 162 

Prihlásenie prijímateľov sociálnej služby k trvalému a prechodnému pobytu 

Prihlásenie k pobytu Spolu 

Trvalý pobyt CSS-SLOVEN 173 

Prechodný pobyt CSS-SLOVEN 31 

Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej služby 

Diéta Počet prijímateľov sociálnej služby 

Diéta č. 3 – racionálna strava 156 

Diéta č. 2 – šetriaca strava 17 

Diéta č. 9 – diabetická strava 30 

Diéta č. 5 – bezlepková strava 1 

Rozdelenie PSS podľa mobility  

Stupeň mobility Spolu 

Mobilný  131 

Čiastočne mobilný 52 

Imobilný 21 
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Prehľad diagnostickej skladby PSS 

Diagnóza Spolu 

Diabetes mellitus 28 

Epilepsie 27 

Alkoholizmus 23 

ICHS/IM 48 

Senilná demencia 3 

Hypertenzia 77 

Pohybové ochorenia 61 

TBC 2 

NCMP 8 

Psychóza 86 

Očné ochorenia 45 

Nádorové ochorenia 10 

Ochorenie GIT-u 45 

Schizofrénie 71 

Mentálne postihnutie 145 

Respiračné ochorenia 18 

Slepota 4 

Močové ochorenia  42 

Alergie 20 

Kožné ochorenia 22 

Poruchy osobnosti 98 

Bludové poruchy 47 

Parkinson ochorenie 10 

Drogové závislosti 53 

Ochorenia sluchu 41 

Endokrinologické ochorenia 27 

Zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

60 

Alzheimerova choroba 3 

Reumatologické ochorenia 7 

Srdcovo-cievne ochorenie 86 
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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 31.12.2018 

Počet zamestnancov Ženy Muži Spolu 

Schválený podľa organizačnej 
štruktúry 

- - 107 

Skutočný k 31.12.2018 103 4 107 

 

 

  

103 

4 

Ženy Muži
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Organizačná štruktúra  

Riaditeľ 
Úsek ekon.-prevádzkový 

39 

•Vedúci ekonomicko-
prevádzkového úseku 

•PAM 

•Prevádzkar, VO, BOZP, PO, CO 
(1) 

•Referent stravovacej 
prevádzky 

•Hlavný kuchár 

Úsek zdravotnícky 

53 

•Vedúci zdravotníckeho úseku 

•Úseková sestra 

•Zdravotná sestra 

•Zdravotnícky asistent 

•Sanitárka 

•Opatrovateľka 

Úsek sociálny 

14 

•Vedúci sociálneho úseku - 
sociálny pracovník 

•Sociálny pracovník 

•Referent sociálnej agendy 

•Ergoterapeut 

•Inštruktor pre pracovnú 
rehabilitáciu 
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKTIVITY  

JASLIČKY V  KOSTOLE ILAVA 

 24 Klientov 

 05.01.2018 

 Dňa 5.1.2018 si naši PSS prezreli jasličky a vianočnú výzdobu kostola v Ilave. So záujmom 

sme si vypočuli krátku prednášku o histórií kostola. Klientka Terezka nám predmodlievala 

modlitbu sv. ruženca. Krásnym spestrením bola hra na orgáne a spev vianočných kolied. 

Domov sme sa vrátili nabitý novou energiou.  
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NOVOROČNÁ KAPUSTNICA  

• 96 klientov 

• 11.01.2018 

• Nový rok a Novoročná kapustnica, to už neodmysliteľne patrí k sebe. 11. Január bol deň, kedy 

sme s našimi PSS, pod dohľadom ergoterapeutov, pripravili Novoročné posedenie. Jedni 

pripravovali vianočný punč, „cukrári“ napiekli koláče, ďalší chystali slávnostné prestieranie a tí 

najodvážnejší sa postavili ku kotlu s kapustnicou. O 13 - tej hodine sa takmer 100 PSS stretlo za 

slávnostne prestretým stolom.  Prišli aj Traja králi s krátkou scénkou a  Gabika predniesla 

Novoročný vinš. Posedenie sme ukončili tou najkrajšou piesňou, ktorú pery zaspievajú – Tichou 

nocou. Kapustnica všetkým chutila... 
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FAŠIANGY  

• 78 klientov 

• 07.02.2018 

• ,,Šťastlivý fašiangový deň Vám prajem gazdiná. Fašianok je milý sviatok, ponúknite šunky 

plátok. Slaninku aj klobás pár, neľutujte pre nás dar.“ 

• Touto fašiangovou vinšovačkou, prichádza fašiangový sprievod do pripravených priestorov, kde 

sa v našom zariadení konala zabíjačka. Hudba, spev, tanec, sa šírili celým nádvorím nášho 

zariadenia. Samozrejme nechýbali karnevalové masky, ktoré boli veľmi pestré. Obed – 

zabíjačkový tanier—všetkým veľmi chutil. Predčasne sme pochovali basu. Dôstojný pohrebný 

obrad, sme pripravili s našimi PSS. Zábava prebiehala do večerných hodín.  

• Spevom sme o 18.00 hod. odprevadili PSS z CSS  Nádej Dolný Lieskov.    

  

KRÍŽOVÁ CESTA  

• 9 klientov 

• 16.02.2018 

• Popolcovou stredou sme vstúpili do obdobia pôstu, kedy sa vo farnostiach a v rodinách modlí 

krížová cesta. Aj my sme si pripravili túto duchovnú udalosť. V čítaní jednotlivých zastavení, sa 

striedali klientky, odspievali sme pôstnu pieseň „Bol si tam...“ Pri rozjímaní sa dostavili emócie 

v podobe vyronenej slzy, čo svedčí o úprimnom prežívaní duchovna. 
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ZIMNÉ RADOVÁNKY  

• 8 klientov 

• 22.02.2018 

• Jedného pravého zimného popoludnia 22.2.2018 sme sa vybrali na vychádzku do zimnej 

zasneženej prírody. Čiapky, šále, rukavice...a poďme. Cestou sme si zaspievali zimné piesne zo 

školských čias, „Sniežik sa nám chumelí“...a bolo nám veselo. Vyštípaní, s červenými nosmi  

sme sa vrátili domov do tepla k dúšku horúceho  čaju. 

  

VEĽKONOČNÉ TRHY V ILAVE 

• 2 klienti 

• 16.03.2018 

• Je pre nás potešením, že sme mohli prijať pozvanie na Veľkonočné trhy , poriadané Mestským 

kultúrnym strediskom v Ilave.  Takýmto spôsobom sme mohli prezentovať činnosť v našom 

zariadení. Ponúkli sme predmety s Veľkonočnou tématikou, zhotovené rôznymi technikami: 

vyšívanie, pletenie z vlny, z pedigu, krakelovanie, servítková technika, práca so špagátrom, 

patschworkovanie, šitie, voskovanie, pečenie oblátok, výroba sviečok, tvorenie z papiera... 

Spokojnosť a obdiv návštevníkov, potvrdzujú aj zápisy v našej kronike.    
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PREZENTÁCIA VÝROBKOV  –  NOVÁ DUBNICA  

• 2 klienti 

• 24.3.2018 

• 24.marca 2018, sme prijali pozvanie Mestského úradu, účasť na Veľkonočných trhoch. 

Prezentovali sme práce našich PSS. Sortiment výrobkov bol zameraný na Veľkonočné a jarné 

obdobie. Pri stánkoch sa zastavovali návštevníci a obdivovali schopnosti a nadanie našich PSS. 

Takéto skúsenosti a ocenenie je pre nás všetkých potešujúce a motivujúce. Prijímanie ľudí s 

postihom do spoločnosti, je pre takýchto ľudí veľmi dôležité. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

  

VEĽKONOČNÁ ZÁBAVA  

 56 klientov 

 28.03.2018 

 Je už tradíciou, že vo Veľkonočnom období nás navštívia naši priatelia z CSS – Čeláre Kirť. 

Stretnutie je spojené s oblievačkou a šibačkou. Po nádvorí sa ozýva výskot a smiech našich 

dievčeniec. Odmenou pre mládencov je Veľkonočná sladkosť a samozrejme Veľkonočná 

veselica. Obohatením stretnutia bolo vystúpenie našich PSS s predstavením ,,Jánošík,“ ktorý 

získal u našich priateľov veľký obdiv. Pre všetkých bolo zabezpečené celodenné menu s 

občerstvením, kávou, sladkosťou. Takéto stretnutia sú prínosom pre vznik nových 

priateľstiev, tiež výmena skúseností  je potrebná a dôležitá.     
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VÝSTAVA ZÁHRADKÁR - TRENČÍN  

• 12 klientov 

• Dňa 12.4.2018 sa konala výstava Záhradkár 2018 v Trenčíne, na ktorej sa zúčastnili 12 

prijímatelia so 4 terapeutmi.  

• Na výstave obdivovali množstvo krásnych kvetov, rastlín, stromčekov a iných záhradných 

doplnkov.  V rámci sociálnej rehabilitácie cestovali v hromadných dopravných prostriedkoch, 

zakupovali si vstupenky a nakupovali. Všetci mali veľkú radosť  a priniesli si so sebou krásne 

zážitky 

 

VARENIE HALUŠIEK  

• 18 klientov 

• 4.5.2018 

• Dňa  4.5.2018  sa v našom zariadení konala ,,Súťaž vo varení bryndzových halušiek“. Vytvorili  

sme 6 štvorčlenných družstiev, odštartovali súťaž a na záver porota porcie halušiek 

vyhodnotila. Halušky s cibuľkou, pažítkou, smotanou sa len tak usmievali.  

Porota to nemala vôbec ľahké. Všetci boli odmenení . 
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Víťazi sa tešili z postupu do ďalšieho kola, ktoré sa bude konať v CSS Púchov Kolonka. 

  

DARČEK PRE JUNIORA  

• 1 klient  

• 7.5.2018 

• V našej PR sa s PSS venujeme ručným prácam. Zhotovujeme rôzne darčekové predmety. Pri 

tejto činnosti PSS sledujú aj TV. Tu si obľúbili reláciu,, Moja mama varí lepšie, ako Tvoja.“ Všimli 

sme si , že moderátor s obľubou, ako doplnok k oblečeniu, rád nosí motýlikov. Skrsol nápad, 

jedného takého motýlika pripraviť aj pre neho, keďže sa tejto technike venujeme. K motýlikovi 

sme vyšili a ušili tiež chňapku a darček vytvorený PSS - CSS Slavnica, sme do TV poslali spolu s 

listom, v ktorom sme predstavili naše zariadenie. Naše PSS sú na túto skutočnosť hrdé. 

  

VARENIE MEDU 

 7 klientov 

 10.5.2018 

 Dňa 10. 5. 2018 sme sa spoločne s klientmi na krúžku varenia rozhodli uvariť med z púpavy. 

Klienti nazberali rozkvitnuté kvety púpavy, ktoré bolo potrebné namočiť do vody na 24 

hodín, Marika  pridala citrón, pomaranč a suroviny sme rozvarili. Na druhý deň sme všetko 

precedili, pridali  cukor a varili dve hodiny. Uvarený med sme spoločnými silami naplnili do 
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pohárov a odložili na chladné jesenné dni. Spoločne sa tešíme na posedenie pri šálke teplého 

čaju osladeného medom, ktorý sme si vyrobili. 

  

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  CSS NÁDEJ DOLNÝ LIESKOV  

• 5 klientov  

• 11.5.2018 

• 11.5.2018 sa konal Deň otvorených dverí v Centre sociálnych služieb Nádej – Lieskov . 

Návšteva prebehla v priateľskom duchu , informovali nás o činnostiach , aktivitách, ktoré sa 

uskutočňujú v areáli. Pozreli sme si pracovné terapie – kreatívna terapia , keramickú dielňu , 

snoezelen ,  výrobu sviečok , ukážky canisterapie a hipoterapie. Čas trávený v areáli bol veľkým 

zážitkom pre všetkých zúčastnených. Ďakujeme  organizátorom za pripravené  stretnutie. 
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SÚŤAŽ VO VARENÍ HALUŠIEK  

 3 klienti 

 22.5.2018 

 Dňa 22.5.2018 sme sa zúčastnili súťaže vo varení halušiek v CSS  Kolonka,  Púchov. 

Štvorčlenné družstvo „Haluškový štvorlístok“ .Na súťaž sme sa pripravovali na oddelení. Na 

samotnej súťaži sme varili halušky v kotloch. Najskôr sme si zapálili oheň pod kotlom, naliali 

vodu. Následne sa začala príprava samotných halušiek. Dievčatá to zvládli na výbornú a 

tešili sme sa z 1. miesta v konkurencii siedmich družstiev. Hodnotilo sa: názov družstva, 

príprava jedla a čistota počas varenia, vzhľad a chuť jedla, estetika kucháriek a poriadok pri 

i po uvarení. 
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ŠPORTOVÉ HRY –  KOSTOLNÁ ZÁRIEČIE  

• 3 klienti 

• 24.5.2018 

• 24.5.2018, sme prijali pozvanie na ŠH v CSS Kostolná Záriečie. Zúčastnili sa traja PSS so svojimi 

terapeutkami. Za krásneho slnečného počasia, sa súťažilo v stolnom tenise, kde sme obsadili 2 

miesto. V hode na cieľ sme získali 1.miesto a v hode basketbalovou loptou do koša, sme 

obsadili tiež pekné 1. miesto. Po vyhodnotení sa podával guláš, ktorý všetkým chutil.  . 

  

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ V PRUSKOM 

 6 klientov 

 29.5.2018 

 Dňa 29.5.2018 sa 6 klientiek nášho zariadenia spolu s dvoma ergoterapeutkami zúčastnilo 

vedomostnej súťaže „Dobre vedieť „ v Pruskom. Súťažiacich bola povzbudiť i pani riaditeľka 

spolu s vedúcou sociálneho úseku. Proti sebe súťažilo šesť troj-členných družstiev. Členovia 

tímov  postupne zodpovedali na otázky napr. z fyziky, histórie , športu, ríše zvierat a pod.  Po 

skončení súťaže čakala klientov opekačka. Opäť sme prežili príjemný slnečný deň s našimi 

priateľmi z Pruského a Dubnice nad Váhom. 
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Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY –  ZEMIANSKE PODHRADIE  

• 4 klienti 

• 31.5.2018 

• Dňa 31.5. 2018 sa konala v Zemianskom Podhradí akcia „ Z rozprávky do rozprávky“.  

V historickom parku sme prechádzali naozaj z jednej rozprávky do druhej a to: 

• Perinbaba 

• Shrek 

• Medveď a Maša 

• Veselé zvieratká 

• Aladinova zázračná lampa 

• Piráti z Karibiku 

• Ľadové kráľovstvo (Frozen a Anna) 

Na záver nám  predviedli troch psíkov – ktorí poslúchali na každý povel. Nadšené klientky, v 

niektorých rozprávkach súťažili, za čo boli odmenené sladkosťou. Domov odchádzali veselé a s 

dobrým pocitom, že aspoň v rozprávke sa im splnili ich túžby. 
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TRHY UMELECKÝCH REME SIEL 

• 2 klientky  

• 2.6.2018 

• 2.6.2018 sa v Novej Dubnici konali remeselnícke trhy, pri príležitosti osláv 61.výročia založenia 

mesta. Na túto udalosť sme dostali pozvanie i my. V dvoch stánkoch sme tak mohli 

prezentovať ručné práce vytvorené PSS pod dohľadom ergoterapeutov. Boli to rôzne 

darčekové predmety, zhotovené vyšívaním, šitím, pletením, krakovaním, tiež varený med, či 

mydielkové kytičky. Návštevníci sa pri stánkoch zastavovali a obdivovali všetky naše práce. 

Takéto a podobné udalosti sú pre našich PSS veľkým prínosom, čo sa týka prijatia ľudí s 

postihom do spoločnosti a samozrejme inšpirujúce do ďalších aktivít.   

  

HRY BEZ HRANÍC –  DOLNÝ LIESKOV  

• 33 klientov  

• 22.6.2018 

• Dňa 22.6.2018 sa 33 klientov zariadenia CSS  Sloven Slavnica v sprievode 11 zamestnancov 

zúčastnilo športovej akcie „ Hry bez hraníc“ v Dolnom Lieskove. Klienti súťažili v 9 športových 

disciplínach. Jednotlivé stanoviská boli pomenované podľa krajín, takže súťažiaci sa ocitli napr. 

v Rusku, Chorvátsku ale i ďalekej Austrálii či v studenej Antarktíde. Aj napriek chladnému 

počasiu nás hreje pri srdiečkach pocit z účasti na takejto skvelej akcii a získanie medailí. 
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VYCHÁDZKA NA LETISKO  SLAVNICA 

• 21 klientov 

• 27.6.2018 

• Dňa 27.6.2018 sa 21 klientov spolu s 2 inštruktorkami zúčastnilo prechádzky na letisko v 

Slavnici. Klienti si popozerali odstavené staré letecké stroje, spravili sme si krátke občerstvenie. 

Na spiatočnej ceste sme sa prešli po obci Slavnica. 

  

POĽOVNÍCKA ZÁBAVA SLAVNICA 

• 5 klientov  

• 30.6.2018 

• Dňa, 30.6.2018, sa v našej obci konala veľká Poľovnícka zábava, na ktorú sme dostali pozvanie 

aj my. Dve ergoterapeutky s 5-timi PSS, sa večer, o 20.00 hod., tejto zábavy zúčastnili. Guláš z 

diviny nám veľmi chutil. Tombolové lístky  nepriniesli žiadnu výhru, ale náladu nám to 

nepokazilo. Do tanca hrala známa Šláger kapela. S tanečno – hudobným pásmom sa 

predstavil súbor Vršatec-senior. Ľudový rozprávač  Franta Uher, pobavil s humorným slovom. 

Napriek studenému počasiu, sme zažili krásny kultúrny večer, a to až do neskorých nočných 

hodín. 
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PEŠIA TÚRA –  PENKY,  KAMENIČANY  

• 19 klientov 

• 4.7.2018 

• Dňa 4.7.2018 sa 19 klientov spolu s tromi ergoterapeutkami zúčastnilo pešej túry na Penky v 

Kameničanoch, kde sme sa spoločne pomodlili pri kaplnke Panny Márie sv. ruženec.  Spoločne 

sme ku kaplnke položili kytičku a zapálili kahanec. Slniečko nám svietilo, zaspievali sme si do 

kroku a s dobrou náladou sme sa vrátili k obedu.   

  

DOPOLUDNIE V ODDYCHOVEJ ZÓNE  

• 36 klientov  

• 17.7.2018 

• Dnes, 17.7.2018, sme strávili pekné slnečné dopoludnie v prírode. 36 PSS so svojimi 

ergoterapeutmi sa vybrali do dediny, do oddychovej zóny. Tu sa PSS usadili – jedni pod 

altánok, druhí na deku do tieňa, iní na hojdačku, ďalší na lavičky. Spevavou hrou,, Ide pieseň 

do kola,“ sme si vytvorili veselú náladu. Po dobrej kávičke sme naše stuhnuté svalstvo rozcvičili 

krátkym telocvikom. Smädné jazýčky ovlažili sirupovou vodou a pokračovali sme súťažou , 

ktorá zapojila do činnosti všetky zmysly. Všetci boli odmenení sladkosťou. O 11.00 hod.  sme sa 

vrátili domov k obedu. 
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VÝLET DO TRENČIANSKYCH TEPLÍC  

• 4 klienti 

• 18.7.2018 

• 18.7.2018, sa skupinka 4 PSS, so svojimi 2 ergoterapeutkami, vybrali na koncert do Trenč. 

Teplíc. Vzhľadom na nepriaznivé počasie, sa koncert nekonal. Nás to však neodradilo a našli 

sme si náhradný program. Kúpanie vo welnese. Že bolo výborne, svedčia foto zábery a výrok 

PSS Ľudky, ktorá povedala: ,,Komu je lepšie, ako nám.“ Plávanie a vodná masáž nám všetkým 

prospelo. Samozrejme, že sme ochutnali kúpeľné oblátky a tiež zmrzlinu niekoľkých druhov. 

  

HUGOL ÍN GAVLOVIČ  

• 4 klienti 

• 20.7.2018 

• 20.7.2018, sme sa 2 ergoterapeutky so 4-mi PSS, vybrali za kultúrou do Pruského na slávnosti 

Hugolína Gavloviča. Navštívili sme kláštor, kde sme mali možnosť si prezrieť priestory hrobky 

H. Gavloviča, a tiež výstavu obrazov. Boli sme účastní aj na sv. omši. O 19.00 hod. sa konal 

sprievod a koncertovanie bubnov. Pobavili sme sa na groteske, v podaní českých humoristov. 

Prešli sme sa záhradou a parkom starodávneho kaštieľa. Schladili sme sa zmrzlinou a o 21.00 

hod. sme autobusom odišli domov. S pekným kultúrnym zážitkom sa PSS pochválili doma 

svojim kamarátom. 
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MANÍNSKA TIESŇAVA  

• 32 klientov 

• 23-25.7.2018 

• V dňoch 23.-25.7.2018 sa 32 klientov zariadenia CSS Sloven Slavnica v doprovode 13 

zamestnancov zúčastnilo výletu do Manínskej Tiesňavy. Počas troch dní sme absolvovali 

niekoľko túr po okolí, zaplávali sme si v neďalekom bazéne. Taktiež sme sa zabavili súťažami 

na ktorých konci čakal ukrytý poklad. Večer sme si spríjemnili opekačkou a dobrou hudbou. 

Počas výletu sme načerpali nové sily a odniesli sme si nové zážitky.   

  

UPRATOVANIE AREÁLU PO REKONŠTRUKCIÍ  

• 27.7.2018 

• Dňa 27.7.2018 sa klienti nášho zariadenia spolupodieľali na úprave okolia nového oplotenia. 

Spoločnými silami sme povyberali kamienky, uhrabali zeminu a pozametali. Za dobrú prácu sa 

klientom samozrejme ušla odmena v podobe cigaretky a nefajčiarom sladký keksík. 
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KÚPALISKO NEMŠOVÁ  

• 13 klientov 

• 31.7.2018-1.8.2018 

• V dňoch-31.7.2018 a 1.8.2018, 13 PSS pod dohľadom ergoterapeutov, mali možnosť si 

zaplávať a slniť sa v priestoroch na kúpalisku v Nemšovej. Využili vodné tobogány a preliezky. 

Ovlažili sa nielen v bazéne , ale aj zmrzlinou. PSS hodnotia tieto dni na 1 a majú záujem sa na 

kúpalisko toto leto ešte vrátiť. 

  

MODLENIE V KAPLNKE  

• 16 klientov  

• 308.2018 

• V našom zariadení sa okrem kultúrnych a športových udalostí konajú aj duchovné stretnutia. 

Jednou z nich je modlitba sv. ruženca ,,Putovanie P. Márie do rodín,,. V dňoch, od 23.7.2018 do 

5.8.2018, v čase o 13 – tej hodine , sa v našej kaplnke stretávalo priemerne 20 PSS, ktorí sa 

modlili sv. ruženec. PSS Evka sa predmodlievala a Terezka zahrala na ústnej harmonike. 

Stretnutie sme si spríjemnili spievaním mariánskych piesní, ktoré sme si pripravili na 

speváckom krúžku. 
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VÝLET K  VÁHU   

• 12 klientov 

• 908.2018 

• Dňa 9.8.2018 sa 12 klientov v doprovode 4 ergoterapeutiek zúčastnilo výletu k Váhu v Slavnici. 

  

BARTOLOMEJSKÝ JARMOK   

• 2 klienti 

• 24.8.2018 

• Aj tento rok sme  sa zúčastnili Bartolomejského jarmoku v Ilave, kde sme prezentovali práce z 

našich terapeutických dielní. Sortiment výrobkov bol pestrý. Práce pletené , vyšívané, 

krakované, kvetináče, rôzne typy sviečok, šperkovnice, šité tašky. Novinku boli výrobky 

zhotovené z hliny v hrnčiarskej dielni  práce šikovných rúk zhotovených na oddeleniach. 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. 
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MÚZY MALÉHO MESTA  

• 3 klienti 

• 7.9.2018 

• Na pozvanie pána primátora Novej Dubnice Ing. Petra Marušinca dňa 7.9.2018 traja  klienti v 

doprovode 1 ergoterapeutky zúčastnili akcie v mestkom paku s názvom „ Múzy malého 

mesta“.  Klienti mali možnosť vyskúšať si výrobu šperkov pod vedením p. Liškovej, točenie na 

hrnčiarskom kruhu s p. Zeliskovou či písanie ozdobným písmom s p. Vydrnákom. Z tohto 

podujatia sme odchádzali obohatení o nové zážitky.   

  

SLAVNICKÁ PLACKA  

• 6 klientov  

• 1109.2018 

• 11.9.2018 sme v našom zariadení usporiadali 1. ročník súťaže „ Slavnická placka“. Súťažilo 5 

družstiev, ktoré tvorili 3 klienti a 1 ergoterapeut ako pomocník. Dve družstvá boli z nášho 

domáceho zariadenia, dve družstvá z CSS Lúč Pruské a jedno družstvo z CSS Ave Dubnica nad 

Váhom.  Družstvá dostali základné suroviny, ktoré mohli rozšíriť podľa svojich vlastných 

receptúr o ďalšie suroviny. A tak sa do hodnotenia ponúkli placky:  slaninkové, placky s 

mrkvou, či ochutené pochúťkovou smotanou. Porota to nemala vôbec jednoduché, no 

nakoniec rozhodla. Určila poradie s tým, že všetky placky boli vynikajúce, no víťaz môže byť iba 

jeden a tak vyhralo družstvo zo zariadenia Lúč Pruské. Ďakovné slová pani riaditeliek boli pre 

nás potešujúce a povzbudzujúce do ďalších aktivít. 
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VINOBRANIE CSS -  JUH TRENČÍN  

• 4 klienti  

• 19.9.2018 

• Tanec, zábava a krásne výrobky z pozvaných zariadení spestrili vinobranie, ktoré si pripravilo 

CSS – JUH, Trenčín. 

i   

KRAKOW 

• 29 klientov  

• 25.9.2018 

• Slávnostnú sv. omšu obetovanú za nás pútnikov odslúžil v Slovenskej kaplnke vdp. Mgr. Štefan 

Kľúčik, ktorý nás sprevádzal na púti do Krakowa. 
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DOD TSK TRENČÍN  

• 2 klienti  

• 01.10.2018 

• Aj na ďalšom ročníku DOD TSK Trenčín sme prijali pozvanie a zároveň sme predstavili naše 

zhotovené výrobky. 

 

  

BOHUNICKÁ ZEMIAKOVÁ PLACKA  

• 3 klienti  

• 7.10.2018 

• Skvelá atmosféra na súťaži v Bohuniciach a aj o naše placky bol veľký záujem. 
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KONCERT INTEGRÁCIE ,  BRATISLAVA 

• 12 klientov  

• 12.10.2018 

• Koncert bol nádherný, vystupovalo množstvo umelcov a v závere sa aj naši PSS zapojili do 

spoločného tanca. 

 

  

ČELÁRE - KIRŤ  

• 17.10.2018 

• Jesenné stretnutie s priateľmi bolo príjemné a plné zážitkov. 
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PAMIATKA ZOSNULÝCH ,  SLAVNICA 

• 48 klientov  

• 31.10.2018 

• Spoločnou návštevou na miestnom cintoríne sme si uctili našich zosnulých a  venovali im 

spoločnú modlitbu. 

 

  

KOMUNÁLNE VOĽBY  

• 36 klientov 

• 10.11.2018 

• Aj naši prijímatelia sociálnych služieb sa zúčastnili na Komunálnych voľbách a odovzdali svoj 

hlas vybraným kandidátom. 

 

 
 

  



S. 53   
   

 

JESENNÉ UPRATOVANIE DVORA  

• 52 klientov 

• 12.11.2018 

• Hrable, metly motyky ... s radosťou sme skrášľovali svoje okolia. 

 

  

KOLAUDÁCIA IV. BUDOVY  

• 68 klientov  

• 14.11.2018 

• V poradí 15. ročník prehliadky kultúrnych programov zariadení sociálnych služieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti župy začal netradične o niečo skôr vo vonkajších priestoroch nášho 

areálu. Po novom sa totiž môžeme  pochváliť ďalšou zrekonštruovanou ubytovňou , ktorú 

klientom odovzdal do užívania v stredu 14. novembra 2018 predseda TSK Jaroslav Baška. Na 

už zrealizovanú 1. etapu rekonštrukcie ubytovne č. 4, v rámci ktorej bola v roku 2017 

vybudovaná prístavba bezbariérového výťahu, nadviazala v tomto roku druhá etapa. 

Rekonštrukcia spočívala v zateplení celej budovy, realizácii novej fasády, výmene balkónov 

vrátane terénnych úprav a zvodov kanalizačného potrubia v celkovej hodnote 288 tis. eur. 

Financie na realizáciu projektu sme získali od nášho zriaďovateľa, ktorým je Trenčiansky 

samosprávny kraj. 
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TRENČIANSKY OMAR, TRENČÍN    

• 72 klientov 

• 14.11.2018 

• 15.ročník TRENČIANSKEHO OMARA sa konal pod záštitou TSK. Zúčastnilo sa ho 25 zariadení 

sociálnych služieb. Prijímatelia sociálnych služieb z 13 zariadení prezentovali pripravené 

kultúrne predstavenia pripravené pod vedením odborných zamestnancov. Atmosféra radosti z 

vydarených predstavení,  veselé publikum a veľké srdcia všetkých zamestnancov bolo cítiť 

počas celého dňa. 

  

NÁVŠTEVA DRUŽOBNÉHO ZARIADENIA DOLNÝ LIESKOV  

• 21.11.2018 

• Katarínska zábava v Dolnom Lieskove bola plná hudby, tanca a zábavy... 
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SEMINÁR SESTIER ,  SLAVNICA 

• 8 klientov 

• 29.11.2018 

• Odborný seminár sestier spríjemnili aj naši prijímatelia PSS divadelným predstavením: „KUBO“. 

  
VIANOCE NA VÚC TRENČÍN  

• 2 klienti 

• 3.12.2018 

• Svoju tvorbu predstavili naši prijímatelia PSS na predvianočných trhoch. 

  

MIKULÁŠ V  ZARIADENÍ ,  SLAVNICA 

• 214 klientov 

• 6.12.2018 

• I tento rok zavítal Sv. Mikuláš aj medzi nás a priniesol darčeky. 
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KOŠECKÉ PODHRADIE  

• 2 klienti  

• 6.12.2018 

• Našou návštevou a prezentáciou našich výrobkov sme potešili občanom obce. 

  

DEŇ S  RODINOU, SLAVNICA 

• 11.12.2018 

• Dňa  11.12.2018 o 10,00 hod.sa v čase druhého adventného týždňa sa v priestoroch CSS – 

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

názvom „Deň s rodinou“. Prítomných srdečne privítala  pani riaditeľka   RNDr., PhDr. Mutalová 

Martina, PhD.  a v príhovore vyzdvihla dôležitosť spolupráce s rodinou klientov. Prezentáciu   

aktivít  klientov si pripravili  ergoterapeutky, v ktorej prezentovali celoročnú činnosť a prácu s 

ich najbližšími. Obohatením stretnutia bolo i  divadelné  predstavenie ,,KUBO“. Rodinní 

príslušníci si mali možnosť prezrieť si práce šikovných rúk a fantázie  svojich blízkych v 

priestoroch  jednotlivých terapií. Prítomní si  posedeli pri káve, čaji a malom občerstvení pri 

ktorom odovzdali klienti  malé darčeky zhotovené v keramickej dielni. V priestoroch 

spoločenskej sály bolo i spoločné fotografovanie. Spokojnosť prítomných  bola poďakovaním 

za našu prácu a uistením v tom, že takéto stretnutia budeme pripravovať i naďalej. 
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VIANOCE V ZARIADENÍ ,  SLAVNICA 

Štedrý deň a príprava na štedrovečernú večeru. 
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REKONŠTRUKCIE, ÚDRŽBA A REALIZOVANÉ 

PROJEKTY 

Kapitálové výdavky  

CSS – SLOVEN Slavnica v roku  2018 realizovalo druhú etapu prác „Rekonštrukcia objektu č. 4,  

s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu“. Nadviazali sme na práce, ktoré boli vykonané 

v roku 2017 a úspešne sme dokončili rekonštrukciu objektu č. 4.   

V druhej etape boli realizované nasledovné práce: 

 Vybúranie pôvodného a montáž nového okapového 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 

Celkom bolo preinvestovaných 280 588,14 € s DPH. Práce na stavbe realizovala firma green project, 

s.r.o. Trenčín. Stavebný dozor zabezpečil p. Jozef Pagáč JOSTAP  

  

Bežné výdavky 

Po ukončenej rekonštrukcií objektu č. IV boli priestory ubytovne č. IV vymaľované. Práce realizovala 

firma Stanislav Novosad Dolný Lieskov, ako víťaz elektronickej aukcie v sume 3 000,00 € s DPH. 

 Michal Marček – Pro Paint Omšenie v mesiaci október, zabezpečil opravu podlahovín na 

jednotlivých oddeleniach v sume 4 999,14 € s DPH. 

Z bežných výdavkov sme v roku 2018 zabezpečili aj opravu radiátorov a spätných ventilov 

v sume 1 985,00 € s DPH  na oddeleniach zariadenia ako i údržbu stravovacej prevádzky  v sume 

1 180,00 € s DPH. 
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OPRAVA PREDNEJ ČASTI  OPLOTENIA AREÁLU.  

Plot, ktorý oddeľuje naše zariadenie s miestnou komunikáciou bol dlhodobo v zlom technickom 

stave.  Jestvujúce  oplotenie bolo tak závažne poškodené, že ohrozovalo nielen klientov 

a zamestnancov zariadenia, ale aj ľudí prechádzajúcich miestnou komunikáciou. Opravou oplotenia 

sme zabezpečili jeho stabilitu a predĺžili jeho životnosť. 

Celkom bolo preinvestovaných 46 000,00 € s DPH. Opravu realizovala f. EXCUDIT s.r.o. Ilava. 

 

HAVÁRIA –  „OPRAVA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA –  UBYTOVŇA Č. IV“  

V minulom roku sme boli nútení riešiť havárie a havarijné stavy. CSS – SLOVEN Slavnica opakovane 

rieši zle odtekajúce kanalizačné potrubie v ubytovni č. IV. Jestvujúce potrubia sú pôvodné t.j. od roku 

1973, kedy bola ubytovňa daná do užívania. Kanalizačné  potrubie sú zanesené tak, že jestvujúce 

priemery potrubí sú nánosmi  zmenšené viac ako o polovicu. Potrubia musíme  neustále čistiť pre 

zabezpečenie plynulej funkčnosti kanalizácie, čo   je veľmi náročné z prevádzkových ale i finančných 

dôvodov.  

Technický stav kanalizačných potrubí  na predmetnej ubytovni sa v minulom  roku zhoršil natoľko, že 

spoje  v potrubiach začali na viacerých miestach pretekať,  a i po vyčistení kanalizácie, zaizolovaní 

problémových miest problémy pretrvávali. Z tohto dôvodu sme realizovali opravu aspoň dvoch 

najviac poškodených stupačiek, 

 Financovanie havárie  sme zabezpečili z ušetrených finančných  prostriedkov zo súťaže realizovanej 

v mesiaci máj 2018 „Oprava prednej časti oplatenia areálu zariadenia“. Oprava si vyžiadala 8 961,88 

€ s DPH. Haváriu kanalizačného potrubia odstránila firma SPARK-EX s.r.o. Ilava. 

 

OPRAVA HAVÁRIE VONKAJŠIEHO KANALIZAČNÉHO  POTRUBIA 

Zle odtekajúce kanalizačné potrubie, ktoré odvádza splašky z kuchyne a práčovne do čistiarne 

odpadových vôd bolo v mesiaci august upchaté natoľko, že splašky odpadových vôd vytápali 

práčovňu. Z tohto dôvodu sme zavolali havarijnú službu na odstránenie uvedeného stavu. 

Po realizácií vysokotlakového čistenia a následného monitoringu bolo zistené, že kanalizačné 

potrubie bolo porušené, prasknuté a zanesené čo malo za  následok zle odtekajúcu splaškovú vodu a 

preto sme uvedený stav riešili ako haváriu. Odstránenie poruchy – haváriu   kanalizačného potrubia 

sme odstránili  výkopovou metódou a to odstránením starého potrubia a inštaláciou nového PVC 

potrubia. 

Celkom sme na odstránenie havárie investovali 5 833,13 € s DPH. Práce realizovala firma CPB 

Solutions, s.r.o. Púchov. 
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ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU KANALIZAČNÉHO POTRUBIA  

Havarijný stav vonkajšieho kanalizačného potrubia sme museli riešiť na ďalšom úseku. Poškodené 

kanalizačné potrubie prechádzalo pod energetickým kanálom a výmena potrubia výkopovou 

metódou nebola realizovateľná.  Naviac hrozilo, že v prípade prepadnutia kanalizácie v časti pod 

energetickým kanálom budeme musieť preložiť rozvody tepla a teplej vody, ktoré vedú ku skleníku.  

Uvedený stav – odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia – vykonala firma CPB 

Solutions, s.r.o. Púchov. Celkom bolo preinvestovaných 5 836,21 € s DPH.   

  

Projekty 

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – Nákup 12 ks šatníkových skríň 

 

Cieľom projektu bolo zakúpenie materiálovo – technického vybavenia – vybavenie nábytkom 

ubytovne č. IV . 

Poskytnutá dotácia bola vo výške 3 000,00 €,  z ktorej sme čerpali 2 833,00 €. Celkom sme  zakúpili 

12 ks šatníkových skríň, v celkovej sume 3 149,00 € s DPH. 

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

o., Dudvážska 5112/31, 82106 Bratislava 

 

  



S. 61   
   

 

SPOLUPRÁCA SO SPONZORMI 

Celkom sme v roku 2018 uzatvorili tri zmluvné vzťahy so sponzormi. Jedna zmluva  bola uzatvorené 

na finančný dar, dve  zmluvy boli uzatvorené ako nepeňažný dar – dodanie: 

1. Chirurgická odsávačka 

2. Záhradný altánok 

 

Sponzor Finančný dar v EURO Nefinančný dar v EURO 

MEDACO s.r.o. 

GESSAYOVÁ10-12 

Bratislava 851 04 

X 179,00 

SLOVAK MEDIK s.r.o. 

Kremnická 667/3 

949 01 Nitra 

X 1 300,00 

Danfoss Power Solutions a.s. 

Kukučínova 2148-84 

017 01 

Považská Bystrica 

2 500,00  X 

Spolu 2 500,00 1 479,00 
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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/ 


