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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 

- obstarať a realizovať vypracovanie projektovej dokumentácia, ktorej predmetom je 

napojenie CSS – SLOVEN Slavnica ako producenta odpadových vôd na verejnú 

kanalizáciu. 

- dobudovať 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,  od 01.01.2015 vekové obmedzenie nových žiadateľov - pred dovŕšením 

dôchodkového veku  

• Kapacita zariadenia: 

- pre 202 klientov  od 1.10.2019 

• 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 štyroch ubytovní a v jednej 
multifunkčnej budove, kde  sa nachádza riaditeľstvo, administratívne  priestory, spoločenská 
miestnosť,  jedáleň, kuchyňa a práčovňa. 

Rozdelenie zariadenia podľa úsekov  

SOCIÁLNY ÚSEK  

• 14 zamestnancov 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 ISR /Inštruktor sociálnej rehabilitácie/ 

• 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 
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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 

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 poskytuje 11  sestier, 

13 praktických sestier a 26 opatrovateliek. 

• 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 

zamestnancov, 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 zamestnancov. 
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Rozdelenie zariadenia podľa jednotlivých oddelení 

I.  ODDELENIE  

• 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 a jedna izba muži, 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: 26 PSS 

▪ RACIO mletá: 1 PSS 

▪ DIA strava: 7 PSS 

▪ Šetriaca strava: 3 PSS 

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

sestra , 5 praktických sestier, 2 opatrovateľky) podieľa na jej poskytovaní 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. B 

 

DIAGNÓZA POČET DIAGNÓZA POČET 

Diabetes mellitus 7 Kožné ochorenia 7 

Epilepsie 6 Poruchy osobnosti... 12 

Alkoholizmus 4 Bludové poruchy 1 

ICHS/IM 2 Parkinson ochorenie 2 

Senilná demencia - Drogové závislosti 18 

Hypertenzia 13 Ochorenia sluchu 2 

Pohybové ochorenia 6 Endokrinologické ochorenia 6 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

1 

NCMP 0 Alzheimerova  choroba 0 

Psychóza 12 Alergie 3 

Očné ochorenia 11 Srdcovo-cievne ochorenie 5 

Nádorové ochorenia 2 Reumatologické ochorenia 2 

Ochorenie GIT-u 6 Respiračné ochorenia 5 

Schizofrénie 9 Slepota - 

Mentálne postihnutie 25 Močové ochorenia 4 
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II.  ODDELENIE  

• Je trojpodlažná, skutočný stav je 38 PSS, z toho 10 mužov a 27 žien. 

• Ubytovanie:  

- PSS sú ubytovaní v 1, 2, 3,  - 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: 9 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 (1 úseková sestra, 1 

sestra, 2 praktické sestry, 5 opatrovateliek )  podieľa na jej poskytovaní 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 9 Kožné ochorenia 0 

Epilepsie 4 Poruchy osobnosti... 29 

Alkoholizmus 5 Bludové poruchy 1 

ICHS/IM 7 Parkinson ochorenie 0 

Senilná demencia 0 Drogové závislosti 11 

Hypertenzia 11 Ochorenia sluchu 11 

Pohybové ochorenia 9 Endokrinologické ochorenia 2 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

0 

NCMP 3 Alzheimerova choroba 0 

Psychóza 6 Alergie 3 

Očné ochorenia 6 Srdcovo-cievne ochorenie 22 

Nádorové ochorenia 0 Reumatologické ochorenia 0 

Ochorenie GIT-u 8 Respiračné ochorenia 4 

Schizofrénie 13 Slepota 0 

Mentálne postihnutie 29 Močové ochorenia 5 

 

  



S. 11   
   

 

III.  ODDELENIE  

• 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: 26 PSS 

▪ DIA strava: 6 PSS 

▪ Šetriaca strava: 6 PSS 

▪ Racio mletá strava: 6PSS 

▪ Mixovaná strava: 0 PSS 

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

1sestra, 2 praktické sestry , 6 opatrovateliek ) sa  podieľa na jej poskytovaní 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. B 

DIAGNÓZA POČET DIAGNÓZA POČET 

Diabetes mellitus 6 Kožné ochorenia 4 

Epilepsie 4 Poruchy osobnosti... 44 

Alkoholizmus 4 Bludové poruchy 9 

ICHS/IM 24 Parkinson ochorenie 5 

Senilná demencia 1 Drogové závislosti 5 

Hypertenzia 20 Ochorenia sluchu 10 

Pohybové ochorenia 16 Endokrinologické ochorenia 4 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

10 

NCMP 1 Alzheimerova choroba 2 

Psychóza 24 Alergie 4 

Očné ochorenia 17 Srdcovo-cievne ochorenie 24 

Nádorové ochorenia 1 Reumatologické ochorenia 3 

Ochorenie GIT-u 13 Respiračné ochorenia 4 

Schizofrénie 17 Slepota 3 

Mentálne postihnutie 27 Močové ochorenia 12 
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IV. ODDELENIE  

• Je dvojpodlažná, skutočný stav je 54 PSS - žien. 

• Zrekonštruovaná,  debarierizovaná  prístavba výťahu - kolaudovaná v novembri 2018. 

• 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: 30 PSS 

▪ DIA strava: 5 PSS 

▪ Šetriaca strava: 2 PSS 

▪ RACIO mletá strava: 16 PSS 

▪ RACIO mixovaná:1 PSS 

• V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sa oddelenie a jeho odborný personál ( 1 úseková  sestra, 2  

sestry, 2 praktické sestry,  8 opatrovateliek) podieľa na jej poskytovaní 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. B 

DIAGNÓZA POČET DIAGNÓZA POČET 

Diabetes mellitus 5 Kožné ochorenia 5 

Epilepsie 6 Poruchy osobnosti... 14 

Alkoholizmus 7 Bludové poruchy 18 

ICHS/IM 6 Parkinson ochorenie 2 

Senilná demencia 3 Drogové závislosti 5 

Hypertenzia 22 Ochorenia sluchu 11 

Pohybové ochorenia 17 Endokrinologické ochorenia 7 

TBC 1 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

32 

NCMP 3 Alzheimeova choroba 0 

Psychóza 32 Alergie 6 

Očné ochorenia 9 Srdcovo-cievne ochorenie 22 

Nádorové ochorenia 5 Reumatologické ochorenia 1 

Ochorenie GIT-u 11 Respiračné ochorenia 5 

Schizofrénie 12 Slepota 1 

Mentálne postihnutie 41 Močové ochorenia 14 
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V. ODDELENIE  

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

• Ubytovanie:  

- PSS sú ubytovaní v 2, 3,  - 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 : 1 PSS 

▪ DIA strava: 3 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 ,1 

sestra, 2 praktické sestry a 5 opatrovateliek ) podieľa na jej poskytovaní 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. B 

DIAGNÓZA POČET DIAGNÓZA POČET 

Diabetes mellitus 3 Kožné ochorenia 4 

Epilepsie 7 Poruchy osobnosti... 10 

Alkoholizmus 2 Bludové poruchy 14 

ICHS/IM 9 Parkinson ochorenie 2 

Senilná demencia 0 Drogové závislosti 10 

Hypertenzia 5 Ochorenia sluchu 6 

Pohybové ochorenia 9 Endokrinologické ochorenia 7 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

12 

NCMP 1 Alzheimerova choroba 0 

Psychóza 21 Alergie 2 

Očné ochorenia 5 Srdcovo-cievne ochorenie 14 

Nádorové ochorenia 3 Reumatologické ochorenia 0 

Ochorenie GIT-u 7 Respiračné ochorenia 1 

Schizofrénie 14 Slepota 0 

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

SLOVEN za rok 2019 

POČAS CELÉHO ROKA  

• pracovná terapia -  práce v záhrade, úprava a výsadba okrasných záhonov, pomoc na 

vrátnici, v kuchyni, v práčovni, na oddelení, pomoc pri údržbárskych prácach, skrášľovanie 

okolia, príležitostná výzdoba priestorov zariadenia, ... 

• záujmové činnosti - zapájanie sa do krúžkov 

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

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

DVD... 

• pohybové aktivity, fitnes, jaccuzy, prechádzky po okolí, výlety 

• návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných našou i okolitých  obcí 

a miest,   inými zariadeniami, 

• zabezpečenie spirituálnych potrieb - účasť na bohoslužbách v kostole a v kaplnke 

v zariadení, púte. 

  



S. 18   
   

 

Ekonomická časť 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ CSS- SLOVEN ZA ROK 2019 

HOSPODÁRENIE S  FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI CSS –  SLOVEN ZA ROK 2019 

1. PRÍJMY 

Plánované príjmy na rok 2019 boli vo výške 1 078 463 €, skutočné príjmy boli vo výške 877 889,36 € 

Percentuálne plnenie: 81,40 %. 

Názov Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie príjmov % vyjadrenie 

Príjem za služby 585 000,00 585 000,00 500 689,45 85,59 

Príjem za stravné 235 000,00 235 000,00 215 025,47 91,50 

Príjmy z dobropisov  0,00 0,00 644,38 0,00 

Príjmy preplatok 0,00 0,00 1 254,76 0,00 

Príjmy  z preplácania 
výkonov 
VšZP,Dôvera,Union 

257 763,00 257 763,00 155 235,30 60,22 

Príjem zápezpeka od 
dodávateľov 

0,00 0,00 290,00 0,00 

Príjem z grantov 

-mimorozpočtové 

0,00 0,00 4 750,00 0,00 

Spolu 1 077 763,00 1 077 763,00 877 889,36 81,40 

Grafické vyjadrenie:
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2. Bežné a  kapitálové výdavky  

 

Ukazovateľ Schválený 
rozpočet 

Upravený rozpočet Skutočné čerpanie % vyjadrenie 

610 – Mzdy 1 268 238,00 1 203 238,00 1 137 592,65 94,54 

620 – Poistné    457 543,00    440 309,00    413 639,37 93,94 

 

630 - Bežné výdavky 580 355,00 670 919,00 601 871,68 89,71 

640 - Bežné transfery 0 15 045,00 15 044,93 100,00 

600 -  Bežné výdavky spolu 2 306 136,00 2 329 511,00 2 168 148,63 93,07 

700 – Kapitálové výdavky 30 670,00 65 664,00 56 283,00 85,71 

Výdavky celkom 2 336 806,00 2 395 175,00 2 224 431,63 92,87 

Grafické zobrazenie: 

 

Z projektu ŠR –„Kúpa osobného motorového vozidla na podporu poskytovania sociálnych služieb“  

zakúpené“  9 mieste špeciálne motorové vozidlo  s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom 

pre invalidný vozík“  v sume   23 000,00 eur, 700 -   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     1 268 238,00 1 203 238,00 1 137 592,65 

620 457 543,00 440 309,00 413 639,37 

 

Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2019 bol schválený vo výške 1 268 238,00 €. Počas roka bol 

rozpočet miezd znížený o sumu 65 000,00 €.z toho čiastku 61 000,00 € pol.614 ZF 46  € predstavuje 

preplácanie výkonov ZP, a 4 000,00 € pol. 614 transfery. Čerpanie mzdových prostriedkov k 

31.12.2019 predstavuje 94,54 % t. j. 1 137 592,65 € 

Rozpočet 620 – Fondy na rok 2019 bol schválený vo výške 457 543,00 €. Počas roka bol rozpočet 

znížený o sumu 17 243,00 € . Čerpanie 620 Fondy predstavuje čiastku   413 639,37 € t.j. 94,54 %. 

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 1 000,00 1 509,00      1 508,25 

632 - Energie 127 948,00 151 807,00 151 770,16 

633 - Tovary 360 393,00 324 472,00 284 338,03 

634 - Dopravné 5 130,00 7 386,00     7 384,73 

635 - Údržba 35 200,00 113 008,00 110 941,48 

636 - Nájomné 2 415,00 2 415,00     1 522,84 

637 - Služby 48 269,00 70 322 ,00 44 406,19 

630  - Spolu 580 355,00 670 919,00 601 871,68 
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Čerpanie finančných prostriedkov z Preplácania výkonov ZP v roku 2019 predstavuje čiastku   

153 954,90 € a to: 

          

Odmeny zdravotníckym zamestnancom     33 354,65 € 

Fondy        

Nábytok     

Všeobecný materiál    

Údržba ubytovacích zariadení          

 24 859,40 € 

   5 558,94 € 

 13 273,91 € 

 76 908,00 € 

 

3. FINANČNÁ HODNOTA MAJETKU  

Finančná hodnota 
majetku k 31.12.2019 

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 

162 816,28 4 12 rokov 1/12 

 023 –Dopravné 
prostriedky 

 

82 668,50 2 6 rokov 1/6 

031 – Pozemky 

 

11 234,52 0 - neodpisované 

042 – Investície-projekty 

 

6 960,00 0 - neodpisované 

Spolu – 021; 022; 023 3 045 674,29    
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4. BANKOVÉ ÚČTY  

Na bankových účtoch organizácie k 31.12.2019 boli uvedené stavy finančných prostriedkov: 

Názov účtu Číslo účtu Stav k 31.12.2019 v EURO 

Výdavkový účet SK2181800000007000509685 0 

Príjmový účet SK4381800000007000509677 0 

Účet sociálneho fondu SK1481800000007000509714 2 970,92 

Účet darov SK8981800000007000509722 6 250,00 

Účet ŠR SK9681800000007000509693 0 

Depozit – mzdy +prijatá 
zábezpeka od dodavateľov 

SK3681800000007000509706 191 795,30 

Depozit - klienti SK6109000000005022693146 0 

 

5. POHĽADÁVKY  

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky             
v EURO 

318 - pohľadávky z nedaňových 
príjmov 

Nezaplatené úhrady za pobyt 
klientov 

415 029,04€ 

 

Z toho podľa doby splatnosti: 

V lehote splatnosti                              

                    

        7070,14 € 

Do 30 dní 5 934,82 € 

Od 30 do 60 dní 6 949,00 € 

Od 60 do 90 dní 5 884,52 € 

Od 90 dní do 1 roka 47 736,40 € 

Nad 1 rok 341 454,16 € 

K pohľadávkam sa k 31.12.2019 tvorili opravné položky celkom vo výške 71 929,20 €. 

6. INFORMÁCIE O  PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH  

Významné položky Hodnota v EURO Účet 

Majetok prijatý do úschovy 571 517,03 751 

DHM v používaní 419 661,64 771 
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INFORMÁCIE O PRIJÍMATEĽOCH SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY 

Počet žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb vedených v poradovníku čakateľov na 

poskytovanie sociálnych služieb k 31.12.2019 

 

Žiadaná forma sociálnej služby Ženy Muži Spolu 

Celoročná pobytová sociálna služba 0 5 5 

 

Prehľad počtu prijímateľov sociálnej služby podľa formy poskytovaných sociálnych služieb 

Forma poskytovanej sociálnej služby Ženy Muži Spolu 

Celoročná pobytová sociálna služba 182 19 201 

 

  

182

19

Ženy Muži
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Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnej služby poskytovaných sociálnych služieb 

Dôvod zmeny stavu počtu Ženy Muži Spolu 

Prijatí 13 0 13 

Ukončené poskytované sociálne služby 6 0 6 

Zomrelí 10 0 10 

 

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 
180 19 199 

Spolu 182 19 201 

 

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

Povinnosť platiť za sociálne služby Počet prijímateľov sociálnej služby 

Plnú úhradu 30 

Časť úhrady z úspor a majetku 0 

Časť úhrady na základe vyživovacej povinnosti 30 

Časť úhrady – dobrovoľný prispievateľ 11 

Časť úhrady  - pohľadávka 130 

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 1 10 

Pozbavení v plnom 
rozsahu 

144 5 149 

Svojprávni 29 13 42 

Spolu 182 19 201 

 

Prehľad rozdelenia PSS z hľadiska určenia opatrovníka 

Určený opatrovník Ženy Muži Spolu 

Rodinný príslušník 16 1 17 

CSS-SLOVEN 135 5 140 

Obec/Mesto 2 0 2 

Spolu 153 6 159 

Prihlásenie prijímateľov sociálnej služby k trvalému a prechodnému pobytu 

Prihlásenie k pobytu Spolu 

Trvalý pobyt CSS-SLOVEN 168 

Prechodný pobyt CSS-SLOVEN 33 

Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej služby 

Diéta Počet prijímateľov sociálnej služby 

Diéta č. 3 – racionálna strava 154 

Diéta č. 2 – šetriaca strava 16 

Diéta č. 9 – diabetická strava 30 

Diéta č. 5 – bezlepková strava 1 

Rozdelenie PSS podľa mobility  

Stupeň mobility Spolu 

Mobilný  129 

Čiastočne mobilný 48 

Imobilný 24 



S. 26   
   

 

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 104 

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 31.12.2019 

Počet zamestnancov Ženy Muži Spolu 

Schválený podľa organizačnej 
štruktúry 

- - 104 

Skutočný k 31.12.2019 99 5 104 

 

 

 

  

99

5

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

• Kuchárka

• Pomocný kuchár

• Skladník 

• Upratovačka

• Práčka 

• Vodič – údržbár

• Pracovník v záhrade

Úsek zdravotnícky

51

• Vedúci zdravotníckeho úseku

• Vedúca sestra

• Sestra

• Zdravotnícky asistent /Praktická sestra

• Sanitárka

• Apatrovateľka  

Úsek sociálny

14

• Vedúci sociálneho úseku

• Sociálny pracovník

• Referent sociálnej agendy 

• Ergoterapeut

• Inštruktor pre pracovnú rehabilitáciu

• Inštruktor sociálnej rehabilitácie
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KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉ AKTIVITY 

NOVOROČNÁ KAPUSTNICA  

• 09.01.2019 

• 72 klientov 

• Nový rok 2019 sme spoločne privítali posedením pri novoročnej kapustnici. Šikovné ruky 

kuchárov vo veľkom hrnci navarili kapustnicu, v ktorej nechýbali pravé dubáky či údené 

mäsko. ,,A  akoby to bolo bez vianočného punču?“ Samozrejme , že nechýbal. Slávnostné 

stolovanie pripravili šikovní ,,aranžéri.“ Novoročné priania , želania a vinš, všetkým  popriala 

pani riaditeľka. Roman sa nezabudol  poďakovať  v mene všetkých PSS  za starostlivosť , a 

tiež inštruktorom sociálnej rehabilitácie za pomoc a dohľad pri príprave tejto peknej akcie.     

  

NÁVŠTEVA JASLIČIEK V BOLEŠOVE  

• 23.01.2019 

• 25 klientov 

• Dňa 23.1.2019 sa 25 klientov v sprievode 6 inštruktorov sociálnej rehabilitácie sa išlo pokloniť 

malému Ježiškovi. V Bolešovskom kostole nás privítal pán farár Mgr.Kľúčik, ktorý pre nás 

pripravil krátku omšu aj so sv. prijímaním. Pomodlili sme sa sv. ruženec, zaspievali vianočné 

koledy pri jasličkách, kde nám Terezka robila hudobný sprievod na ústnej harmonike. 
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VÝLET NA VRŠATEC  

• 24.01.2019 

• 7 klientov 

• Dňa 24.1.2019 sa dve inštruktorky sociálnej rehabilitácie spolu so 7 klientmi vybrali na výlet 

na zasnežený Vršatec. 

  

STAVANIE SNEHULIAKOV 

• 28.01.2019 

• V mesiaci január nám Perinbaba zoslala poriadnu snehovú nádielku. Tak sme sa 28.1.2019 

spolu s našimi PSS rozhodli skrášliť si areál nášho zariadenia a pred každým oddelením sa 

zrazu objavili snehuliaci. PSS sa aktívne zapojili do stavania a tak sme spoločne strávili veľmi 

príjemné dopoludnie. 
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KRST CD 

• Další splnený sen Terezke - stretnutie s jej hudobným idolom pánom Jožkom Opatovským, na 

krste CD – Harmonikovej akadémie. Po ukončení koncertu jej daroval novopokrstené CD. 

  

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA  

• 20.02.2019 

• 83 klientov 

• Klienti a zamestnanci CSS SLOVEN  Slavnica a CSS Nádej z Dolného Lieskova sa i tento rok 

stretli  na fašiangovej zábave. Sprievod plný prekrásnych, pestrých a kreatívnych masiek na 

čele s kapelou bola zábava do večerných hodín. 
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VÝSTAVA 100 ROKOV ČESKOSLOVENSKÝCH HRAČIEK  

• 28.02.2019 

• 10 klientov 

• Dňa 28.02.2019 sme sa zúčastnili s našimi PSS z CSS SLOVEN Slavnica na výstave 100 rokov 

československých hračiek v Dubnickom kaštieli. Súčasťou tejto výstavy bola dielňa, v ktorej si 

mohli PSS poskladať stavebnicu Merkur. Po návšteve výstavy sme sa vybrali na prechádzku do 

parku Jána Baltazára Magina. Odfotili sme sa pri Grotte s vyhliadkovou vežou, potom sme sa 

občerstvili, oddýchli a prešli sme sa na námestie Dubnice nad Váhom. 

  

KARNEVAL V DUBNICI  

• 04.03.2019 

• 4.3.2019 sme fašiangovali v CSS – AVE Dubnica nad Váhom.  O 14,00 hodine spolu s PSS CSS 

-  Lúč Pruské  sme sa pripojili karnevalového sprievodu.  Popoludnie plné tanca, zábavy bolo 

spestrené  i super súťažami.  Plný zážitkov sme sa večer vracali domov. 
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KADERNÍCKY SALÓN  

• 12.03.2019 

• 180 klientov 

• S radosťou využívajú  klienti novovybudované priestory pre skrášlenie a relax našich PSS. 

V spolupráci so SOŠ obchodu a služieb Púchov máme zabezpečené kadernícke služby pre 

našich PSS. 

  

VOĽBY PREZIDENTA SR  

• 16,03.2019 a 30.03.2019 

• Viac ako 50 klientov 

• Aj naši PSS si splnili svoju občiansku povinnosť a zúčastnili voľby prezidenta. 

O prenosnú urnu požiadalo okrskovú volebnú komisiu  viac ako 50 PSS. 
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KRÍŽOVÁ CESTA –  SKALKA NAD VÁHOM  

• 31.03.2019 

• 3 klienti 

• Motto:„Aj my skrývame pred inými mnoho, často svoje slabosti, charakterove kazy, zdravotne 

problémy... Áno, mame azda na to pravo, ale nič nás nezbavuje povinnosti zlo odstraňovať a 

zároveň chrániť a šíriť dobro. Nebadane, bez veľkých slov, v tichu všedného dňa...“ 

• Dňa 31.3.2019 sme sa zúčastnili s tromi PSS SLOVEN Slavnica pobožnosti krížovej cesty, ktorá 

sa konala na historickom pútnickom mieste, na Kalvárii v Skalke nad Váhom. Za krásneho 

slnečného počasia sme prešli štrnásť zastavení krížovej cesty, spojených s modlitbou, 

rozjímaním a spevom s úmyslom za kňazov a nové kňazské povolania. 

  

DEŇ ZEME - POMINOVEC 

• Aj naši PSS si pripomenuli ,,Deň Zeme“. Zorganizovali sme vychádzku spojenú so zberom 

odpadkov. Cestou do Pominovca vyzberali odpadky  , tiež i v okolí kostolíka. 
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MÚZEUM LIETADIEL –  LETISKO SLAVNICA 

• Našim  PSS   videli na vlastné oči skutočné lietadlá, ktoré už pred rokmi videli lietať na oblohe. 

Mohli sa ich prezrieť, dotknúť a  vyfotiť sa pri nich.. 

 

VEĽKONOČNÉ TRHY ILAVA  

• 12.04.2019 

• 2 klienti 

• 12.4.2019 , sme sa zúčastnili Veľkonočných trhov v Ilave , ktoré usporiadal mestský úrad. 

Účastníci si mohli pozrieť tvorenie veľkonočných vajíčok  , ktorú prezentovali  naše PSS 

Ivetka a Saška. Krásny deň bol spestrený kultúrnym vystúpením folklórnych súborov 

Vretienko, Praznovanka, Laštek a  Strážov.     
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VEĽKONOČNÉ TRHY –  NOVÁ DUBNICA  

• 13.04.2019 

• 2 klienti 

• Dňa 13. 04 2019 sme prijali pozvanie na trhy umeleckých remesiel spojené s predvádzaním 

výroby  s tvorivými dielňami. Naši PSS Roman  sa prezentoval výrobkami z keramickej dielne a 

Evka výrobkami pletené z pedigu. Zároveň sme si pozreli výrobky tvorivých dielní základných 

škôl. Z trhov sme odchádzali obohatení o nové skúsenosti z tvorivých dielni. 

  

ZÁHRADKÁR - TRENČÍN  

• 11.04.2019 

• 11 klientov 

• Dňa 12.04.2019 sa konala výstava Záhradkára v Trenčíne na ktorej sa zúčastnilo 11 

prijímateľov sociálnych služieb s doprovodom.  PSS mali možnosť vidieť rôzne druhy 

rastliniek, záhradných kvetov, byliniek a iné. 
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POSEDENIE V ALTÁNKU PRI KÁVIČKE   

• Naśi PSS sa tešia novému  letnému  altánoku. Trávia tu chvíle oddychu  a pochutia si i na 

kávičke. 

 

 
  

VEĽKONOČNÁ ZÁBAVA V  DSS ČELÁRE - KIRŤ  

• 25.04.2019  

• 76 klientov 

• Dňa 25.4.2019 k nám zavítali PSS družobného zariadenia z DSS Čeláre - Kirť. Naše PSS vyšibali, 

ako sa na veľkonočnú oblievačku patrí. Odmenou im bolo maľované vajíčko, ovečka, zajko z 

hliny vyrobené v našej keramickej dielni. O spestrenie tohto dňa sa postarali naši herci, ktorý 

zahrali divadelné predstavenie „KUBO“. Počas tanečnej zábavy prebiehali súťaže o najkrajšie 

namaľovaný balón, tanečné súťaže s priviazaným balónom, štafetový beh.....  Radosť, úsmev a 

dobrá nálada sa niesla zariadením.       
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DEŇ MATIEK V BOLEŠOVE  

• 12.05.2019 

• 9 klientov 

• Dňa 12.5.2019 sa 9 PSS  v doprovode 3 Inštruktoriek sociálnej rehabilitácie zúčastnilo  

,,Dňa matiek v Bolešove“.  Divadelné vystúpenie „ KUBO“ v našom podaní  odmenilo publikum  

veľkým potleskom. Taktiež sme prezentovali výrobky tvorené v pracovnej terapii. Spoločne sme 

strávili príjemné nedeľné popoludnie. 

 
 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V  CSS NÁDEJ –  LIESKOV 

• 17.05.2019 

• Dňa 17.05.2019 sme sa zúčastnili akcie „Deň otvorených dverí v Dolnom Lieskove“.  

Mali sme možnosť vidieť ukážku canisterapie, hipoterapie a program , ktorý si pre nás 

pripravili. 
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VARENIE HALUŠIEK  PÚCHOV  

• 24.05.2019 

• 3 klienti 

• Dňa 24.5.2019 sa naši klienti zúčastnili súťaže vo varení halušiek. Toto podujatie poriadalo CSS 

Púchov Kolonka. Náš tím tvorili PSS: Roman, Daniela, Mária a Inštruktorka sociálnej 

rehabilitácie Marika. 

  

 

GRILOVAČKA V ALTÁNKU 

• 27.05.2019 

• 112 klientov 

• Dňa 27.05.2019 sme si pripravili pre PSS v areáli nášho zariadenia grilovačku, ktorú sme spojili 

s rôznymi súťažami a príjemnou hudbou. PSS pomohli pri príprave grilovačky, ktorá im 

pochutila. Príjemne strávené dopoludnie ocenili veľkým potleskom. 
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DNI MESTA NOVÁ DUBNICA  

• 01.06.2019 

• 2 klienti 

• 1.6.2019  sa  i naši PSS zúčastnili osláv, 62.výročia založenia mesta Nová Dubnica. Mali sme 

možnosť prezentovať práce z našich pracovných dielní. PSS sa zapojili do zábavných aktivít: 

Hip-hopový tanec, vozenie na Harley motorkách. Zoznámili  sa s jaštermi , dozvedeli sa 

zaujímavé informácie, nabrali odvahu a zvieratko si aj ponosili  v náručí. Horúci letný deň 

ovlažila zmrzlina, pochutnali si aj na sladkej varenej kukurici a živánskej pečienke. Integrácia 

ľudí s postihom do spoločnosti je veľmi dôležitá a s radosťou prijímame pozvania na takéto 

stretnutia.   

  

HRABANIE SENA V ZÁHRADE  

• 04.06.2019  

• 25 klientov 

• Dňa 04.06.2019 sme  brigádovali - hrabali seno.  25 klientov a 7 inštruktorov sociálnej 

rehabilitácie strávilo pracovné dopoludnie. 
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TURISTIKA –  VÝLET DO PRÍRODY  

• 05.06.2019 

• 27 klientov 

• Krásny slnečný deň sme využili na turistiku. Našim cieľom každoročne je cesta na Vŕšky, ku 

kaplnke Panny Márie. Keďže naša trasa viedla aj po komunikácií, prebrali sme si pravidlá 

cestnej premávky. Poľnou cestou sme si zaspievali, a tak nám cesta rýchlejšie ubiehala.  Tí 

zdatnejší pokračovali v túre do blízkej chatovej oblasti. Pri oddychu sme spomínali zážitky, 

hovorili sme o prírode, a tiež sme si zavtipkovali hovorením vtipov. V poobedňajších hodinách 

sme sa spoločne pomodlili sv. ruženec, zaspievali mariánske piesne. Pri kávičke a nanukovom 

osviežení sme sa zahrali ,,Ide pieseň do kola.“ Všetkým nám bolo príjemne a veselo. 

  

LETISKO SLAVNICA 

• 10.06.2019 

• 20 klientov 

• Dňa 10.06.2019 sme sa vybrali s PSS na prechádzku po Slavnici, navštívili sme letisko. 

Zúčastnilo 20 PSS a 4 Inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Na letisku sme si pozreli múzeum 

lietadiel a pomodlili  sa pri pomníku obetí leteckej havárie.   
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SKRÁŠLOVANIE OKOLIA  

• 06.06.2019 

• 25 klientov 

• Dňa 6.6.2019 sme sa spoločne s PSS pustili do úpravy areálu nášho zariadenia. Za slnečného 

počasia sa tejto akcie zúčastnilo približne 25 PSS, ktorí pohrabali, pozametali a vytrhali burinu. 

Spoločne sme zasadili kvety do črepníkov, ktorými sme ozdobili altánok. Taktiež sme zavesili  

zvonkohru, ktorú za pomoci ISR vyrobil Roman. 

 

 

UPRATOVANIE HROBOV 

• 06.06.2019 

• 4 klienti 

• Dňa 6.6.2019 sme  sa so 4 PSS vybrali na miestny cintorín, kde odpočívajú naši zosnulí PSS. 

Spoločne sme hroby poumývali, upravili ich okolie a položili na ne výsadbu zo živých kvetov. 

Spoločne sme zapálili sviečku a pomodlili sme sa. 
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SÚŤAŽNÉ DOPOLUDNIE V PRUSKOM  

• 12.06.2019 

• 6 klientov 

• S radosťou sme prijali pozvanie od našich priateľov  CSS Lúč Pruské na 2. ročník vedeckej 

súťaže ,,Dobré vedieť“. Našu účasť tvorili dva tímy. Zúčastnilo sa 6 klientov (Evička, Veronika, 

Roman, Ivonka, Danka, Monika)a 2 inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Klienti si precvičili 

vedomosti z oblasti športu, histórie, prírody, literatúry atď. Po súťaži sa konalo vyhodnotenie 

na ktorom sme boli vyhlásení s prvým tímom na 2.mieste a s druhým tímom na 1. Mieste. 

Klienti si odniesli pekný zážitok a plný balíček sladkostí.   

  

HRY BEZ HRANÍC  

• 21.06.2019 

• 32 klientov 

• Dňa 21.6.2019 sa 32 PSS v sprievode 6 ISR a 2 zdravotníkov zúčastnilo „Hier bez hraníc „ v CSS  

Dolný Lieskov. Tento rok boli hry zamerané na enviromentálnu tému. PSS sa poctivo 

pripravovali, čo sa im napokon vyplatilo a ako každý rok i tento priniesli domov cenné medaile. 

Ako najlepšia súťažiaca z nášho  tímu bola ohodnotená Zuzka, ktorá išla do každej súťaže s 

plným nasadením. Tento nádherný športový deň sme si užili nielen preto, že sa nám darilo, ale 

aj preto, že sme mali možnosť stretnúť sa s mnohými kamarátmi z iných zariadení. O rok sa 

tešíme na Vás opäť. 
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JARMOČNÉ NÁMESTIE –  TRENČÍN JUH  

• 26.06.2019 

• 2 klienti 

• V stredu 26. 06. 2019 v CSS – Juh TN ožila Južanská planina v podobe indiánskej osady . V 

osade sa uskutočnilo podujatie „Jarmočné námestie“ s podtitulom „Divoký Juh.“ Bolo to 

stretnutie spriatelených indiánskych kmeňov – z ktorých jeden sme tvoril CSS SLOVEN Slavnica.  

Na planine okolo indiánskej osady vyrástli jarmočné stánky, v ktorých sme mohli prezentovať 

šikovnosť našich rúk. PSS si vyskúšali rôzne športové disciplíny, v dielni spoločne tvorili strom 

priateľstva, zatancovali si pri hudbe. Celkovú atmosféru Divokého juhu dotvárala prítomnosť 

dvoch mustangov. 

 
 

KÚPALISKO NEMŠOVÁ  

• 3 klienti 

• 26.06.2019 

• Dňa 26.06.2019 sme s PSS nášho zariadenia navštívili kúpalisko v Nemšovej. Počasie nám 

prialo, zahájili sme tak letnú sezónu. Zúčastnilo sa 6 klientov s 2 inštruktorkami. 
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BOWLING PRUSKÉ  

• 11.07.2019 

• 7 klientov 

• Dňa 11.07.2019 prežili PSS krásny zážitok v  Pruskom. „Hercom“, ktorí nacvičovali  zábavno-

kultúrny program „KUBO“ ,sme pripravili prekvapenie -  bowlling. Po odohratí bowllingu 

nasledovalo občerstvenie, ktoré si všetci poriadne vychutnali. 

  

 

PÚŤ SKALKA NAD VÁHOM  

• 17.07.2019 

• 4 klienti 

• Dňa 17.7.2019 sa zúčastnili naši PSS na hlavnej púti  k Nitrianskym diecéznym patrónom a 

prvým národným svätým – sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorá sa konala v Skalke nad 

Váhom. Púť začala modlitbou posvätného ruženca. Slávnostnú svätú omšu, celebroval Mons. 

Dušan Argaláš, dekan – farár v Topoľčanoch, po sv. omši nasledovala procesia na kláštor.. 

i   
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KÚPALISKO NEMŠOVÁ  

• 25.07.2019 

• 6 klientov 

• Slnkom zaliaty júlový štvrtok sme využili na návštevu kúpaliska v Nemšovej. PSS sa zabávali na 

vodných šmýkalkách, pri vírivkách, odvážnejší si zaplávali v plaveckom bazéne. Mlsné jazýčky 

si pochutnávali na nanukoch a zmrzline. Odmenou pre nás boli šťastné rozžiarené oči  a 

spokojnosť našich PSS.   

  

HODY V TUCHYNI  

• 28.07.2019 

• 8 klientov 

• Na  28. 07. 2019 sme prijali pozvanie od pána starostu obce Tuchyňa na hodovú slávnosť.Naši 

PSS sa prezentovali   divadelnou hrou  od Jozefa Hollého, „KUBO“ a  výrobkami, ktoré tvoria na 

pracovných terapiách.Pozreli si program v ktorom vystúpili folkloristi zo Zliechova a Lednice, 

zabávali sa pri hudbe skupiny KORAL.Po príjemne strávenom popoludní sa vrátili spokojní a 

obohatení o nové zážitky. 
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LETNÁ OPEKAČKA  

• 01.08.2019 

• 114 klientov 

• August sme privítali opekačkou na nádvorí v našom krbe sme opekali špekáčky i slaninku, 

ktoré im veľmi chutili. 

O hudobný program sa postaral  Roman s kamarátmi. Spestrením boli rôzne hry s odmenami  

o ktoré bol veľký záujem. 

  

 

STARÁ TURÁ  

• 20.08.2019 – 23.08.2019 

• 31 klientov 

• Úžasný týždeň prežitý v čarovnej prírode. 
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JARMOK ILAVA  

• 24.08.2019 

• 1 klient 

• Meno, Bartolomej ktorého je 24.8., nám prezrádza, že v meste Ilava sa koná tradičný jarmok. I 

my z CSS - SLOVEN Slavnica sme sa zúčastnili s prezentáciou našich výrobkov, kde sme 

poukázali na šikovnosť a zručnosť našich PSS zo všetkých dielní. Sortiment výrobkov bol veľmi 

pestrý. 

  

SLAVNICKÁ PLACKA  

• 11.09.2019 

• 6 klientov 

• ročník „Slavnickej placky“ sa niesol v duchu „ Tu sa varí s láskou a smiechom“  sa konal v 

našom zariadení dňa 11.9.2019. Proti sebe súťažili  2 trojčlenné družstvá  z nášho zariadenia a 

2 družstvá zo zariadenia CSS - Lúč Pruské v spolupráci s inštruktorkami sociálnej rehabilitácie. 

Družstvá dostali základné suroviny, ktoré mohli rozšíriť podľa svojich vlastných receptúr o 

ďalšie suroviny. A tak sa do hodnotenia ponúkli okrem klasicky zemiakových placiek i slaninové 

s cuketou či placky s mrkvou a pažítkou. Porota to nemala vôbec jednoduché, no nakoniec 

rozhodla najlepšie ako vedela. Určila poradie s tým, že všetky placky boli vynikajúce, no za tú 

naj určili napokon s mrkvou a pažítkou, ktorú upiekli PSS nášho zariadenia pod dohľadom ISR 

Lydky.  Ďakovné slová pani riaditeľky boli pre nás potešujúce a povzbudzujúce do ďalších 

aktivít. 
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NÁVŠTEVA  ČELÁRE  KIRŤ  

• 18.09.2019 

• 30 klientov 

• Aj túto jeseň sme prijali pozvanie od našich priateľov  družobného zariadenia Kirť – Čeláre. 

Pripravili nám krásny deň plný zábavy a zážitkov. Prezreli sme si ich nádherný park i mini ZOO. 

  

NÁVŠTEVA TRENČIANSKEHO HRADU  

• 20.09.2019 

• 3 klienti 

• Dňa 20.09.2019  naši PSS navštívili Trenčiansky hrad. Prešli malý okruh v ktorom si prezreli 

kasárne z 1. polovice 16. Storočia ako priestor na ubytovanie hradnej posádky a arzenálu. 

Dnes je objekt využívaný na výstavy, vernisáže a prednášky pre verejnosť. Dolné nádvorie 

ponúka krásne výhľady na mesto Trenčín a okolie. Studňa lásky svoj názov získala vďaka 

povesti o Fatime a Omarovi, jej manželovi. Štefan Zápoľský uväznil Fatimu a od Omara žiadal 

aby mu za to, že mu vráti ženu vykopal studňu. Studňa je hlboká 80 metrov a je kopaná do 

skalného brala. Hľadomorňa... nachádzajú sa tu rôzne mučiace nástroje. Matúšová veža je to 

románska veža ktorá bola súčasťou najstaršej hradnej výstavby. Prežili sme krásny deň aj 

počasie bolo slnečné, takže sme si vychutnali výhľady, ktoré nám hrad ponúkal. 
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ŠPORTOVÉ HRY KOSTOLNÉ ZÁRIEČIE  

• 26.09.2019 

• 3 klienti 

• Dňa 26.9.2019 sme zúčastnili športových hier v CSS LIPA- Kostolná Záriečie. Súťažili sme v 

stolnom tenise dvojhra, súťažila Saška. V štvorhre boli proti súperovi nasadený Tonko a 

inštruktorka Marika. V hode do basketbalového koša Saška získala 1. miesto. Saške ide hod 

veľmi dobre, nedala sa zahanbiť ani v hode kriketovou loptičkou. Spolu s Veronikou vybojovali 

1. miesto. Pri stolnom futbale sa zapotili Veronika s Tonkom. Prežili sme pekný deň, 

porozprávali sme sa s kamarátmi a nejakých nových aj spoznali. 

  

PUTOVNÁ SOCHA PANNY MÁRIE  

• 27.09.2019 

• V našom zariadení sme prijali putovnú sochu Panny Márie. Počas dvoch týždňov sa PSS spolu s 

inštruktorkami sociálnej rehabilitácie v kaplnke modlili svätý ruženec. 
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ TSK TRENČÍN  

• 01.10.2019 

• 2 klienti 

• Deň otvorených dverí  na VÚC Trenčín, ktorý sa konal 1.10.2019. Zúčastnili sme sa a 

prezentovali práce vytvorené v pracovnej terapii. Boli to rôzne ručné práce, vyšívané, pletené, 

krojové bábiky, chňapky, ruksaky, sviečky, výrobky z keramiky a ďalšie iné darčekové predmety. 

Deň bol spestrený kultúrnymi vystúpeniami – tancom, spevom, hudbou. Ochutnali sme rôzne 

maškrtky z rúk kuchárskych odborníkov . Bola možnosť zapojiť sa do súťaže o elektrickú 

kolobežku-ELECTRIC SCOOTERS. Túto možnosť naše 2 PSS samozrejme využili. Splnením 

požadovaných podmienok: 

• prednáška –Myjavská paličkovaná čipka 

• účasť na tvorivých dielňach 

• beseda - storočnica škôl 

• prednáška - globálne otepľovanie 

• účasť na prednáške ,,Ako prežívať handicap“, sa dostali do žrebovania. 

•  V poobedňajších hodinách, speváčka Mirka Miškechová vylosovala výhercu. A 

šťastie sa usmialo práve na našu Veroniku. ,,Ešte som nikdy nič nevyhrala“, boli 

slová dojatej Veroniky.  

• Ďakujem, že sme mali možnosť zúčastniť sa tejto vzácnej kultúrnej udalosti.  
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BOHUNICKÁ  PLACKA 

• 06.10.2019 

• 6.10.2019 sme sa zúčastnili súťaže Bohunická  placka, ktorú usporiadal ObcÚ Bohunice.Naše 

zariadenie  reprezentovali v smažení placiek   Veronika a Silvia spoločne s inštruktorkami 

sociálnej rehabilitácie Majkou a Lydkou. Placky všetkým chutili. Roman s inštruktorkou 

sociálnej rehabilitácie ponúkal v stánku  výrobky  zhotovené v rámci terapie a svojím 

vystúpením  spríjemnil  účastníkom  krásne nedeľné popoludnie.   

  

NAJKRAJŠIA TORTA  

• 10.10.2019 

• 4 klienti 

• Vo štvrtok 10. októbra 2019 sa v Divadle Púchov konala súťaž O najkrajšiu tortu Slovenska, 

ktorú organizoval Klub cukrárov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Slovenska pod 

záštitou Strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov. Pre verejnosť bola prezentácia 

ohodnotených diel v podobe torty otvorená od 12. 00.hod. Aj z nášho krúžku varenia a pečenia 

sme prišli načerpať inšpiráciu do budúcnosti, a ohodnotiť hlasom diváka tú najkrajšiu tortu zo 

všetkých vystavených. Top torta pre naše oči  predstavovala rozprávku „Nekonečný príbeh“. 
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RAJECKÁ LESNÁ  

• 15.10.2019 

• 24 klientov 

• Krásny októbrový deň sme prežili v Rajeckej Lesnej a Čičmanoch. Pozreli  sme  Slovenský 

Betlehem i s výkladom o jeho vzniku. Krížovú cestu na kalvárií i sv. omšu v bazilike odslúžil vdp. 

Mgr. Štefan Klúčik . O spev a hudbu sa postarala naša pani organistka.Prešli sme sa i obcou 

Čičmany a navštívili sme  múzeum, pochutili sme si na výbornom obede. 

  

TRENČIANSKY OMAR   

• 16.ročník TRENČIANSKEHO OMARA sa konal pod záštitou a za účasti predsedu TSK Ing. 

Jaroslava Bašku. Zúčastnilo sa  24 zariadení sociálnych služieb. Prijímatelia sociálnych služieb z 

13 zariadení prezentovali kultúrne predstavenia pripravené pod vedením odborných 

zamestnancov. Príjemná atmosféra plná radosti a skvelých výkonov účinkujúcich a  úžasné  

publikum bolo cítiť počas celého dňa. 
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KATARÍNSKA ZÁBAVA  

• 24.11.2019 

• 102 klientov 

• Bola veselá a plná radosti. Inštruktori sociálnej rehabilitácie pripravili pre klientov i rôzne  

zaujímavé súťaže. 

  

 

 

 

 
SEMINÁR SESTIER  

• 03.12.2019 

• 8 klientov 

• Stretnutie sestier na odbornom seminári sa stalo tradíciou na ktorú sa zdravotné sestry tešia  

celý rok.Okrem odborných tém , ktoré si pripravili prednášajúci, predstavili sa i klienti s 

divadelným predstavením.. 
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VIANOČNÉ TRHY TSK TRENČÍN  

• 05.12.2019 

• 2 klienti 

• Prezentácia výrobkov z našich dielní mala úspech na tohoročných Vianočných trhoch  TSK. 

 
 

 

 

 

 

 

MIKULÁŠ  

• 06.12.2019 

• 200 klientov 

• Aj tento  rok zavítal k nám sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Obdaroval všetkých a niektorí 

sa poďakovali  modlitbou, básňou alebo piesňou. 
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DEŇ S RODINOU  

• 12.12.2019 

• 22 klientov 

• Aj tento rok sme   pripravili pre  našich klientov a ich príbuzných milé stretnutie . Spoločne  si 

pozreli divadelné predstavenie ,,Sváko Ragan“  a uvarili sme i voňavý  punč. Úsmev a radosť v 

očiach je vidieť i na fotografiách pri stromčeku. 

  

 

 

 

 

 

VIANOCE 

• 24.12.2019 

• Aj tieto Vianoce sme sa snažili urobiť šťastnými  našich klientov a pripraviť im Vianoce podľa 

ich želaní a pripojili sme sa k nádhernej myšlienke: Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok?  Tieto priania plnili naši zamestnanci i nezmámi ľudia, ktorí sa podelili so svojou 

vianočnou radosťou, aby mohli obdarovať našich klientov. Počas decembra prinášali krabice s 

darčekmi. Po rozbalení darčekov boli slzy radosti, ale aj slzy dojatia a mnohé otázky: „Kto ten 

balík poslal, kto mi urobil radosť, ako vedeli, že je toto mojím prianím?“. V balíčkoch sa 

nachádzali i osobné priania darcov. Úžasná myšlienka, úžasný humánny čin urobil klientom 

nášho zariadenia radosť, spríjemnila Vianoce ale aj tým, ktorí našich klientov nepoznali, no ich 

obdarovali.. 
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REKONŠTRUKCIE, ÚDRŽBA A REALIZOVANÉ 

PROJEKTY 

Kapitálové výdavky  

TOVARY 

Názov obstarávaného tovaru  Obstarávacia cena s DPH 

Elektrický sporák 2 ks 6 149,00 € 

Veľkokapacitná automatická práčka 25 kg 8 180,00 € 

 

PD – KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA  

V zmysle § 36 ods. 2 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

ostatných súvisiacich predpisov (vodný zákon) komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v 

aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len 

verejnou kanalizáciou. Z tohto dôvodu sme v roku 2019 obstarali a realizovali vypracovanie 

projektovej dokumentácia, ktorej predmetom je napojenie CSS – SLOVEN Slavnica ako producenta 

odpadových vôd na verejnú kanalizáciu. 

Projektovú dokumentáciu kanalizačnej prípojky vypracovala firma LEDEX, s.r.o., Jánošíkova 5, Šurany 

v sume 6 960,00 € s DPH. 

 

Bežné výdavky 

V roku 2019 sme maľovali niektoré časti ubytovne č. II. Práce realizovala firma Stanislav Novosad 

Dolný Lieskov, ako víťaz elektronickej aukcie v sume 7 987,87 € s DPH. 

Viliam Bajzík, 958 52    ŽABOKREKY NAD NITROU č. 29 v mesiaci september, zabezpečil opravu 

podlahovín na jednotlivých oddeleniach v sume 4 999,00 € s DPH. 

Z bežných výdavkov sme v roku 2019 zabezpečili aj opravu radiátorov a spätných ventilov v sume 

1 998,00 s DPH  na oddeleniach zariadenia. 
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HAVARIJNÝ STAV –  OPRAVA HRANIČNÉHO PREDEĽOVACIEHO MÚRU  

Technický stav hraničného predeľovacieho múru  bol v havarijnom stave. V minulom roku sa  zhoršil 

natoľko, že hrozilo  jeho zrútenie   - išlo  o havarijný stav.  

Jestvujúci múr kopíruje hranicu areálu CSS – SLOVEN Slavnica so súkromným pozemkom v časti 

prevádzky, kde dochádza k zásobovaniu zariadenia potravinami a iným tovarom, uvedený priestor 

slúži na parkovanie služobných a iných vozidiel a taktiež je to priestor po ktorom sa počas dňa 

pohybujú klienti a zamestnanci zariadenia. Hraničný predeľovací múr tvorí súčasne hranicu so 

susedný pozemkom, na ktorom stojí rodinný dom, ktorý obýva rodina s malými deťmi -  t.j.na oboch 

pozemkoch mohlo dôjsť k úrazu ľudí a poškodeniu majetku.  

CSS – SLOVEN Slavnica ako jediné zariadenie v pôsobnosti TSK získava finančné prostriedky 

z verejného zdravotného poistenia úhradou za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti 

klientom v CSS – SLOVEN. Na uvedenú opravu sme použili finančné prostriedky z uvedeného zdroja. 

Celkom bolo preinvestovaných 14 668,33 € s DPH. Opravu realizovala f INTER-IP, s.r.o., Zámocká 9/8, 

019 01 Ilava ako víťaz elektronickej aukcie.  

 

OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ WC + K ÚPEĽNE  

Jestvujúce sociálne zariadenie WC + kúpeľne boli po dobe životnosti. Ubytovňa č. IV je najväčšia 

ubytovňa CSS – SOVEN čo do počtu ubytovaných PSS (90 klientov). Sociálne zriadenia boli  morálne 

opotrebované. 

Z dôvodu, že CSS - SLOVEN Slavnica získava finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia 

úhradou za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti klientom v CSS – SLOVEN., sme uvedenú 

opravu realizovali  z uvedeného zdroja.    

Opravu realizovala f. SESTAV s.r.o., J. L. Bellu 34/809, Ilava 
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Projekty 

Dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - kúpa osobného 

motorového vozidla na podporu poskytovania sociálnych služieb 

Cieľom aktivity bolo zakúpenie  osobného motorového vozidla na podporu poskytovania sociálnych 

služieb a to nákupom 9 miestneho špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a 

kotviacim systémom pre invalidný vozík pre prijímateľov sociálnych služieb  CSS – SLOVEN Slavnica. 

Kúpou 9 miestneho špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom 

pre invalidný vozík sme zabezpečili integráciu prijímateľov sociálnych služieb do zdravej populácie a 

života spoločnosti vôbec. 

ČERPANIE DOTÁCIE  

Dotácia bola čerpaná v plnej výške 23 000,- Eur t.j. 65,73% z celkových nákladov 34 994,00 Eur.  

Zdroje poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom  vo výške  11 994,00 Eur predstavovali 34,27 

%  tohto objemu. Zmluvný vzťah bol uzatvorený v rámci Elektronického kontraktačného systému.  
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SPOLUPRÁCA SO SPONZORMI  

Celkom sme v roku 2019 uzatvorili sedem zmlúv so sponzormi na nepeňažný dar a dve zmluvy na 

peňažný dar.  

Sponzor Finančný dar v 
EURO 

Nefinančný dar v EURO 

HARTMAN – RICO s.r.o. 

Einteinova 24 

851 01 Bratislava 

X 538,00 € 

Záhradný nábytok 

Ing. Pavol Bagín 250,00 X 

Danfoss Power 
Solutions a.s. 

Kukučínova 2148-84 

017 01 

Považská Bystrica 

2 000,00  X 

HARTMAN – RICO s.r.o. 

Einteinova 24 

851 01 Bratislava 

X 299,00 € 

Kávovar 

Gabriela Dohálová X 677,74 € 

Televízor 

Pharms s.r.o. 

Javorova 6 

949 01 Nitra 

X 2 688,00 € 

Sedačka 

KIMBERLY – CLARK, 
s.r.o. 

Pod  pkárnami 

X 800,00 € 

Metodika riadenia rizík v sociálnych službách 
(vzdelávacia aktivita) 

Lekáreň Bohuslavice 
s.r.o. 

Piaristická č. 6667 

911 80 Trenčín 

X 428,40 € 

Dózy 210 ks 

Lekáreň Bohuslavice 
s.r.o. 

Piaristická č. 6667 

911 80 Trenčín 

X 558,00 € 

Potraviny 

Spolu 2 250,00 € 5 989,14 € 
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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/ 


