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CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA, POSKYTOVANÉ 

SLUŽBY 

Poslanie a vízia 

POSLANIE 

Našim poslaním je prostredníctvom tímovej práce zabezpečiť prijímateľom sociálnej služby najvyššiu 

možnú kvalitu života, vytvárať a udržiavať pozitívne vzťahy s ich sociálnou sieťou.  

Poskytovať sociálne služby podľa individuálnych potrieb PSS a možností zariadenia postavené na 

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

a s ochranou ľudských práv a základných slobôd. 

Svoje poslanie CSS – SLOVEN napĺňa v súlade s platnou legislatívou, inovatívnymi technológiami, 

kvalitným odborným personálom a dobrou spoluprácou so všetkými zainteresovanými stranami. 

VÍZIA  

Byť vyhľadávaným zariadením v rámci Trenčianskeho kraja, ktoré poskytuje kvalitné služby 

v sociálnej  a zdravotnej oblasti so zameraním na odborný prístup kvalifikovaným personálom 

s dôrazom na individualitu a dôstojnosť prijímateľa sociálnej služby, aby človek, ktorý príde do nášho 

zariadenia bol spokojný so službami a zostal človekom s vlastným príbehom a dušou. Prijímateľ je 

naším partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý. 

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN dosiahne prostredníctvom napĺňania štandardov vysokú 

kvalitu ponúkaných služieb tak, aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou 

a hodnotou všetkých prijímateľov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán. 

HLAVNÝ CIEĽ  

Dosiahnuť spoločnou prácou plné uspokojovanie potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnej služby 

a ich blízkych, získať ich uznanie, so súčasným dosiahnutím spokojnosti zamestnancov. 
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Informácie o poskytovanej sociálnej službe  

• Druh sociálnej služby: 

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

ktorej stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.  

• Forma sociálnej služby:  

- pobytová celoročná  

• Rozsah poskytovania sociálnej služby:  

- na neurčitý čas  

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

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

stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách,  od 01.01.2015 vekové obmedzenie nových žiadateľov - pred dovŕšením 

dôchodkového veku  

• Kapacita zariadenia: 

- pre 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. 

 

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. 
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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. 

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 
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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 

inštruktora sociálnej rehabilitácie . 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 seba obslužných a hygienických návykov, orientácia v priestore, rozvoj 

komunikácie, schopnosti prejaviť emócie. 

• Každý PSS má vypracovaný vlastný individuálny plán súčasťou ktorého je aj plán 

vzhľadom na možné riziká 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, stomatológ 1- 

krát ročne a podľa potreby.  
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• 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  

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. 

• Údržba 

Zamestnanci údržby zabezpečujú bežnú údržbu a drobné opravy v zariadení, udržujú 

areál zariadenia a zodpovedajú za plynulý chod kotolne na plynné palivo. Na úseku 

údržby pracujú 4 zamestnanci. 

• Upratovanie 

Zamestnankyne na úseku upratovania zabezpečujú starostlivosť o zverené izby 

klientov a o ich príslušenstvo, udržiavajú čistotu a poriadok spoločných priestorov, 

schodov, spoločenských miestností a pod. Na tomto úseku pracuje 8 zamestnancov. 

• Vrátnica 

Vrátnička kontroluje príchody a odchody zamestnancov, eviduje príchody a odchody 

všetkých návštevníkov zariadenia a dodávateľov tovarov a služieb, vykonáva 
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pravidelné obhliadky celého objektu a obsluhuje telefónnu ústredňu. Na vrátnici 

pracujú 2 zamestnankyne. 

• Pracovník v záhrade 

Pracovník v záhrade organizuje  a vykonáva prácu v záhrade a v skleníku, dbá na 

dodržiavanie agrotechnických termínov a formuje praktické návyky a zručnosti 

klientov zariadenia. V záhrade pracuje 1 zamestnankyňa.  
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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 12 

mužov a 25 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: 28 PSS 

▪ RACIO mletá: 1 PSS 

▪ DIA strava: 6 PSS 

▪ Šetriaca strava: 2 PSS 

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

sestra , 4 praktické sestry, 3 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 6 Kožné ochorenia 4 

Epilepsie 5 Poruchy osobnosti... 23 

Alkoholizmus 7 Bludové poruchy 1 

ICHS/IM 2 Parkinson ochorenie 1 

Senilná demencia - Drogové závislosti 19 

Hypertenzia 12 Ochorenia sluchu 2 

Pohybové ochorenia 7 Endokrinologické ochorenia 5 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

1 

NCMP 0 Alzheimerova  choroba 0 

Psychóza 10 Alergie 3 

Očné ochorenia 10 Srdcovo-cievne ochorenie 5 

Nádorové ochorenia 2 Reumatologické ochorenia 2 

Ochorenie GIT-u 6 Respiračné ochorenia 5 

Schizofrénie 7 Slepota 0 

Mentálne postihnutie 25 Močové ochorenia 11 
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II.  ODDELENIE  

• Je trojpodlažná, skutočný stav je 37 PSS, z toho 10 mužov a 27 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: 29 PSS 

▪ DIA strava: 4 PSS 

▪ Šetriaca strava: 1 PSS 

▪ RACIO mletá strava: 2 PSS 

▪ RACIO mixovaná strava: 1 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 4 Kožné ochorenia 0 

Epilepsie 4 Poruchy osobnosti... 22 

Alkoholizmus 4 Bludové poruchy 1 

ICHS/IM 5 Parkinson ochorenie 0 

Senilná demencia 0 Drogové závislosti 10 

Hypertenzia 9 Ochorenia sluchu 3 

Pohybové ochorenia 6 Endokrinologické ochorenia 2 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

0 

NCMP 2 Alzheimerova choroba 0 

Psychóza 4 Alergie 4 

Očné ochorenia 8 Srdcovo-cievne ochorenie 16 

Nádorové ochorenia 0 Reumatologické ochorenia 1 

Ochorenie GIT-u 4 Respiračné ochorenia 2 

Schizofrénie 12 Slepota 0 

Mentálne postihnutie 24 Močové ochorenia 2 
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III.  ODDELENIE  

• Je dvojpodlažná, skutočný stav je 43 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: 9 PSS 

▪ Šetriaca strava: 5 PSS 

▪ Racio mletá strava: 4PSS 

▪ Mixovaná strava: 0 PSS 

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

sestra, 1 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 9 Kožné ochorenia 4 

Epilepsie 3 Poruchy osobnosti... 43 

Alkoholizmus 4 Bludové poruchy 9 

ICHS/IM 22 Parkinson ochorenie 5 

Senilná demencia 1 Drogové závislosti 6 

Hypertenzia 18 Ochorenia sluchu 7 

Pohybové ochorenia 9 Endokrinologické ochorenia 3 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

10 

NCMP 1 Alzheimerova choroba 2 

Psychóza 27 Alergie 3 

Očné ochorenia 14 Srdcovo-cievne ochorenie 22 

Nádorové ochorenia 2 Reumatologické ochorenia 2 

Ochorenie GIT-u 10 Respiračné ochorenia 4 

Schizofrénie 17 Slepota 2 

Mentálne postihnutie 24 Močové ochorenia 7 
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IV. ODDELENIE  

• Je dvojpodlažná, skutočný stav je 46 PSS - žien. 

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

• Ubytovanie:  

- PSS sú ubytovaní v 1,2, 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: 15 PSS 

▪ DIA strava: 5  PSS 

▪ Šetriaca strava: 7 PSS 

▪ RACIO mletá strava: 17 PSS 

▪ RACIO mixovaná:1 PSS 

▪ Racio PEG:1 PSS 

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

sestry, 2 praktické sestry,  10 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 4 

Epilepsie 5 Poruchy osobnosti... 1 

Alkoholizmus 7 Bludové poruchy 14 

ICHS/IM 6 Parkinson ochorenie 1 

Senilná demencia 0 Drogové závislosti 8 

Hypertenzia 19 Ochorenia sluchu 10 

Pohybové ochorenia 20 Endokrinologické ochorenia 5 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

1 

NCMP 4 Alzheimeova choroba 0 

Psychóza 18 Alergie 5 

Očné ochorenia 6 Srdcovo-cievne ochorenie 19 

Nádorové ochorenia 3 Reumatologické ochorenia 1 

Ochorenie GIT-u 9 Respiračné ochorenia 5 

Schizofrénie 10 Slepota 1 

Mentálne postihnutie 33 Močové ochorenia 4 
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V. ODDELENIE  

• Je jednopodlažná,  skutočný stav je 25 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: 15 PSS 

▪ RACIO mletá : 2 PSS 

▪ RACIO mix : 1 PSS 

▪ DIA strava: 3 PSS 

▪ Šetriaca strava: 3 PSS 

▪ Bezlepková strava: 1 PSS 

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

•  3 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 5 

Epilepsie 6 Poruchy osobnosti... 8 

Alkoholizmus 0 Bludové poruchy 13 

ICHS/IM 8 Parkinson ochorenie 2 

Senilná demencia 0 Drogové závislosti 8 

Hypertenzia 4 Ochorenia sluchu 5 

Pohybové ochorenia 8 Endokrinologické ochorenia 6 

TBC 0 Iné.. zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

0 

NCMP 1 Alzheimerova choroba 0 

Psychóza 0 Alergie 2 

Očné ochorenia 6 Srdcovo-cievne ochorenie 12 

Nádorové ochorenia 3 Reumatologické ochorenia 0 

Ochorenie GIT-u 6 Respiračné ochorenia 1 

Schizofrénie 13 Slepota 0 

Mentálne postihnutie 18 Močové ochorenia 6 
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Aktivity v rámci sociálnej rehabilitácie  PSS – CSS 

SLOVEN za rok 2021 

Počas celého roka 

• pracovná terapia – šijáreň, drevárska dielňa, keramická dielňa, práce v záhrade, úprava 

a výsadba okrasných záhonov, črepníkov, 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, jaccuzi, prechádzky po okolí, výlety, snoezelen miestnosť 

• návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných našou i okolitých  obcí a 

miest,   inými zariadeniami, 

• zabezpečenie spirituálnych potrieb - účasť na pravidelných bohoslužbách v  zariadení,v 

kostole, púte.  
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Ekonomická časť 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ CSS- SLOVEN ZA ROK 2021 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami CSS – SLOVEN za rok 2021 

1. PRÍJMY  

Plánované príjmy na rok 2021 boli vo výške 1 046 529 €, skutočné príjmy boli vo výške 973 859,71 € 

Percentuálne plnenie: 88,00 %. 

Názov Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie príjmov % vyjadrenie 

Príjem za služby 546 675,00 546 675,00 463 592,28 84,80 

Príjem za stravné 250 025,00 250 025,00 232 350,27 92,93 

Príjmy z dobropisov  0,00 0,00 3 048,17 0,00 

Príjmy a mzdy 
12/2020 

0,00 0,00 613,18 0,00 

Príjmy  z preplácania 
výkonov 
VšZP,Dôvera,Union 

243 309 243 309,00 162 960,60 66,98 

Príjem zápezpeka od 
dodávateľov 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Príjem z grantov 

-mimorozpočtové 

6 250,00 6 250,00 6 021,00 96,34 

Spolu 1 046 259,00 1 106 683,00 973 859,71 88,00 

Grafické vyjadrenie: 

 

1046259

1106683

973859,71

900000

1000000

1100000

1200000

Príjmy

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie príjmov



S. 20   
   

 

2. Bežné a  kapitálové výdavky  

 

Ukazovateľ Schválený 
rozpočet 

Upravený rozpočet Skutočné čerpanie % vyjadrenie 

610 – Mzdy 1 267 509,00 1 295 256,00 1 264 061,48 97,59 

620 – Poistné    458 752,00    475 522,00    459 635,51 96,66 

 

630 - Bežné výdavky 772 237,00 782 627,00 640 845,86 81,88 

640 - Bežné transfery 0 18 969,00 18 968,49 100,00 

600 -  Bežné výdavky spolu 2 498 498,00 2 572 374,00 2 383 511,34 92,66 

700 – Kapitálové výdavky      40 740,00 346 485,00 344 430,77 99,41  

Výdavky celkom 2 539 238,00 2 918 859,00 2 727 942,11 93,46 

Grafické zobrazenie: 

 

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

Položka Schválený rozpočet       v 
EURO 

Upravený rozpočet   v 
EURO 

Skutočnosť v EURO 

610     1 267 509,00 1 295 256,00 1 264 061,48 

620  458 752,00 475 522,00 459 635,51 
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Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2021 bol schválený vo výške 1 267 509,00 €. Počas roka bol 

rozpočet miezd navýšený o sumu 44 250,00 €.- jednorazová  dotácia – Mimoriadna odmena  pre 

zamestnancov SZ  za vykonávanie práce počas 2 vlny   Pandémie COVID 19,Vyplatenie odmeny pre 

sčitacieho  asistenta  v sume 390,00 eur.  Čiastka 80 000,00 € pol.614 ZF 72j  € predstavuje 

preplácanie výkonov ZP. Rozpočet miezd na r. 2021 bol znížený o Transfery PN v sume 7 093,00,00 € 

a odchodné v sume 8 814,00 € a úprava na  pol 620 v sume 986,00 eur.  Čerpanie mzdových 

prostriedkov k 31.12.2021 predstavuje  1 264 061,48 € t.j.97,59 % . 

Rozpočet 620 – Fondy na rok 2021 bol schválený vo výške 458 752,00 €. Počas roka bol rozpočet 

zvýšený o sumu 15 576,00 € - fondy- Mimoriadna odmena  pre zamestnancov SZ  za vykonávanie 

práce počas 2 vlny   Pandémie COVID 19, fondy -Vyplatenie odmeny pre sčitacieho  asistenta  v sume 

208,00 eur. navýšenie rozpočtu v sume 986,00 eur Čerpanie 620 Fondy predstavuje čiastku   

459 635,51 € t. j. 96,66 %. 

Nedočerpané fin. prostriedky na mzdy   sú z dôvodu vysokej PN -COVID 19 zamestnancov CSS-

SLOVEN. 

ČERPANIE PODĽA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK KATEGÓRIE 630:  

Položky Schválený rozpočet v 
EURO 

Upravený rozpočet v 
EURO 

Skutočné čerpanie v 
EURO 

631 - Cestovné 1 000,00 310,00      308,68 

632 - Energie 181 843,00 181843,00 148 546,85 

633 - Tovary 417 189,,00 430 074,00 382 550,05 

634 - Dopravné 5 630,00 6 120,00     6 118,11 

635 - Údržba 88 800,00 88 800,00 50628,54 

636 - Nájomné 0,00 0,00     0,00 

637 - Služby 77 775 ,00 75 480,00 52 693,63 

630  - Spolu 772 237,00 782 627,00 640 845,86 
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Čerpanie finančných prostriedkov BV a KV z Preplácania výkonov ZP v roku 2021 predstavuje čiastku   

162 960,60 € a to: 

          

Odmeny  zamestnancom       80 000,00 € 

Fondy        

Nábytok   

Prevádzkové stroje a prístroje   

Všeobecný materiál    

Pracovný  odev, obuv 

Údržba ubytovacích zariadení    

 KV  PD rekonštrukcia. trafostanice  PD, 
dobubovanie soiílnychc zariaden v ubyt.č.IV.   

KV    Rekonštrukcia  a modenizácia 
sociálnych.zariadení v ubytovni č.IV.   

  12 909,00 € 

  25 396,92 € 

    2 062,80 € 

    7 095,29 € 

    5 886,59 € 

            0,00 € 

  16 260,00 € 

    

   13 350,00 € 

 

3. FINANČNÁ HODNOTA MAJETKU  

Finančná hodnota 
majetku k 31.12.2021 

Suma           v 
EURO 

 

Odpisová 
skupina 

Doba 
používania 

Ročná odpisová 
sadzba 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

    

 021 –Budovy a Stavby 3 121 696,28 4 50 rokov 1/50 

DHM – 022- 
Samost.hnut.majetok 

   200 441,05 4 12 rokov 1/12 

 023 –Dopravné 
prostriedky 

 

82 668,50 2 6 rokov 1/6 

031 – Pozemky 

 

 

10 241,88 0 - neodpisované 

042 – Investície-projekty 

 

15 240,00 0 - neodpisované 

Spolu 3 404 805,83    
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4. BANKOVÉ ÚČTY  

Na bankových účtoch organizácie k 31.12.2021 boli uvedené stavy finančných prostriedkov: 

Názov účtu Číslo účtu Stav k 31.12.2021 v EURO 

Výdavkový účet SK2181800000007000509685 0 

Príjmový účet SK4381800000007000509677 0 

Účet sociálneho fondu SK1481800000007000509714 10 743,06 

Účet darov SK8981800000007000509722   2 018,01 

Účet ŠR SK9681800000007000509693 0 

Depozit – mzdy +prijatá 
zábezpeka od dodavateľov 

SK3681800000007000509706 151 684,97 

Depozit - klienti SK6109000000005022693146 0 

 

5. POHĽADÁVKY  

Pohľadávky Opis pohľadávky Hodnota pohľadávky             
v EURO 

318 - pohľadávky z nedaňových 
príjmov 

Nezaplatené úhrady za pobyt 
klientov 

518 454,19 € 

 

Z toho podľa doby splatnosti: 

V lehote splatnosti                              

                    

        6 262,95 € 

Do 30 dní 4 790,44 € 

Od 30 do 60 dní 5 847,81 € 

Od 60 do 90 dní 4 666,46 € 

Od 90 dní do 1 roka 40 754,43 € 

Nad 1 rok 456 132,10 € 

K pohľadávkam sa k 31.12.2021 tvorili opravné položky celkom vo výške 71 430,31 €. 

6. INFORMÁCIE O  PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH  

Významné položky Hodnota v EURO Účet 

Majetok prijatý do úschovy 730 436,62 751 

DHM v používaní 454 342,14 771 
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INFORMÁCIE O PRIJÍMATEĽOCH SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY 

Počet žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb vedených v poradovníku čakateľov na 

poskytovanie sociálnych služieb k 31.12.2021 

 

Žiadaná forma sociálnej služby Ženy Muži Spolu 

Celoročná pobytová sociálna služba 0 1 1 

 

Prehľad počtu prijímateľov sociálnej služby podľa formy poskytovaných sociálnych služieb 

Forma poskytovanej sociálnej služby Ženy Muži Spolu 

Celoročná pobytová sociálna služba 167 22 189 

 

  

167

22

Ženy Muži
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Prehľad vývoja počtu prijímateľov sociálnej služby poskytovaných sociálnych služieb 

Dôvod zmeny stavu počtu Ženy Muži Spolu 

Prijatí 12 2 14 

Ukončené poskytované sociálne služby 4 0 4 

Zomrelí 11 0 11 

 

Prehľad rozdelenia prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti 

Stupeň odkázanosti Ženy Muži Spolu 

I. Stupeň 0 0 0 

II. Stupeň 0 0 0 

III. Stupeň 0 0 0 

IV. Stupeň 
0 0 0 

V. Stupeň 0 0 0 

VI. Stupeň 
167 22 189 

Spolu 167 22 189 

 

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

k 31.12.2021 

Povinnosť platiť za sociálne služby Počet prijímateľov sociálnej služby 

Plnú úhradu 33 

Časť úhrady z úspor a majetku 4 

Časť úhrady na základe vyživovacej povinnosti 26 

Časť úhrady – dobrovoľný prispievateľ 11 

Časť úhrady  - pohľadávka 115 

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 11 1 12 

Pozbavení v plnom 
rozsahu 

126 7 133 

Svojprávni 30 14 44 

Spolu 167 22 189 

 

Prehľad rozdelenia PSS z hľadiska určenia opatrovníka 

Určený opatrovník Ženy Muži Spolu 

Rodinný príslušník 15 2 17 

CSS-SLOVEN 118 5 123 

Obec/Mesto 4 1 5 

Spolu 137 8 145 

Prihlásenie prijímateľov sociálnej služby k trvalému a prechodnému pobytu 

Prihlásenie k pobytu Spolu 

Trvalý pobyt CSS-SLOVEN 156 

Prechodný pobyt CSS-SLOVEN 33 

Rozdelenie diét u prijímateľov sociálnej služby 

Diéta Počet prijímateľov sociálnej služby 

Diéta č. 3 – racionálna strava 141 

Diéta č. 2 – šetriaca strava 18 

Diéta č. 9 – diabetická strava 27 

Diéta č. 5 – bezlepková strava 1 

Rozdelenie PSS podľa mobility  

Stupeň mobility Spolu 

Mobilný  125 

Čiastočne mobilný 38 

Imobilný 25 
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Prehľad diagnostickej skladby PSS 

Diagnóza Spolu 

Diabetes mellitus 27 

Epilepsie 23 

Alkoholizmus 22 

ICHS/IM 33 

Senilná demencia 1 

Hypertenzia 62 

Pohybové ochorenia 63 

TBC 0 

NCMP 7 

Psychóza 59 

Očné ochorenia 44 

Nádorové ochorenia 10 

Ochorenie GIT-u 35 

Schizofrénie 59 

Mentálne postihnutie 124 

Respiračné ochorenia 16 

Slepota 1 

Močové ochorenia  30 

Alergie 17 

Kožné ochorenia 17 

Poruchy osobnosti 97 

Bludové poruchy 38 

Parkinson ochorenie 8 

Drogové závislosti 51 

Ochorenia sluchu 27 

Endokrinologické ochorenia 22 

Zmiešané poruchy správania a emočné 
poruchy 

12 

Alzheimerova choroba 2 

Reumatologické ochorenia 6 

Srdcovo-cievne ochorenie 75 
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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 31.12.2021 

Počet zamestnancov Ženy Muži Spolu 

Schválený podľa organizačnej 
štruktúry 

- - 104 

Skutočný k 31.12.2021 100 4 104 

 

 

  

100

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

• Kuchárka

• Pomocná kuchárka

• Skladník

• Upratovačka

• Práčka - šička

• Práčka

• Vodič - údržbár

• Vrátnik

• Pracovník v záhrade

Úsek zdravotnícky

51

• Vedúci zdravotníckeho 
úseku

• Úseková sestra

• Zdravotná sestra

• Praktická sestra

• Opatrovateľka

Úsek sociálny

14

• Vedúci sociálneho 
úseku - sociálny 
pracovník

• Ergoterapeut

• Inštruktor pracovnej 
rehabilitácie

• Inštruktor sociálnej 
rehabilitácie
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKTIVITY  

NOVOROČNÁ KAPUSTNICA  

• Nový rok 2021 sme privítali Novoročnou kapustnicou. 

• Vzhľadom na epidemiologické opatrenia a prevenciu šírenia korona vírusu, boli prítomní len 

klienti z jedného oddelenia ktorí sa pravidelne stretávajú. 

• Spolu s klientmi sme uvarili výbornú kapustnicu na ktorej si všetci pochutili, o zábavu sa nám 

postaral Roman Oláh, vďaka ktorému sa roztancovalo celé oddelenie. 

 

SNEHOVÉ RADOSTI  

• 14.1.2021 sme sa rozhodli spolu s PSS potešiť zo snehu, ktorý nám napadal prvýkrát v tejto  

zime. Spolu s PSS sme sa po dopoludňajšej kávičke vybrali stavať snehuliaka. Sneh bol však 

sypký a snehuliaka sa nám postaviť nepodarilo. Preto sme sa rozhodli  poprechádzať po 

areáli zariadenia. Prechádzka skončila poriadnou guľovačkou. Spoločne sme tak strávili 

príjemné dopoludnie. 
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ä 

OČKOVANIE  

VALENTÍNSKE POSEDENIE  

• Dňa 15.2.2021 sme si na oddelení zorganizovali posedenie pri príležitosti sviatku svätého 

Valentína. PSS v spolupráci s ISR urobili maškrtu. Zhotovili sme pudingové poháre s ovocím 

a piškótami. Na tejto maškrte spolu s kávičkou si  pochutili všetci PSS. 
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KARNEVAL 

  
VELKONOČNÉ POZDRAVY  

 

 

 

 

 

 

 

 

STAVANIE MÁJA  

• Máj ten krásny mesiac na ktorý sa všetci tak veľmi tešíme. Máj znamená spev vtákov, kvitnúce 

stromy , vôňa trávy, slniečko ,ktoré viac a viac hreje. Tak aj v našom zariadení sme sa veľmi 

potešili, že po dlhom čase aj skrz epidémiu sa môžeme spoločne stretnúť na akcii akou je 

stavanie mája.  S PSS sme pripravili stuhy a pri hudbe sme ich viazali na vrcholec. Mládenci 

vykopali jamu a o chvíľu sa máj vynímal na našom dvore. Keď sme postavili máj, tak sme si 

pod ním ešte zaspievali a zatancovali. 
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SÚŤAŽ V  SMAŽENÍ PALACINIEK  

• Po dlhej dobe sme využili príležitosť a pripravili súťaž v smažení palaciniek. Súťaže sa 

zúčastnili dve družstvá: ženské a mužské.  Obidve si počínali veľmi dobre, čo bolo vidieť na 

hotovom výsledku. Na čele každého družstva bola ISR.  Palacinky veľmi chutili nielen porote, 

ale aj PSS. Počas smaženia palaciniek ISR s ostatnými PSS nacvičovali tanec „ JERUZALEM“, 

ktorý ovládol takmer celý svet. Tancom sa snažíme udržať pozitivitu v tomto náročnom čase. 

Takto sme strávili nádherný slnečný deň, ktorý veľmi prospel všetkým. 
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NÁVŠTEVA KÚPALISKA  

Konečne sme sa dočkali ,,coronových“ uvoľnení a  krásne slnečné dni nás vytiahli na kúpalisko do 

Nemšovej a Novej Dubnice. Plavci si zaplávali, neplavci si užívali relaxačné bublinkové masáže, 

či vodnú sprchu.   

 

RYBNÍKY  

• Krásny deň prežitý na Rybníkoch 
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VÝLET NA TRENČIANSKY HRAD  

. Krásny a slnečný deň sme využili na výlet do Trenčína. Nenechali sme si ujsť novinku mesta, 

ktorou je červený turistický vláčik Matúš Čák. Vláčikom sme sa povozili po centre mesta a niektorí 

PSS zaspomínali na to, ako si mesto pamätajú ony. Jazda pokračovala až do lesoparku Brezina. 

Odtiaľ nás čakala malá, nenáročná prechádzka po chodníku, ktorý končí až pri bránach 

Trenčianskeho hradu.  

Perlou nášho výletu bola návšteva tejto dominanty mesta, ktorý nám ponúkol menší okruh s 

nádhernými výhľadmi na mesto Trenčín a priľahlé okolie. Obdivovali sme rieku Váh, okolité 

zvlnené kopce a strechy mesta.  

Zakončením výletu bolo občerstvenie v útulnej kaviarni, kde si klientky precvičili spoločenské 

stolovanie a komunikáciu. Ochutnali sme netradičnejšie croissanty plnené na slano spolu 

s citrónovou limonádou.  

PSS boli vďační za výlet. Ich spokojnosť sa prejavuje aj v tom, že už teraz netrpezlivo premýšľajú 

kam pôjdeme nabudúce.  

•  
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VÍKENDOVÁ OPEKAČKA  

V sobotu popoludní 7.8.2021 bolo v našom zariadení veselo, nechýbala opekačka  .  

Do prípravy sa zapojili aj PSS – krájali zeleninu, chystali stoly a stoličky. Opekalo sa v krbe pri 

altánku. Dobrú hudbu vyberal PSS DJ Roman. Zatancovali i  zaspievali. 

Podaktorí PSS kreslili na chodník kriedami, niektorí skákali na švihadle, hádzali loptičkami na 

terč, fúkali  bublifuk, hádali  hádanky.  

 

 

BOJNICE 

. Národná zoo Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou na Slovensku, preto sme sa rozhodli 

opäť pre tento výlet.  V stredu 18.08.2021 sme sa  vybrali za nie moc prívetivého počasia, no verili 

sme, že vyjde slniečko. A tak sa aj stalo, náš výlet vyšiel podľa predstáv. Bojnice nás očarili novým 

pavilónom slonov africkej fauny, samozrejme nemohol chýbať ani pavilón medveďov, tigrov 

a opíc. Po chutnom obede sme pokračovali v prehliadke Zoo a prešli sme i  menší okruh po 

Bojnickom zámku. Napokon sme si všetci odniesli krásny zážitok a malú drobnosť na pamiatku 

z Bojníc.   

•  
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TURNAJ V ČLOVEČE NEHNEVAJ SA  

• Začiatok septembra sa niesol v duchu Človeče nehnevaj sa! 

• 7. 9. 2021 sme usporiadali turnaj v Človeče nehnevaj sa! Turnaj sa konal v relaxačnej zóne, 

kde súťažilo 5 družstiev. Z každého oddelenia boli vybratí 4. klienti. Začiatok bol o 9: 30 hod. 

Víťazi z každého družstva potom hrali spoločne a konečným víťazom sa stala Simonka K. 

Každý účastník dostal malý balíček víťaz ešte niečo navyše. Už teraz sa tešíme na ďalší turnaj 

•  
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GAZDOVSTVO UHLISKÁ  

• V rázovitom prostredí nádhernej prírody Bielych Karpát nás privítalo malé gazdovstvo Uhliská, 

kde si mohli pozrieť a zároveň pohladiť kamerunské  kozičky, ovečky, sliepky, čierneho kohúta, 

gagotajúce húsky, čínske a holandské prasiatka, rodinu somárikov či nezbedného capka.... 

Dopriali sme si celodenný relax v prírode, v ktorej akoby sa zastavil čas. Náš výlet 

v poobedňajších hodinách pokračoval v prírodnom skanzene Ľuborčianskej doliny. Pozreli sme 

si spoločne lesnú železnicu fungujúcu v rokoch 1902 – 1964. Krásny deň sme ukončili 

modlitbou pri kaplnke sv.Huberta, ktorá je postavená v bývalom moste lesnej železnice.  

 

VEDOMOSTNÝ KVIZ  
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VÝLET NA VRŠATEC  

• Dňa 16.09.2021 sme absolvovali výlet na Vršatec. Zo Slavnice do Vršateckého Podhradia sme 

cestovali autobusom, aby využili možnosť sociálnej rehabilitácie, ktorá zahŕňala: 

▪ nastúpiť na autobus správnym smerom,  

▪ kúpiť cestovný lístok, 

▪ použiť v autobuse a v uzavretom priestore rúško, 

▪ kúpiť si kofolu, zmrzlinu a zaplatiť správnu sumu, 

▪ pozdraviť sa a poďakovať. 

• Tento výlet slúžil aj na to aby klienti pookriali v prírode a skúsili náročnosť terénu. dôležitá bola 

aj spolupatričnosť,  pretože niekto vládal viac, niekto menej.  Spoločne sme si na lúke rozložili 

jedlo nasýtili sa tým, čo nám pripravili pani kuchárky. Na spiatočnej ceste ešte niektorí 

pooberali šípky. Spoločne sme sa vrátili poobede do zariadenia, unavení ale spokojní z pekne 

prežitého dňa. Výletu sa zúčastnilo 15 klientov a 3 ISR. 
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SÚTAŽ V  PRÍPRAVE ZEMIAKOVEJ PLACKY  

V utorok 28.9.2021 sme v našom zariadení usporiadali tradičnú súťaž v príprave zemiakovej 

placky. Súťaž otvorila milým príhovorom pani riaditeľka.  

•    Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev. Každé oddelenie zastupovali traja PSS, ktorí nám predviedli 

za pomoci  inštruktorov svoje  kuchárske zručnosti. Základné suroviny boli dodané každému 

družstvu rovnaké, špeciálne ingrediencie si dodalo každé družstvo podľa svojej chuti . 

•     Počas súťaže nás hudbou sprevádzal PSS DJ Roméz – Roman. Púšťal nám rezké pesničky, pri 

ktorých sa zemiaky lepšie strúhali. PSS, ktorí nepiekli placky povzbudzovali, aj si zatancovali. 

Súťaž sme si spestrili krátkym kvízom  o varení. Na záver sme sa porozprávali kto má čo rád 

a čo si vie sám uvariť. Podelili sme sa aj o nové recepty. 

•     Súťaž vyhodnotila trojčlenná porota, ktorú tvorili: pani Mgr. Briestenská , pani Baginová, 

a náš DJ Roman. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, ktorej záverom bolo, že víťazom sú všetci 

zúčastnení.  

MIKULÁŠ  

  

  

BETLEHEM 
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Prijímatelia sociálnych služieb dostali od vedenia vianočné prekvapenie – Betlehem, ktorý je 

umiestnený v našej kaplnke. PSS môžu využiť počas vianočných sviatkov Betlehem, kde sa 

duchovne vyžijú, pomodlia a zaspievajú vianočné koledy. Nakoľko je prísne opatrenie COVID 19, 

môžu chodiť 2-3 PSS. Dnes 23.12.2021 bola vianočná spoveď a pri tejto príležitosti nám pán farár 

Betlehem vysvätil. Spoločne sme sa pomodlili a vypočuli si vianočné koledy. PSS sa boli veľmi 

očarení prekvapením. 

VIANOCE 
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REKONŠTRUKCIE, ÚDRŽBA A REALIZOVANÉ 

PROJEKTY 

 

Kapitálové výdavky  

Tovary, služby  a práce 

Názov obstarávaného 
tovaru  

Obstarávacia 
cena s DPH 

Zdroj financovania 

Kanalizačné prípojka 296 990,78 € Rozpočet pridelený z TSK 

Stavebný dozor – Kanalizačná 
prípojka 

2 950,00 € Rozpočet pridelený z TSK 

Havária 2 ks varných kotlov 
v kuchyni 

14 880,00 Rozpočet pridelený z TSK 

PD – Dobudovanie sociálnych 
zariadení na ubytovni č. IV 

1 020,00 € Prostriedky z verejného 
zdravotného poistenia 

Dobudovanie sociálnych 
zariadení na ubytovni č. IV 

13 350,00 € Prostriedky z verejného 
zdravotného poistenia 

PD – Rekonštrukcia 
trafostanice  

15 240,00 € Prostriedky z verejného 
zdravotného poistenia 

Spolu 344 430,78 €  

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 uvedené tovary, služby a práce  sme použili finančné prostriedky aj 

z uvedeného zdroja. 

Kanalizačná prípojka 

V zmysle § 36 odst. 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. 

CSS – SLOVEN Slavnica opakovane riešilo zle odtekajúce kanalizačné potrubie, ktoré odvádzalo 

splašky do čistiarne odpadových vôd. Jestvujúce potrubie bolo zanesené a  poškodená jeho 
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celistvosť. Z tohto dôvodu  sme opakovane volali  havarijnú službu. Jestvujúce rozvody kanalizácie 

boli po dobe životnosti a ich stav si vyžadoval  neustále opravy.  

Účelom stavby bola realizácia splaškovej kanalizácie, ktorá z objektov CSS – SLON Slavnica 

odvádzaná splaškové vody do verejnej  kanalizácie. Technické riešenie je spracované v zmysle STN 

736701. Po rekonštrukcii kanalizácie sú vypúšťané len splaškové vody (dažďové vody sú oddelene) 

Po uskutočnení (zrealizovaní rekonštrukcie kanalizácie), bol existujúci výpustný objekt zaslepený 

(zabetónovaním), z jestvujúcej ČOV bola odstránená technológia čistiarne a technologické jamy 

zasypané. Uvedený objekt plánujeme využívať ako sklad 

 

Bežné výdavky 

V roku 2021 sme maľovali niektoré časti ubytovne č. II a kuchyňu, práce realizovala firma Stanislav 

Novosad Dolný Lieskov, ako víťaz elektronickej aukcie v sume 7 738,84 € s DPH.  

Firma Vladimír Malych – HYDROIZOMAT, Clementisa 53, Skalica ako víťaz  elektronickej aukcie  

„Oprava klampiarských konštrukcií v hospodárskej budove a ubytovni č. I“ zrealizovala uvedenú 

zákazku v sume 14 299,97 € s DPH. 

Opravu strechy na plynovej kotolni zrealizovala firma JSTORE, s.r.o., Vajnorská 142,   Bratislava  

v sume 7 835,28 € s DPH. 

Projekty 

Dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – nákup 37 ks váľand 

Cieľom projektu bolo  zakúpenie materiálovo – technického vybavenia – vybavenie nábytkom 

(váľandami) ubytovňu č. I – 37 ks 

Rôznorodá diagnostická skladba spôsobuje tenziu vo vzájomných vzťahoch. Prijímatelia sociálnych 

služieb majú málo súkromia, sú neustále vo vzájomnej blízkosti. Zariadením izieb novým nábytkom – 

váľandami sme prijímateľom sociálnych služieb zabezpečili pokojné prostredie, dostatok súkromia 

a kvalitný odpočinok. 

Dotácia bola čerpaná v plnej výške 5 900,00 € t.j. 89/72% z celkových nákladov 6 575,95 €. Vlastné 

zdroje vo výške 671,01 € predstavovali 10,28 % tohto objemu. Zmluvný vzťah bol uzatvorený v rámci 

Elektronického kontraktačného systému.  
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SPOLUPRÁCA SO SPONZORMI  

.  

Celkom sme v roku 2021 uzatvorili tri zmluvy so sponzormi na nepeňažný dar a dve zmluvy na 

peňažný dar.  

Sponzor Finančný dar v 

EURO 

Nefinančný dar v EURO 

Pharm s.r.o. 

Javorova 6 

949 01  

X 100 ks 

Certifikovaných antigénových 

testov 

Milan Šibík 

Hatné 

289,01 X 

Lekáreň Bohuslavice s.r.o. 
Piaristická č. 6667 
911 80 Trenčín 

x 2 ks záhradných hojdačiek 
1 ks záhradného slnečníka 

HARTMANN – RICO spol. s.r.o. 

Einsteinova 24 

851 01 Bratislava 

X 100 ks 

Dávkovačov liekov 

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

1 500,00 X 

Spolu 1 789,01 € X 
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Rok 2021 bol poznačený zabezpečovaním preventívnych opatrení  proti koronavírusu a starostlivosti 

počas krízovej situácie.Aj v tomto roku sme museli prijať opatrenia, ktoré doteraz dôsledne 

dodržiavame. Používaním žiaričov,zvýšenej dezinfekcií, meraním telesnej teploty pri vstupe do 

zariadenia, na oddeleniach 2x denne.Bolo realizované i očkovanie klientov proti COVID 19. Ochranné 

pomôcky sme obstarávali a taktiež nám ich dodával zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj a 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR .  

 Návštevy  klientov boli obmedzené a na určitú dobu i úplne zakázané v zmysle usmernení 

kompetentných inštitúcií.  

 O aktuálnom zdravotnom stave sme telefonicky informovali príbuzných.  Postupovali sme 

individuálne a na základe prijatých opatrení, pri kontakte s príbuzným a priateľmi z iných sociálnych 

zariadení sme využívali možnosti nových informačných technológií, ako napríklad Viber, Whats App, 

Skype. Na individuálny prístup a na podporu psychickej pohody PSS sme kládli veľký dôraz.  

Rok 2021 bol druhý náročný, ale zvládli ho PSS aj zamestnanci.  

Našou hlavnou prioritou pre rok 2021 bola spokojnosť našich klientov a zamestnancov, ktorú sme 

dosiahli trpezlivosťou našich PSS, spoluprácou s príbuznými , obetavým a  zodpovedným prístupom 

zamestnancov. 
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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/ 


