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1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb 

Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj 

 

Zriaďovacia listina v znení 

Zriaďovacia listina 

Domova dôchodcov 

a domova sociálnych 

služieb 

 

Č. 2002/380 

 

01.07.2002 

Dodatok č.1  
Č. 3667/2008/OSV-002 25.06.2008 

Dodatok č.2 
Č. 3496/2010/OSV-006 27.04.2010 

Dodatok č.3 
Č. 6549/2012/OSV-003 31.12.2012 

Dodatok č.4 
Č. 5201/2014/OSV-001 31.10.2014 

Dodatok č.5 
Č. 03909/2017/OSV-4 26.09.2017 

Dodatok č.6 
Č. 04131/2019/OSV-3 15.05.2019 

 

Právna forma 

 

rozpočtová organizácia 

Dátum vzniku 
19.03.1984 

Zápis do registra poskytovateľov 
01.07.2002 

Číslo spisu registrácie 
2002/380 

Sídlo 
Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové 

Mesto 

IČO 
00632511 

DIČ 
2020558067 

 

Zmeny v registry    

04.05.2017 
Kapacita DSS zo 49 na 40 PSS 

ŠZ  z 26 na 35 PSS 

07.11.2017 
názov organizácie 

 

kapacita 

Centrum sociálnych služieb 

Kamence 

Štúrova :  ZpS – 31 PSS 

                DSS – 38 PSS 
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                   ŠZ -   37 PSS 

Litovelská: DSS- 21 PSS 

                   ŠZ – 14 PSS 

10.12.2019 
 

 Kapacita 

Štúrova :    ZpS – 31 PSS 

                   DSS – 38 PSS 

                   ŠZ -   37 PSS 

Litovelská: DSS- 21 PSS 

                   ŠZ – 14 PSS 

 

Štatutárny zástupca Mgr. Denisa Smreková 
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2. Prevádzkové podmienky poskytovanie sociálnych služieb 

Pracovisko Štúrova  

Nachádza sa v hornej časti mesta Kysucké Nové Mesto zvanej Kamence, v blízkosti železničnej 

stanice. Je situované v sedemposchodovom panelovom dome, rozdelenom na vchody A a B. 

Oba vchody sús pojené spoločnou vstupnou chodbou, kde sa nachádza recepcia s kaviarňou. 

Prístup do budovy je bezbariérový.  

Za zariadením je upravená záhrada s altánkom, skalkou, v záhrade sú umiestnené lavičky 

a vybudovaná terasa s ratanovým nábytkom na oddych pre obyvateľov. Nachádza sa tam aj 

kaplnka Panny Márie, kde majú možnosť obyvatelia zariadenia rozjímať a modliť sa. V roku 

2019 sa otvorila Terapeutická záhrada pre seniorov. Na prízemí nášho zariadenia sa nachádza 

rehabilitačná miestnosť, kde prijímatelia sociálnej služby môžu využívať termoterapiu (parafín, 

biolampa, infrapodložka, rašelinové zábaly), hydroterapiu (vírivý kúpeľ), masáže, skupinové 

cvičenia s tenisovými loptičkami alebo program Slnečnica. Na siedmom poschodí CSS 

Kamence sa nachádza spoločenská miestnosť, ktorá slúži na rôzne aktivity a spoločenské 

podujatia, ktoré pripravujeme ale aj na pravidelné voľnočasové aktivity. Nachádza sa tu tiež 

reminiscenčná miestnosť. Je to miestnosť zariadená starým nábytkom, ktorá je vybavená 

predmetmi zo života našich seniorov. V takejto miestnosti opäť prežívajú minulé zážitky.  

Reminiscenčná terapia pracuje so spomienkami seniorov a tým podporuje ich vyjadrovanie, 

komunikáciu, interpersonálne vzťahy a pamäť seniorov. Súčasťou siedmeho poschodia 

v našom zariadení je multisenzorická miestnosť, kde sa naši prijímatelia sociálnej služby 

pravidelne stretávajú pri terapiach svetlom. Súčasťou siedmeho poschodia v našom zariadení 

je multisenzorická miestnosť, kde sa naši prijímatelia sociálnej služby pravidelne stretávajú pri 

terapiach svetlom. 
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Pracoviskona Litovelská 

CSS Kamence pracovisko Litovelská tvoria dva dvojposchodové objekty, ktoré sú vzájomne 

prepojené pergolou. Tieto objekty sú evidované pod č. Litovelská 1218/17A a Litovelská 

3092/17B.  

Budova A: 

Na prízemí budovy sa nachádza samostatné bývanie rodinného typu pre 4 prijímateľov 

sociálnej služby. Samostatné bývanie tvoria tri izby. Dve izby sú jednolôžkové a jedna 

dvojlôžková. Súčasťou sa mostatného bývania je sprcha a WC, kuchynka s jedálenským stolom 

a obývacia izba. Samostatné bývanie rodinného typu má svoj osobitný vchod. Ďalej sa na 

prízemí budovy A nachádza výdajňa stravy so samostatným vchodom, jedáleň a WC pre 

kuchárky. Poschodie budovy tvorí práčovňa, sušiareň, šatne pre upratovačky a kuchárku, archív 

CSS Kamence, údržbárska dielňa, technická miestnosť, úložné a odkladacie priestory. 
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Budova B: 

Priestory prízemia budovy B sú z veľkej miery tvorené ubytovacou časťou, ktorá je 

pozostávajúca z 3-lôžkových a 2- lôžkových izieb. Na izbách sú k dispozícii postele, 

uzamykateľné skrine s ramienkami

pre uloženie osobnej bielizne, toaletné stolíky, stoly a stoličky. Okrem priestorov na bývanie sa 

na prízemí nachádza TV miestnosť, návštevná miestnosť, ošetrovňa a v neposlednom rade 

bezbariérové hygienické zariadenia, ktoré v nedávnej minulosti prešli rozsiahlou 

rekonštrukciou.

Z prízemia vedie vchod do átria zariadenia, ktoré je vybavené záhradnými lavicami a fontánou 

umiestenej  na zatrávnenej ploche. Na poschodí budovy B je umiestnená jedna 2 – posteľová 

izba a okrem nej sú tu priestory, ktoré slúžia na rôzne druhy sociálnej rehabilitácie – 

spoločenská miestnosť, multisenzorická a muzikoterapeutická miestnosť, rekondičná 

miestnosť. Nájdete tu tiež administratívne priestory pre prácu sociálnych pracovníkov a 

inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Obľúbenou časťou priľahlých priestorov zariadenia CSS 

Kamence na Litovelskej ulici je veľká záhrada, v ktorej sa nachádza záhradný altánok, veľká 

záhradná hra footpool, záhradné lavičky na posedenie, v okrasná skalka a bylinková záhrada 

a tiež malý záhradný domček.  Nádherné prostredie slúži na oddych a podporuje relaxáciu 

našich prijímateľov sociálnej služby. Šikovným a práce chtivý mužom poskytuje záhrada veľký 

priestor  na realizovanie sa v rámci gardenterapie. Jedným z príkladov kreativity a cnosti našich 

PSS je svojpomocne vybudovaná prístupová cesta k výdajni jedál, ktorá je tvorená 

zatrávňovacími tvárnicami. 
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3. Prehľad o poskytovaní sociálnych služieb 

 

K 31.12.2019 sme poskytovali službu: 

-v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 

najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, alebo fyzickej 

osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení 

potrebuje z iných vážnych dôvodov, 

- v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo 

fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je 

najmenej III. Podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z., o sociálnych službách, 

- v špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona 

č. 448/2008 Z. z., o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä 

Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza 

multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický 

psychosyndróm ťažkého stupňa, 

Informácie o poskytovaných sociálnych službách, fotodokumentáciu, ako aj informácie 

o uskutočnených a pripravovaných podujatiach sú zverejnené na našej webovej stránke, fb 

stránke, ktorá je pravidelne aktualizovaná a upravovaná. 

Poskytovanie sociálnych služieb v CSS Kamence vychádza z princípov ľudskej dôstojnosti 

a autonómie prijímateľov sociálnej služby, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam. Kladieme 

dôraz na dodržiavanie ľudských a občianskych práv. Našim cieľom je podpora samostatnosti 

a sebestačnosti prijímateľov sociálnej služby, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na 

uspokojenie základných životných potrieb, riešenie krízovej sociálnej situáciea prevenciu 

sociálneho vylúčenia. Pri poskytovaní odborných, obslužných a ďalších činnosti sa riadime 

zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov 

a poskytujeme: 

Odborné činnosti: 

• základné sociálne poradenstvo 

• sociálna rehabilitácia 

• ošetrovateľská starostlivosť 

• pracovná terapia 

Obslužné činnosti: 

• ubytovanie 

• stravovanie 

• upratovanie 

• pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 

Ďalšie činnosti: 

• poskytovanie osobného vybavenia 

• utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

• rekreačná činnosť 
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• kultúrna činnosť 

• záujmová činnosť 

• duchovná starostlivosť pre veriacich 

 

Podporné terapie 

 

Biblioterapia 

Niektorí prijímatelia sociálnej služby si zvykli pravidelne navštevovať čitateľský krúžok, kde 

si čítajú knihy, o ktoré majú záujem a potom o nich diskutujú. Často v debate zájdu aj do 

svojich zážitkov z mladosti – o vojenčine, láskach, ťažšom čiľahšom živote. 

Reminiscenčná terapia 

Reminiscenčná terapia pracuje so spomienkami seniorov a tým podporuje ich vyjadrovanie, 

komunikáciu, interpersonálne vzťahy a pamäť seniorov. Človeka stimuluje k spomínaniu si na 

významné medzníky svojho života. Reminiscencia využíva verbálny prejav, pohyb, hudbu, 

tanec, staré filmy a dokumenty o časoch, ľuďoch a veciach z dôb, ktoré sú našim seniorom 

blízke. Vďaka reminiscencii vzniká príležitosť na vzájomnú komunikáciu medzi seniormi 

a personálom, seniori dostanú možnosť vyjadriť svoje pocity a dojmy, zhodnocujú a bilancujú 

svoj život, stimulujú dlhodobú pamäť, zmysly a verbálny prejav.  

Snoezelen terapia 

Pre prijímateľov sociálnej služby sme pripravili  novú  terapiu, ktorá sa vykonáva 

v multisenzorickej miestnosti. Cieľom práce je stimulovať všetky zmysly prijímateľa sociálnej 

služby ( zrakové, čuchové, sluchové, hmatové, chuťové).  

Tréning pamäti 

Naši seniori sapravidelne stretávajú na tréningu pamäti. Tréning pamäti je preventívny program 

naposilňovanie pamäti a vitality seniorov. Prebieha skupinovou formou a seniorov vedie k 

nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti. Cieľom tréningu pamäti je 

stimulovať rôzne oblasti mozgu, posilniťjednotlivédruhypamäti, zvýšiť sebavedomie 

účastníkov. 

Prechádzka do prírody 

Príroda nášmu organizmu dodáva novú energiu, redukuje stres, osviežuje telo aj ducha. 

Cvičenie vonku je najrýchlejšia cesta ako sa dostať do fyzickej a duševnej pohody a posilniť 

imunitu. Už krátka prechádzka v lese pomáha zbaviť sa únavy. Svaly sa natiahnu a dýchaním 

sa posilní krvný obeh a trávenie. Na krátkych prechádzkach do prírody si pomáhame 

teleskopickými palicami.                                                           

Kondičné cvičenia pre seniorov 

V našom zariadení pravidelne prebiehajú rehabilitačné cvičenia, ktoré pomáhajú našim 

prijímateľom sociálnych služieb udržať si vitalitu, prekrviť stuhnuté svalstvo a pozdvihnúť si 

ducha. Koncept je zameraný predovšetkým na zvýšenie kondície, rozšírené a uvoľnené 

dýchanie, prevenciu a pozitívne ovplyvňovanie celkového zdravotného stavu rešpektujúc pri 

tom pohybové obmedzenia a celkovú kondíciu prijímateľa sociálnej služby.  
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Cvičenie tenisovými loptičkami 

Cvičenie tenisovými loptičkami – ide o pohybové a koncentračné cvičenia, ktoré sú navrhnuté 

tak, aby sa prostredníctvom pohybu zlepšila koordinácia tela, aby sa precvičila jemná a hrubá 

motorika, pozornosť a koncentrácia. 

Muzikoterapia 

Jednou z terapií, ktorá sa v zariadení CSS Kamence pracovisko Litovelská pravidelne využíva 

je muzikoterapia, ktorá pomocou hudby ovplyvňuje psychický a fyzický stav človeka. 

Muzikoterapia pôsobí na človeka celostne, využíva hudbu, ticho, rytmus, zvuk, tón, spev, často 

v naviazané na pohyb či výtvarnú tvorbu. Chlapci na pracovisku ul. Litovelská sa radi a veľmi 

aktívne zapájajú do týchto aktivít. Muzikoterapia prebieha buď receptívne relaxovaním za 

sprievodu hudby a hovoreného slova terapeuta, alebo aktívne s využitím rôznych hudobných 

nástrojov alebo spevu. V zariadení je obľúbené bubnovanie na afrických bubnoch, alebo hranie 

n aindických flautách. Ďalšie terapeutický vhodné nástroje, ktoré využívame sú kaktusové 

dažďové palice, tibetské misky, perkuzie, oceán drum, zvonkohru Koshi či klávesy. 

Muzikoterapiu prevádzame buď v terapeutickej miestnosti, alebo pri peknom počasí aj 

v priestoroch záhrady.  

Ergoterapia 

V našom zariadení kladieme veľký dôraz na vnímanie človeka ako celku, so všetkými jeho 

fyzickými, psychickými, sociálnymi a duchovnými potrebami. Ergoterapia je jednou z ciest pri 

napĺňaní základných potrieb prijímateľa sociálnej služby. Vychádzame z toho, že zdravie 

človeka sa zakladá na flexibilnej rovnováhe medzi prácou, hrou a snahou o prežitie, ktorá sa 

vyvíja a mení počas celého ich života. Sústreďujeme sa na vylepšenie, udržanie fyzického, 

psychického a sociálneho stavu za pomoci aktivít založených na vlastnej snahe prijímateľa 

sociálnej služby. V rámci ergoterapie sa zameriavame na prijímateľov sociálnej služby každého 

veku a s rôznym typom zdravotného znevýhodnenia. Ergoterapia je širokospektrálna, takže ju 

môžeme prispôsobiť individuálnym potrebám PSS, prihliadajúc na ich zdravotný stav. 

Prostredníctvom ergoterapeutických činností sa snažíme dosiahnuť ich maximálne možnú 

samostatnosť a nezávislosť, čim zvýšime kvalitu ich života. 

Klub spoločenský hier 

Naši seniori sa pravidelne stretávajú pri spoločenských hrách, kde strávia príjemné chvíle. 

Kaleidoskop- Prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia zaujíma dianie vo svete, radi 

spoznávajú nové krajiny a vyhľadávajú rôzne zážitky. Túto možnosť im ponúka krúžok 

Kaleidoskop, kde majú možnosťpomocou cestopisných časopisov, internetu, vlastných 

zážitkov rozšíriť svoje obzory. 

Svätá omša a svätá spoveď - Do Centra sociálnych služieb Kamence prichádzajú pravidelne 

duchovní otcovia.  Starkí majú možnosť pristúpiť k svätej spovedi a zúčastniť sa na svätej omši 

v spoločenskej miestnosti alebo záhrade zariadenia, ktorá sa pripravuje pravidelne v prvý 

štvrtok mesiaci.  
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Stravovanie 

Kuchyňa pripravuje jedlá pre: 

- PSS CSS Kamence Štúrova 1210/61, Kysucké Nové Mesto, 

- PSS CSS Kamence Lit ovelská 1218, Kysucké Nové Mesto, 

- zamestnancov, cudzích stravníkov. 

 

Strava pre zamestnancov, cudzích a mobilných klientov je zabezpečená prípravou vo vlastnej 

kuchyni. Stravovacia prevádzka sa riadi smernicou HACCP, ktoré sú v súlade s normami 

zdravej výživy a tabuľkami výživových hodnôt. Jej charakter a zameranie činnosti vyžaduje, 

aby úzko spolupracovala s ostatnými úsekmi v zariadení a to najmä sociálnym úsekom 

a zdravotným úsekom. Okrem zabezpečenia stravovania prijímateľov soc. Služby 

zabezpečujeme stravovanie aj pre zamestnancov. V rámci podpornej sociálnej služby v jedálni 

ponúkame možnosť jedného hlavného jedla – obeda pre fyzické osoby odkázané na túto službu. 

Celkovo za rok 2019 túto službu využilo 29 stravníkov. Potraviny sú obstarané v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávaní a sú uskladnené vo viacerých skladoch tak, aby ich uschovanie 

zodpovedalo všetkým predpisom a  normám. Jedlo sa pripravuje na základe vypracovaného 

jedálneho lístka, ktorý navrhuje vedúca stravovacieho úseku v poverení a následne predkladá 
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stravovacej komisii. Každé dva týždne sa koná stravovacia komisia, kde sa preberá jedálny lístok 

na dva týždňe. Prizvaná je pani riaditeľka CSS Kamence, dvaja klienti zo zariadenia, vrchná 

sestra, vedúca sociálneho úseku a vedúca stravovacieho úseku v poverení. Každý z menovaných 

môže vzniesť pripomienku a následne na to sa robí úprava jedálneho lístka. 

Jedálne lístky- Strava pozostáva z raňajok, desiaty, obedu, olovrantu, večere I. a u diabetikov 

večera II. Pri zostavovaní jedálnych lístkov sa dbá na kvalitu, pestrosť a sezónnosť stravy. 

Uprednostňujeme zdravšiu technologickú prípravu /varenie, dusenie v konvektomatoch/ pred 

pečením a vyprážaním. Sledované hodnoty výživových faktorov jednotlivých jedál za jednotlivé 

mesiace zodpovedajú hodnotám odporúčaných výživových dávok /OVD/. Jedlá sú pripravované 

v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov 

sociálnej služby. Nepretržite je zabezpečený dostatočný príjem tekutín hygienicky vyhovujúcim 

spôsobom, aby bol dodržaný pitný režim každého PSS. Strava je vydávaná v jedálni, imobilným 

PSS je expedovaná individuálne na izby zdravotným personálom v termoportoch, v ktorých sa 

podáva jedlo PSS na izbách. Teplota jedla vydrží v termoportoch 3 hodiny. Takto  

zabezpečujeme skvalitnenie podávania. Vlastným autom zabezpečujeme odvoz stravy do 

zariadenia CSS Litovelská. 

Diéty Počet prijímateľov sociálnej služby 

Racionálna 104 PSS 

Diabetická   24 PSS 

Šetriaca     9 PSS 

Bez – lepková      1 PSS 

Bez – mliečna     1 PSS 

Náhradnástrava     2 PSS 

Strava  Počet cudzích stravníkov 

Racionálna 29  

 

Strava Zamestnanci 

Racionálna 92 

 

 

Pripravuje sa strava pre zamestnancov, ktorý sa celkovo stravujú na dvoch pracoviskách. Denný 

počet záleží podľa zmennosti. Zamestnancom, ktorý majú nočné zmeny, sú zabezpečené 

gastrokarty. 

Súčet všetkých odobratých jedál za rok 2019: 

Rok 2018 Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera l Večerall Spolu 

Január   3 934   3 182   5 873   3 182   3 753    678   20 602 

Február   3 628   2 948   5 381   2 948   3 484    665   20 054 

Marec   4 016   3 248   5 967   3 249   3 809    715   21 004 

Apríl   3 800   3 096   5 630   3 103   3 608    721   19 958 

Máj   4 009   3 330   5 874   3 313   3 812    833   21 171 
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Jún   3 906   3 257   5 694   3 248   3 744    835   20 684 

Júl   3 933   3 295   5 698   3 279   3 768    828   20 801 

August   3 890   3 267   5 662   3 239   3 714    827   20 599 

September   3 922   3 173   5 777   3 253   3 728    813   20 666 

Október   3 896   3 213   5 913   3 190   3 696    736   20 644 

November   3 882   3 214   5 685   3 187   3 686    737   20 391 

December   4 009   3 349   5 709   3 323   3 846    767   21 003 

Spolu 46 825 39 572 68 863 38 514 44 648 9 155 247 577 

 

Norma stravnéholimitu k 1.2.2019 : 

  raňajky desiata obed olovrant večera1 večera2 spolu 

zamestnanci  -  - 1,08 €  -  -  - 1,08 € 

cudzí  -  - 1,08 €  -  -  - 1,08 € 

racionálna 0,33 € 0,24 € 1,08 € 0,24 € 0,81 €  - 2,70 € 

šetriaca 0,39 € 0,29 € 1,30 € 0,29 € 0,97 €  - 3,24 € 

diabetická 0,36 € 0,26 € 1,30 € 0,26 € 0,87 € 0,19 €   3,24 € 

 

Platba za stravu:   

  raňajky desiata obed olovrant večera 1 večera 2 spolu 

zamestnanci  -  - 0,50 €  -  -  - 0,50 € 

cudzí  -  - 2,30 €  -  - -  2,30 € 

racionálna 0,69 € 0,51 € 2,30 € 0,51 € 1,72 €  - 5,73 € 

šetriaca 0,75 € 0,56 € 2,52 € 0,56 € 1,88 €  - 6,27 € 

diabetická 0,69 € 0,50 € 2,52 € 0,50 € 1,69 € 0,37 € 6,27 € 
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Plán HACCP  

Kuchyňa má zavedený od roku 2000 systém HACCP. Dokumentácia správnej výrobnej praxe 

obsahuje všetky výrobné postupy, technické a technologické predpisy, výrobné postupy, normy 

obsluhy strojov a zariadení a posudok k technologickému zariadeniu, hygienický režim a 

sanitačný režim, metrologický plán, system zabezpečenia kontroly hygieny potravín – HACCP.  

Dokumentácia slúži na zabezpečenie nepretržitej kontroly každého kroku od príjmu potravín, 

cez skladovanie, kuchynskú úpravu až po výdaj stravníkovi. Podľa zákona NR SR číslo 

152/1995 Z.z. o potravinách, sú zamestnanci pravidelne školení a prácu s potravinami 

vykonávajú len osoby, ktoré sú zdravotne a odborne spôsobilé. Pravidelne štvrťročne sa 

vykonávajú školenia zamestnancov stravovacieho úseku z HACC, prevádzkového poriadku, 

osobnej hygieny zamestnancov, doklad o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti, pôvod 

tovaru, vedenie evidencie, dodržiavanie teplotného reťazca, manipulácia so surovinami, odber 

vzoriek, skladovanie a odstraňovanie kuchynského odpadu, kontrola jedálnych lístkov. 

Zamestnankyne kuchyne priebežne absolvujú školenie hygienického minima, kde sú kvalitne 

poučené o práci s potravinami.  

 

Akcie:  

Klientom zariadenia sú pripravované rôzne akcie, ako napr. Fašiangová veselica, stavanie 

a váľanie mája, Seniorská rybka, poľovnícka súťaž seniorov, spoločná štedrá večera a mnoho 

iných, na ktorých sa podieľajú aj zamestnanci stravovacieho úseku prípravou a podávaním 

občerstvenia.  V roku 2019 sa konala akcia otvorenie Terapeutickej záhrady, kde pracovníčky 

stravovacieho úseku pripravili pohostenie pre klientov a pozvaných hosti. 

 

Dodávatelia: 

Inmedia, spol. s.r.o–Zvolen /mliečne výrobky a ostatný tovar/ 

Bartošek Čadca  /mäso a mäsové výrobky/ 

Fatratip  /čerstvé ovocie a zelenina/ 

Pekárne Čadca  /chlieb a pečivo/ 
 
Ubytovanie 

Kapacita CSS Kamence je 106 prijímateľov sociálnej služby v 77 izbách. V zariadení je jedno 

krízové lôžko. Izby sú rozdelené na garsónky s vlastným sociálnym zariadením a na bunky 

s veľkou a malou izbou s vlastným sociálnym zariadením. Garsónky sú jednolôžkové alebo 

dvojlôžkové, malá izba je jednolôžková a veľká izba je jednolôžková alebo dvojlôžková.  

Súčasťou každej obytnej jednotky je WC a umývadlo. Izby prijímateľov sociálnej služby sú 

vybavené predpísaným nábytkom a zariadením. Prijímatelia sociálnej služby v CSS Kamence 

majú možnosť priniesť si vlastné televízne prijímače a rádia. Všetci prijímatelia sociálnej 

služby majú možnosť, po dohode s vedením zariadenia, priniesť si bytové doplnky a dekoračné 

predmety.  
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Štruktúraprijímateľovsociálnychslužieb 

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb je rôznorodá a  to podľa  veku, druhu zdravotného 

postihnutia, diagnóz a zdravotného stavu. K 31.12.2019 pracovisko CSS Kamence Štúrova 

poskytlo služby 135 prijímateľom sociálnych služieb (PSS). K 31.12.2019 pracovisko DSS 

Litovelská poskytlo služby 44 prijímateľom sociálnej služby. 

 

Počet umiestnených prijímateľov sociálnych služieb za rok 2019 podľa stupňa 

odkázanosti na sociálnu službu: 

 

Počet umiestnených PSS CSS Kamence PSS CSS Kamence pracovisko 

Litovelská PSS 

I.stupeň - - 

II.stupeň - - 

III.stupeň - - 

IV.stupeň 1 PSS - 

V.stupeň 1 PSS - 

VI.stupeň                   28 PSS 9 PSS 

ZpS 7 PSS - 

DSS 3 PSS 3 PSS 

ŠZ                   20 PSS 6 PSS 

Spolu                   30 PSS  9 PSS 

 

Tabuľka č. 1 Štruktúra PSS podľa diagnóz- Štúrova 

 počet 

s psychickým ochorením 121 

s mentálnou retardáciou    8 

bez psych. ochorenia    6 

SPOLU 135 

 

V roku 2019 sme poskytovali starostlivosť prijímateľom sociálnej služby (PSS), z toho 121 

trpelo rôznorodým psychickým ochorením vrátane demencie, čo bolo až 89,63 % zo všetkých 

PSS, 8 PSS s rôznym stupňom mentálnej retardácie a 6 PSS nemalo žiadnu psychiatrickú 

diagnózu. 
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Tabuľka č.2 Psychické ochorenia- Štúrova 

 demencia organ. 

psychosynd. 

poruchy správ. 

vplyvom 

psychoaktívnych 

látok 

poruchy 

nálady 

poruchy 

osobnosti 

schizofrénia 

ženy 45 48 5 25 4 4 

muži 11 33 6 6 3 1 

SPOLU 56 81 11 31 7 5 

 

81 PSS trpelo organickým psychosyndrómom, z toho počtu 48 žien, demenciou bolo 

postihnutých 56 PSS, z toho 45 žien, poruchy správania vplyvom psycho aktívnych látok malo 

11 PSS. 

Tabuľka č. 3 Psychické ochorenia – ŠZ a DSS prevádzka Litovelská 

 Mentálnar

etardácia 

Schizo- 

frénia 

Poruchy

nálady 

Poruchyos

obnosti 

Demenci

a 

Organický 

psycho- 

syndróm 

Poruchypsych

iky, 

zapríčinenéuž

ív. látok 

Muži 7 15 9 7 2 15 11 

SPOLU 7 15 9 7 2 15 11 

Tabuľka č. 4 Neurologické ochorenia – Štúrova 

 Alzheimer Parkinson Epilepsia Parézy, 

plégie 

Skleróza 

multiplex 

DMO 

ženy 11 8 8 33 0 1 

muži 1 4 7 16 0 1 

SPOLU 12 12 15 49 0 2 

Tabuľka č. 5 Neurologické znevýhodnenie – ŠZ a DSS prevádzka Litovelská 

 Mozgovéochrnutia DMO Parkinson Alzheimer Epilepsia 

Muži 12 1 0 0 3 

SPOLU 12 1 0 0 3 

Tabuľka č. 6 Ochorenia zažívacieho traktu – Štúrova 

 PSS s diétou diabetes mellitus tracheostómia PEG 

ženy 9 38 0 3 

muži 3 9 2 0 

SPOLU 12 47 2 3 
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Tabuľka č. 7 Poruchy zmyslov – ŠZ a DSS prevádzka Litovelská 

 Poruchareči Poruchasluchu Poruchazraku Hluchoslepota 

Muži 12 3 3 0 

SPOLU 12 3 3 0 

 

Tabuľka č. 8 Dezorientácia, napádanie – ŠZ a DSS prevádzka Litovelská 

 Dezorientácia Verbálnenapádanie Fyzickénapádanie 

Muži 17 15 12 

SPOLU 17 15 12 

Tabuľka č. 9 Mobilita– Štúrova 

  mobilní čiastočne 

imobilní- s 

pomôckou 

čiastočne 

imobilní-  

invalidný vozík 

imobilní- 

pripútaní na 

lôžko 

ženy 24 35 4 26 

muži 13 11 5 17 

SPOLU 37 46 9 43 

 

Tabuľka č. 10 Mobilita – ŠZ a DSS prevádzka Litovelská 

 Čiastočne mobilný s 

pomôckou 

Čiastočne mobilní – 

invalidný vozík 

Imobilní – nalôžku 

Muži 1 1 1 

SPOLU 1 1 1 

Tabuľka č. 11 Inkontinencia – Štúrova 

  kontinentní ľahká 

inkontinencia 
stredne ťažká 

inkontinencia 
fekálna 

inkontinencia 

ženy 14 10 65 55 

muži 14 2 30 20 

SPOLU 28 12 95 75 
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Tabuľka č. 12 Inkontinencia – ŠZ a DSS prevádzka Litovelská 

 Ľahkýstupeň Stredneťažkýstupeň Fekálnainkontinencia 

Muži 5 6 1 

SPOLU 5 6 1 

Tabuľka č.13 Exitus – Štúrova 

 

 

 

Tabuľka č. 14 Exitus – ŠZ a DSS prevádzka Litovelská 

 v nemocnici  v zariadení 

Muži 5 0 

SPOLU 5 0 

Tabuľka č. 15 Hospitalizácia – Štúrova 

oddelenia počet 

interné oddelenie 26 

oddelenie dlhodobo chorých 0 

Onkologické 2 

ARO 3 

Neurológia 5 

Pľúcne 0 

psychiatrické oddelenie 3 

Kožné 2 

chirurgické  10 

Traumatológia 6 

paliatívne oddelenie 3 

Urológia 3 

SPOLU 63 

 

 

 

 
v nemocnici v zariadení 

Ženy 7 10                                                                                                                                                                                                  

Muži 3 4 

SPOLU 10 14 
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Tabuľka č. 16 Hospitalizácia – ŠZ a DSS prevádzka Litovelská 

 Hospitalizácia 

Muži 17 

SPOLU 17 

Tabuľka č. 17 Výjazdy – Štúrova 

 počet 

LSPP 0 

RZP 72 

SPOLU 72 

K PSS bola 72 krát privolaná RZP. 

Tabuľka č. 18 Zdravotné pomôcky získané cez VšZP - Štúrova 

pomôcka počet 

ortézy DK 1 

elektrická polohovacia posteľ 9 

lôžkový stolík 3 

antidekubitná sedačka 1 

Chodúľka 0 

Chodítko 2 

invalidný vozík 4 

antidekubitný matrac s kompresorom 9 

Madlá 2 

sedadlo zvýšené na WC 2 

Zdvihák 1 

 

Pomocou Všeobecnej zdravotnej poisťovne sme zabezpečili pre prijímateľov sociálnej služby 

9 polohovacích postelí, 4 invalidné vozíky a iných pomôcok na uľahčenie mobility, bezpečnosti 

a prevencii pádov, dekubitov a zlepšenia kvality života. VšZP nášmu zariadeniu darovala 4 

chodúľky, 1 elektrickú polohovaciu posteľ, 3 invalidné vozíky. 

Tabuľka č. 19 Hodiny lekárov – Štúrova 

Lekár Počet hodín 

MUDr. Vaňková - psychiater 57,5 

MUDr. Borák – obvodný lekár 74,5 

SPOLU 132 
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PSS boli navštevovaní v zariadení obvodným lekárom, ktorý odpracoval u nás 74,5 

ordinačných hodín, psychiatrom s počtom odpracovaných hodín 57,5 hodín. 

Tabuľka č. 20 Hodiny lekárov – ŠZ a DSS prevádzka Litovelská 

Lekár Počet hodín 

MUDr. Vaňková - psychiater             71 

MUDr . Borák – obvodný lekár 71,5 

SPOLU           142,5 

Tabuľka č. 21  Doprovody na vyšetrenia – Štúrova 

Sprievod Počet  

mimo okres 154 

v rámci okresu 705 

SPOLU 859 

 

PSS bol zabezpečovaný sprievod na vyšetrenia 82,07 % doprovodov bolo v rámci okresu, 17,93 

% mimo okres zo všetkých doprovodov. Sprievody sa poskytovali na vyšetrenia k špecialistom 

– k rehabiltačnému lekárovi, urológovi, neurológovi, nefrológovi, diabetológovi, ortopédovi, 

chirurgovi, internistovi, očnému lekárovi, ale i na vyšetrenia do nemocnice, RTG, SONO  a iné, 

taktiež sprievody PSS na hospitalizácie a z návratov z hospitalizácií. 

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť 

Ošetrovateľská starostlivosť v CSS Kamence Štúrova je poskytovaná 6 sestrami, 3 praktickými 

sestrami. V zariadení sú vykonávané i špecializované výkony, nakoľko sme poskytovateľmi 

ošetrovateľskej starostlivosti na základe uzatvorenia zmluvy so Všeobecnou zadravotnou 

poisťovňou od roku 2018. Zazmluvnených máme 50 PSS. Ošetrovateľská starostlivosť sa 

poskytuje všetkým PSS, avšak nakoľko sme poskytovateľmi máme kompetencie na základe 

ordinácie lekára aplikovať intravénozne injekcie, infúznu liečbu, katetrizáciu, odsávanie, 

aplikácia rôznych terapií, výmenu nazogatrickej sondy, ošetrovanie rán a iné výkony vrátane 

bežných ako podávanie rôznych foriem liekov, aplikovanie injekcií, inzulínov, meranie 

fyziologických funkcií, bandáže, zábaly, ale i  poskytovanie psychickej a sociálnej opory na 

zabránenie sociálnej izolácie, podporu prijímateľom s onkologickým ochorením, pri paliatívnej 

starostlivosti.  

K významnej a neoddeliteľnej súčasti nášho zariadenia patrí i opatrovateľská starostlivosť, 

ktorá je súborom činností, ktorých cieľom je skvalitniť život prijímateľov v našom zariadení. 

Personál vykonávajúci opatrovateľskú starostlivosť realizuje opatrovateľské úkony 

a zabezpečuje napĺňanie potrieb PSS na základe holistického prístupu. Základnými činnosťami 

sú pomoc pri kŕmení, podávanie jedla, hygiena, polohovanie imobilných PSS, výmena ošatenia, 

posteľnej bielizne, sledovanie psychického a fyzického stavu a podobne. Máme 5 
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zamestnancov, ktorí absolvovali kurz Bazálnej stimulácie. Pri výkone svojej práce uplatňujú 

jednotlivé prvky konceptu, ktoré im napomáhajú predchádzať problémy v správaní, taktiež sú 

napomocné pri pociťovaní vlastných hraníc PSS, ktorý je imobilný a má nariušené vnímanie 

svojho tela. Uplatňujeme v praxi uloženie klienta do polohy hniezdo, najmä u PSS s poruchou 

spánku, správania, s bolesťami alebo v terminálnom štádiu. Zamestnanci pristupujú k 

prijímateľom s empatiou, profesionálnou komunikáciou, individuálnym prístupom, riadia sa 

Etickým kódexom, uplatňujú základné ľudské práva. 

Nevyhnutnou súčasťou tohto úseku je i diplomovaná fyzioterapeutka. Jej úlohou je vykonávať 

u našich PSS liečebný telocvik, klasické, hĺbkové, reflexné masáže, parafínové a rašelinové 

zábaly, magnetoterapiu, rôzne individuálne a skupinové cvičenia, cvičenia na fit lopte, s 

loptičkami. Uplatňuje i liečbu fototerapiu prostredníctvom bioptronového svetla, ktoré 

využívame na liečbu rán, diabetických komplikácií, vredov predkolenia, opuchov, dekubitov, 

ale i bolestí chrbtice. Ďalšou novšou terapiou je infraterapia prostredníctvom infračervenej 

podložky, ktorá je uplatňovaná u PSS s bolesťami kĺbov, chrbtice, diabetes mellitus, redukciu 

opuchov. Naši PSS majú v obľube i hydroterapiu vo vírivke, ktorá prispieva k zlepšeniu 

prekrvenia končatín, uvoľňuje svalovú a kĺbovú stuhlosť. Pôsobí  masážne a veľmi 

upokojujúco. Fyzioterapeutka spolupracuje s ďalšími zamestnancami a konzultuje zdravotný 

stav PSS so sestrami, podľa čoho implementuje adekvátnu formu rehabilitačnej činnosti 

u jednotlivých prijímateľov. 

Celkový počet zamestnancov poskytujúcich ošetrovateľskú, opatrovateľskú a rehabilitačnú 

činnosť je 32. Bližšie zaradenie a vzdelanie pracovníkov je uvedené v tabuľke č.13 a č. 14. 

Tabuľka č.13 Vzdelanie sestier – Štúrova 

sestry s maturitou 3 

PŠŠ  ošestar. v komunite, psychiatrii 1 

VŠ 1. st. 1 

VŠ II. stupeň + PŠŠ (komunita+ 

psychiatria) 

1 

SPOLU 6 

Tabuľka č.14 Štruktúra ošetrovateľského a opatrovateľského tímu – Štúrova 

Sestry 6 

praktická sestra 3 

sanitárky 9 

opatrovateľky 13 

fyzioterapeutka 1 

SPOLU 32 
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4. Personálne podmienky a organizačná  štruktúra poskytovateľa  sociálnych služieb 

 
Centrum sociálnych služieb Kamence je rozdelené na dve pracoviská, a to: na ulici Štúrovej 

a na ulici Litovelskej, kde je spoločne zamestnaných 92 zamestnancov. 

Zamestnanci oboch pracovísk plnia kvalifikačné predpoklady a sú odborne spôsobilí na výkon 

svojej pracovnej činnosti. Zamestnávateľ v r. 2019 spĺňal požiadavky na odborný podiel 

zamestnancov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a novelizácií. 

 

Organizačná štruktúra CSS Kamence 

 

Mgr. Denisa Smreková, riaditeľka CSS Kamence 

 

 

 

Sociálny úsek 

Vedúca sociálneho úseku 1 

Sociálny pracovník 2 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 5 

Strážnik objektu 3 

 

 

 

 

Ekonomický úsek 

Vedúca ekonomického úseku a správy majetku 1 

Personálny a mzdový účtovník 1 

Všeobecný účtovník 1 

Samostatný odborný referent 1 

Hospodárka, správca majetku     1 

Vodič kumulovane údržbár 2 

Upratovačka 7 

Práčka              2 

Práčka, šička     1 

 

 

Stravovací úsek 

Vedúca stravovacieho úseku 1 

Zmenová kuchárka 1 

Kuchárka   6 

Pomocná kuchárka   3 

Skladník potravín   1 

Zdravotný úsek Vedúca zdravotného úseku 1 

Sestra 6 

Praktická sestra   3 

Rehabilitačný pracovník1 

Sanitárka/opatrovateľka       21 

 

Zdravotný úsek CSS Kamence 

pracovisko Litovelská 

Praktická sestra 1 

Sestra    3 

Sanitárka/opatrovateľka7 

Pomocná opatrovateka 1  
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Správa DSS Litovelská 

Sociálny pracovník kumulovane manažér kvality 

poverený riadením, správa 1 

Sociálny pracovník   1 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 3  

Práčka +upratovačka 1,  

Upratovačka 1 

 

Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov na jednotlivých úsekoch predstavovalo cyklus 

samovzdelávacích aktivít, odborných školení a seminárov, ktoré organizovali rôzne 

organizácie.   

 

Dátum Názov kurzu/školenia Zamestnanci 

08.01.2019 Školiaca akcia- Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

zamestnancov 

2 

07.02.2019 Školiaca akcia – Ošetrovteľská starostlivosť o klienta s DM v 

podmienkach DSS 

3 

07.02.2019 Školiaca akcia – Ošetrovateľská starostlivosť o klienta s 

trecheostómiou 

2 

07.03.2019 Školiaca akcia – Ošetrovteľská starostlivosť o klienta s dekubitmi 

v DSS. Prevencia. Liečba. 

1 

28.03.2019 Účasť na konferencii – Kvalitná a efektívna starostlivosť o 

seniorov v scoiálnych zariadeniach 

2 

04.04.2019 Účasť na konferencii – Zavádzame štandardy kvality do praxe 1 

30.04.2019 Školica akcia – Pitný režim u klientov 36 

15.05.2019 Školiaca akcia – manažovanie ľudí a pozitívna psychológia 3 

29.05.2019 Školiaca akcia – Verejné obstarávanie- smernica VO 2 

06.06.2019 Školiaca akcia – Deeskalácia a manažment prevencie agresie u 

pacienta 

1 

07.06.2019 Ostatnév zdelávanie – Riadenie rizík v sociálnych službách 2 

13.06.2019 Účasťna konferencii – XXI. Celoslovenská konferencia sestier 

pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou 

2 

25.06.2019 Ostatné vzdelávanie – Administrácia a riadená dokumentácia v 

sociálnych službách 

2 

03.07.2019 Akreditovaný kurz – Kurz opatrovania 1 

04.07.2019 Školiaca akcia – Bezpečnosťpacienta 2 

04.09.2019 Akreditovaný kurz – Základní kurz Bazální stimulace 2 
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05.09.2019 Školiaca akcia – Ošetrovateľská starostlivosť o klienta s 

apalickým syndrómom 

2 

05.09.2019 Školiaca akcia – Ošetrovateľská starostlivosť o klienta s poruchou 

prijímania stravy 

2 

06.09.2019 Účasť na konferencii – XV. Celoslovenská konferencia sestier 

pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb 

3 

25.09.2019 Školiaca akcia – Kurz-syndróm vyhorenia 1 

26.09.2019 Školiaca akcia – Profesionálna opatrovateľská a ošetrovateľská 

starostlivosť 

2 

01.10.2019 Školiaca akcia – Hygiena rúk v prevencii nozokomiálnych nákaz. 

Indikácie na dezinfekciu rúk a používanie rukavíc. Kombinované 

ošetrenie rúk a protiepidemiologické opatrenia pri infekcii 

vyvolanej Clostridium difficile 

3 

17.10.2019 Školiaca akcia – Nutričná akadémia 2 

28.10.2019 Školiaca akcia – Mzdová účtovníčka v IV. Q roku 2019 1 

28.10.2019 Školiaca akcia – Školenie o VO za účasti riaditeľa úradu preVO 2 

15.11.2019 Účasť na konferencii – VII. Česko-slovenský kongres bazálnej 

stimulácie s medzinárodnou účasťou 

3 

18.11.2019 Akreditovaný kurz – Interný auditor kvality 1 

26.11.2019 Školiaca akcia – Klinická analýza vybraných pacientov 1 

 

 

5. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu 

Centrum sociálnych služieb Kamence je rozpočtovou organizáciou Žilinského samosprávneho 

kraja. Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí 19. novembra 2018 schválilo rozpočet ŽSK 

narok 2019, ktorého súčasťou bol aj rozpočet CSS Kamence.V nadväznosti na schválený 

rozpočet rozpísal odbor sociálnych vecí ŽSK pre naše zariadenie záväzne ukazovatele rozpočtu 

na rok 2019. Schválený rozpočet výdavkov bol v „Programe 8”: Sociálne služby vo výške 1 693 

480,00€. Členenie rozpočtových výdavkov bolo určené nasledovne: 

Výdavky celkom 1 693 480,00€ 

Bežné výdavky 1 693 480,00€ 

Z toho 

 

610 mzdy, platy a OOV        

 

949 540,00€ 

  620 odvody do poisťovní 352 621,00€ 

630 tovary a služby 352 621,00€ 

640 bežné transfery     9 076,00€        

Kapitálové výdavky:                                   0,00€ 
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Finančné prostriedky boli poukazované mesačne na výdavkový účet vo výške 1/12 schváleného 

ročného rozpočtu. V priebehu roka 2019 bol rozpočet na základe schválenia zastupiteľstvom 

ŽSK niekoľko krát upravovaný. Po úpravách rozpočtu bolo členenie rozpočtových finančných 

prostriedkov nasledovné: 

Výdavky celkom 1 904 778,30€ 

 

Bežnévý davky 1 854 420,30€ 

Z toho 

 

610 mzdy, platy a OOV        

 

1 008 794,60€ 

  620 odvody do poisťovní    368 972,00€ 

630 tovary a služby    458 482,70€ 

640 bežné transfery      18 171,00€        

Kapitálové výdavky:                             50 358,00€ 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2019, podľa stupňa odkázanosti na jedného 

klienta mesačne: 

Prevádzka Štúrova 

Druhposkytovanej sociálnej služby Čiastka v EUR 

Zariadenie pre seniorov 902,88 

Domov sociálnych služieb 961,13 

Špecializované zariadenie                              1 048,50 

 

Prevádzka Litovelská 

Druh poskytovanej sociálnej služby Čiastka v EUR 

Domov sociálnych služieb 1 120,55 

Špecializované zariadenie 1 166,29 
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Kapacita CSS Kamence 

Kapacita klientov pracovisko Štúrova Kapacita klientov pracovisko Litovelská 

106 35 

 

Priemerná úhrada na klienta v  € 

CSS Kamence  CSS Kamence pracovisko  Litovelská 

ZpS :  274,77 

DSS :  281,80 

ŠZ :    286,64 

 

DSS : 290,09 

ŠZ :   297,25 

 

Z toho:  

Ubytovanie : 

za 1 m² podlahovej plochy 0,12 € 

na 1 deň – 1 prijímateľ viac ako 8m² 0,39 € 

na 1 deň ak sú dvaja alebo viac, a na jedného 

pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy 

0,24 € 

 

Denná úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie 

a údržba bielizne, šatstva  

0,70 € 

 

Stravovanie : 

Racionálna strava celodenná 5,73€/deň 

Diabetická strava celodenná 6,27€/deň 

Šetriaca diéta celodenná 6,27€/deň 

Výška zaopatrenia podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu: 

I. stupeň       - €/deň 

II. stupeň 0,42 €/deň 

III. stupeň 0,60 €/deň 

IV. stupeň 1,25 €/deň 

V. stupeň 1,97 €/deň 

VI. stupeň 2,36 €/deň 
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Elektrická energia: v priemere  5,00€ mesačne 

Implementácia podmienok kvality poskytovania sociálnych služieb 

Centrum sociálnych služieb Kamence už dva roky implementuje podmienky kvality podľa 

prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách. Cieľom implementácie podmienok kvality je zvýšiť 

kvalitu poskytovaných služieb a dosiahnuť maximálne možné bodové ohodnotenie v procese 

hodnotenia plnenia podmienok kvality. 

Nástrojom implementácie je procesné riadenie. CSS Kamence má vypracovaných 14 procesov, 

ktoré sú súčasťou Príručky kvality. Zamestnanci zariadenia vypracovali 30 interných smerníc 

a 7 metodík, ktoré sú nápomocné pri usmerňovaní práce a plnení kritérií v rámci manažérstva 

kvality na obidvoch pracoviskách Centra sociálnych služieb Kamence. 

 

6. Priority a ciele na rok 2019 

 

Priority Ciele 

1) Zlepšiť materiálno technické vybavenie. 

-v procese realizácie prestavby v rámci modernizácie elektroinštalácie + stavebné 

úpravy podlaží na pracovisku Štúrova postupne meniť staré interierové vybavenie 

novým nábytkom. V oblasti zlepšenia materiálno technického vybavenia postupne 

maľovať izby prijímateľov sociálnej služby a zároveň vymieňať poškodenú podlahu, 

odstraňovať prahy, doplniť chýbajúce žalúzie na okná 

2) Cieľom stravovacej prevádzky je neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb 

suvisiacích s prípravou a vydavaním jedál, udržiavanie a zlepšovanie úrovne 

poskytovaných služieb stravovania a aktívne sa zapájanie  sa do plánovaných 

aktivít pre prijímateľov sociálnej služby. 

3) Pokračovať v modernizácií a debarierizácií zariadenia, zvyšovať úroveň 

materiálno – technickej internej vybavenosti 

- zakúpiť polohovateľné postele pre imobilných PSS 

- zakúpiť zdravotné pomôcky na zlepšenie ošetrovateľskej starostlivosti (defibrilátor 

AED, CRP prístroj, germicídny žiarič) 

- zriadenie signalizačného zariadenia 

4) Skvalitnenie ošetrovateľsko – opatrovateľskej činnosti efektívnymi školeniami 

a vzdelávaním zamestnancov 

- vytvoriť podmienky, vrátane preškolenia personálu, na zavedenie aktívnej aplikácie 

konceptu Bazálnej stimulácie. Následne získať status certifikovaného pracoviska 

- vzdelávať zamestnancom prostredníctvom kurzov a školení zameranými na efektívnu 

komunikáciu, prístupu k ľuďom s demenciou, deeskalácie agresie u PSS 

- podporiť a motivovať sestry získať špecializačné vzdelanie pre poskytovanie 

kvalitnejšej ošetrovateľskej starostlivosti 

5) Zvyšovať odbornú úroveň a kompetentnosť zamestnancov 
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- Zabezpečovaním sústavného vzdelávania, supervízie, ako aj zavádzaním nových metód 

práce v zmysle individuálneho prístupu k PSS a ich špecifických potrieb. 

Detašované pracovisko: CSS Kamence pracovisko Litovelská Kysucké Nové Mesto 

Priority Ciele 

- Zúčastňovať sa vzdelávania zamestnancov v oblasti vykonávania sociálnej 

rehabilitácie, manažérstva kvality, deinštitucionalizácie veľkých sociálnych zariadení 

- Rozvoj liečebno-terapeutických metód -rozšíriť vykonávanie gardenterapie – 

zakúpenie skleníka do záhrady zariadenia + zvyšovanie aktivizácie PSS 

- Zlepšiť oddychové a relaxačné priestory – zakúpenie nového lavičkového sedenia do 

átria 

- Zlepšiť materiálno technické vybavenie – dovybavenie izieb nočnými stolíkami, 

dovybavenie priestorov germicídnymi žiaričmi,  

- Rekonštrukcia priestorov–prerábka výdajne jedál, zakúpenie a inštalácia 

sprchovacieho kúta do samostatného bývania,  

- Zlepšovanie informovanosti verejnosti o poskytovaných sociálnych službách 

7. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2020 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom  zasadnutí dňa 25.11.2019 uznesením schválilo rozpočet 

Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020, ktorého súčasťou je aj rozpočet CSS Kamence, 

ako rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V nadväznosti na schválený 

rozpočet rozpísal odbor sociálnych vecí ŽSK pre naše zariadenie záväzné ukazovatele rozpočtu 

na rok 2020. 

  Rozpočet CSS Kamence narok 2020 schválený ŽSK  

 

Príjmy celkom:      542 462,00€ 

Výdavky celkom:                               

V tom 

1 948 326,00€ 

600: Bežné výdavky /41/: 

600: Bežné výdavky /46/: 

1 355 864,00€ 

   542 462,00€ 

 

Z toho 

 

 

 

610 mzdy, platy a OOV 

620 odvody do poisťovní 

630 tovary a služby 

640 bežné transfery 

1 070 040,00€ 

   397 975,00€ 

   416 101,00€ 

     14 210,00€ 

700 Kapitálové výdavky 50 000,00€ 
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8. Zoznam vypracovaných projektov v roku 2019 

 

 

Názov projektu Dátum 

podania 

Požadovaná 

suma/ 

schválená 

Darca Úspešnosť 

projektu 

Projekt zadaný 

prostredníctvom 

“ Vy rozhodujete, 

my pomáhame” 

03.05.2019 1 300,00Eur/ 

   300,00Eur 

Nadácia Tesco Úspešný CSS Kamence 

Fašiangová zábava 

2020 

23.10.2019    480,00Eur/ 

   250,00Eur 

Mesto 

Kysucké Nové 

Mesto 

Úspešný CSS Kamence 

Komunitné granty 31.10.2019 4 998,00Eur Nadácia VÚB Neúspešný CSS Kamence 

Seniorská rybka 

2020 

08.11.2019   200,00Eur Obec 

Rudinská 

 CSS Kamence 

Vianočný zázrak 

2019 

08.11.2019     41 želaní dobrovoľníci Úspešný CSS Kamence 

Darujte Vianoce 

2019 

13.11.2019   200,00Eur Nadácia 

Orange 

Neúspešný CSS Kamence 

 

Darujte Vianoce 

2019 

13.11.2019 200,00Eur Nadácia 

Orange 

Neúspešný CSS Kamence 

Koľko lásky sa 

zmestí do krabice 

od topánky 

15.11.2019 141 krabíc dobrovoľníci úspešný CSS Kamence 

 

 

“ Vy rozhodujete, 

my pomáhame”. 

25.11.2019 1 300,00Eur Nadácia Tesco neúspešný CSS Kamence 

Multisenzorická 

miestnosť 

November 

2019 

5 000,00Eur MPSVaR SR  prostredníctvom 

ŽSK 
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PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2019 

 

Poskytovateľ: Obec Rudinská 

Názovprojektu: Fašiangová zábava 2019 

Stav: schválený 

Realizácia: 15.03.2019 

Niečo o projekte: Výborná nálada a skvelá atmosféra nechýbala ani u seniorov CSS Kamence. 

S finančnou podporou obce Rudinská zorganizovali obľúbenú fašiangovú zábavu.  

Hneď ráno sa niekoľkí z nich stretli v kaviarni zariadenia. Odtiaľ sa vybrali v spoločnosti 

sociálnych pracovníkov a dvorného muzikanta Zdenka Játiho obveseliť všetkých obyvateľov, 

ktorí sa nemohli zúčastniť fašiangovej zábavy. Ostatní seniori sa postupne stretli v spoločenskej 

miestnosti. Po príchode fašiangového sprievodu sa zábava mohla rozprúdiť. Na slávnostnom 

stole nechýbali tradičné jedlá ako zabíjačkové dobroty, údené mäso a pochutnali si aj na 

výborných smažených šiškách.  

 

  Mesto Kysucké Nové Mesto 

Poskytovateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto 

Názovprojektu: Poľovnícka súťaž seniorov 2019 

Stav: schválený 

Realizácia: 16.07.2019 

Niečo o projekte: CSS Kamence usporiadalo v krásnom prostredí prírodného amfiteátra 

Hájnice v HornomVadičove už IV. Ročník Poľovníckej súťaže seniorov 2019. Pozvanie do 

súťaže prijalo šesť zariadení Žilinského samosprávneho kraja. Tak ako každý rok, tak aj teraz 

bolo pripravených niekoľko disciplín, v ktorých mohli súťažiaci preukázať svoje 

vedomosti a zručnosti. 

 

Poskytovateľ: Nadácia Tesco 

Názov projektu: Vyvýšené záhony pre seniorov 

Stav: schválený 

Realizácia: 01.08.2019-30.11.2019 
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Niečo o projekte: Centrum sociálnych služieb Kamence sa zapojilo do 6. Edície grantového 

projektu „ Vy rozhodujete, my pomáhame”, ktorú vyhlásila Nadácia Tesco. Cieľom nášho 

projektu bolo vytvoriť vyvýšené záhony v Terapeutickej záhrade, ktoré budú slúžiť pre 

seniorov v našom zariadení. Pomocou vyvýšených záhonov budú naši seniori pestovať 

zeleninu, rôzne bylinky a jahody. Sú pre nich veľmi vhodné, nakoľko sa pri práci nemusia 

ohýbať. Súčasťou života našich seniorov v minulosti bola aj práca v záhrade, ktorá im veľmi 

chýba. Vďaka projektu „ Vyvýšené záhony “ sa vrátia do minulosti a zaspomínajú si na časy, 

keď práca v záhrade bola ich každodennou činnosťou. Aj vďaka Vaším hlasom sa nám podarilo 

vyhrať 3. miesto a získať tak finančnú podporu 300,-Eur na zakúpenie vyvýšených záhonov pre 

našich  seniorov. Všetkým ľuďom, ktorí zahlasovali za náš project srdečne ďakujeme. 

 

Poskytovateľ: MPSVaR SR 

Názov projektu: Dotácia na podporu rozvoj a sociálnych služieb 

Stav: schválený 

Realizácia: November 2019 

Niečo o projekte: Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie života prijímateľom sociálnej 

služby v našom zariadení prostredníctvom zakúpenia 10 mobilných kresiel na kolieskach. 

Kreslá slúžia našim seniorom na odpočinok, ale i účasť imobilných alebo čiastočne imobilných 

seniorov na spoločenských, záujmových a voľnočasových aktivitách organizovaných v našom 

zariadení.  

 
 

Poskytovateľ: Dobrovoľníci 

Názov projektu: Vianočný zázrak 2019 

Stav: schválený 

Realizácia: 18.12.2019  

Niečo o projekte „Vianočný zázrak“ spája vianočné priania osamelých seniorov a ľudí  s 

chuťou im tieto želania splniť. Seniori v CSS Kamence sa stretli pri vianočnom stromčeku, aby 

si spoločne rozbalili darčeky, ktoré dostali prostredníctvom tohto výnimočného projektu. 

Starkým vyčarili úsmev na tvári a spríjemnili vianočné chvíle. Úprimné ďakujem patrí každému 

darcovi. 

 

 

Poskytovateľ: Dobrovoľníci 
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Názov projektu: Koľko lásky s azmestí do krabice od topánok 

Stav: schválený 

Realizácia: 19.12.2019  

Niečo o projekte: Koľko lásky sa zmestí do krabice odtopánok? Je projekt, v rámci ktorého 

ľudia naplnia Krabicu od topánok darčekmi pre seniorov zo zariadení sociálnych služieb, 

následne ju zabalia do vianočného baliaceho papiera a označia, či je určená pre babičku alebo 

deduška. Projekt spája osamelých seniorov v zariadeniach a ľudí, ktorí majú potrebu a záujem 

rozdať trochu lásky v čarovný čas Vianoc. Slávnostne odovzdávanie 141 krabičiek sa 

uskutočnilo 19.12.2019 v spoločenskej miestnosti CSS Kamence.  
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9. Občianske združenie Radosť žiť 

 

OZ Radosť žiť je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území 

Slovenskej republiky od mája roku 2011. Cieľom činnosti OZ Radosť žiť je združovať občanov 

so zdravotným postihnutím, starších občanov, ich rodinných príslušníkov a priateľov.  Taktiež 

sa orientuje na spoluprácu so všetkými spoločenskými, mimovládnymi I vládnymi 

organizáciami, obecnými a okresnými úradmi, sponzormi a nadáciami zo Slovenska i zo 

zahraničia. 

Za týmto účelom združenie pre občanov so zdravotným znevýhodnením a starším 

občanom: 

- Organizuje kultúrno-spoločenské a športové podujatia, rekreácie, 

- Napomáha pri vytváraní podmienok pre záujmové aktivity, 

- propaguje ich výsledky práce prostredníctvom masovo komunikačných prostriedkov, 

- podieľa sa na riešení ich problémov v spolupráci aj s ich rodinami, 

- organizuje activity zamerané na ich integráciu /spolupráca so školami, inštitúciami, so 

zariadeniami poskytujúcimi sociálnu službu/, 

- uplatňuje ich práva a rovnaké príležitosti a odstraňuje diskrimináciu týchto osôb, 

- chráni ich pred násilím, zlým zaobchádzaním a sociálnou inklúziou v rámci rezidenčnej 

starostlivosti, 

- zvyšuje povedomie spoločnosti o osobách so zdravotným znevýhodnením a starších 

osobách, 

- zabezpečuje skvalitnenie ich života a udržiava ich nezávislý život vrátane zdravia a 

blahobytu 

 

OZ Radosť žiť v roku 2019 finančne prispelo na rôzne podujatia, aktivity, ktoré 

organizovalo CSS Kamence, Štúrova 1210, Kysucké Nové Mesto: 

1) Terapeutická záhrada pri CSS Kamence – pri CSS Kamence prebehla celková úprava 

záhrady, výsadba kríkov, kvetov, vydláždenie nových chodníkov, nová dlažba, prístavba 

reminiscenčného kútika v záhrade, zakúpenie vyvýšených záhonov, zakúpenie záhradnej 

drevenej hojdačky so strieškou. OZ Radosť žiť finančne prispelo na kompletnú úpravu záhrady. 
2) „Seniorská rybka 2019“- súťaž pre PSS CSS Kamence a pre PSS z iných zariadení 

pôsobiacich v rámci ŽSK. Rybárska súťaž sa konala v CSS Kamence v spoločenskejmiestnosti 

(nepriaznivé počasie nám neumožnilo túto akciu uskutočniť na rybníku Neslušanka, ako po iné 

roky). Občianske združenie prispelo na občerstvenie a darčeky pre súťažiacich. 
3) „Poľovnícka súťaž 2019“- súťaž sa konala v prírodnom amfiteátri Hájnice v Hornom 

Vadičove. Zúčastnili sa jej PSS CSS Kamence a PSS zo zariadení Žilinského samosprávneho 

kraja. OZ Radosť žiťprispelo na občerstvenie. 

4) “Senior´s model LOOK 2019” – akcia pre PSS CSS Kamence a pre PSS z iných zariadení 

pôsobiacich v rámci ŽSK. Seniori si pripravili a obliekli oblečenie z 30 tych rokov. Akcia bola 

financovaná z OZ Radosť žiť a z dotácie Mesta KNM. Zakúpenie odmien, občerstvenie pre 

súťažiacich, material na výzdobu, oblečenie. 
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5) Váľanie mája 2019 – obyvatelia v CSS Kamence si spríjemnili posledný májový deň 

Váľaním mája, ktorý bol postavený v záhrade. Pripravené bolo pre nich občerstvenie a hudba. 
6) Fašiangová zábava – príspevok na občerstvenie pre  PSS CSS Kamence a Litovelská. 

7) Návšteva speváka z Talianska – CSS Kamence navštvíl občan Talianska, ktorý spieva v 

Taliansku v prímorskej restauráci. Návštevu nášho mesta spojil s hodinkou spevu pre našich 

seniorov.  
 

Občianske združenie „Radosť žiť” - zakúpilo pre  CSS Kamence chladničku do návštevnej 

miestnosti, ktorá bola zriadená pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence a ich rodinných 

príslušnikov. Taktiež sa zakupila umývačka do kaviarničky, ktorá sanachádza pri vstupe do 

budovy, v ktorej seniori s veľkou obľubou popíjajú kávu. Prijímateľom sociálnej služby CSS 

Kamence Litovelská sa zakúpila kosačka na trávu, aby mohli udržiavať veľkú záhradu, ktorá je 

pri budove zariadenia a radi v nej trávia svoj čas. 
Okrem toho OZ Radosť žiť finančne prispelo na kulinoterapiu v CSS Kamence, na kvety pre 

PSS ktorí majú životné jubileum, na občerstvenie počas omší, ktoré sa vykonávajú mesačne v 

zariadení. Taktiež OZ Radosť žiť prispelo finančne na slávnostné občerstvenie pri otvorení 

Terapeutickej záhrady, návštevy predsedníčky ŽSK. 
 

 

Zoznam vypracovaných projektov v roku 2019 

 

 

 

 

 

 

Názov 

projektu 

Dátum 

podania 

Požadovaná 

suma / 

schválená 

darca Úspešnosť 

projektu 

Projekt zadaný 

prostredníctvom 

Spojme sa 

pre dobrú vec 

20.5.2019 2 460,00 Eur Nadácia 
Orange 

neúspešný OZ  Radosť žiť 

Darujte 

Vianoce 

13.11.2019   150,00 Eur Nadácia 
Orange 

neúspešný OZ  Radosť žiť 

Seniorská 

rybka 2020 

 

29.11.2019   512,00 Eur Mesto 

Kysucké 

Nové Mesto 

pozastavený OZ  Radosť žiť 
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Podporené projekty v roku  2019 cez OZ Radosť žiť 

Mesto Kysucké Nové Mesto 

Poskytovateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto 

Názov projektu: Senior´s model look 2019 
Stav: schválený 

Realizácia: 30.10.2019 

Niečo o projekte:  CSS Kamence zorganizovalo I. ročník módnej súťaže pod názvom 

Senior´smodel look 2019. Súťaže sa zúčastnili 4 súťažné družstvá. Pozvanie prijali CSS 

Horelica Čadca, CSS Letokruhy Žilina, CSS Studienka Novoť a domáce zariadenie CSS 

Kamence. Cieľom akcie bolo zaspomínať si na krásne  tridsiate roky, stráviť príjemný čas, 

zabaviť sa, zaspievať a zatancovať. Pre súťažné družstvá bolo pripravených 5 súťaží, 

harmonikár, ktorý potešil súťažiacich svojim spevom a hrou. Počas akcie bolo zabezpečené 

občerstvenie pre súťažiacich a po výbornom obede boli vyhlásené výsledky. Víťazným 

družstvom sa stalo CSS Sudienka Novoť. 
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10. Kontakty na poskytovateľa:  

Centrum sociálnych služieb Kamence 
Štúrova 1210/61024 04 Kysucké Nové MestoTel.: 041/4212893E-mail: ddknm@vuczilina.sk 

 

Riaditeľka CSS Kamence Mgr. Denisa Smreková 

 

dsmrekova@vuczilina.sk 

Tel.: 041/4212616                     

0917383923 

1. Kmeňové zariadenie: CSS Kamence Štúrova  

Úsek Meno a priezvisko 

zamestnanca 

Pracovná pozícia Kontakty: 

Sociálny Mgr. Katarína Krasňanová vedúca úseku 

zástupkyňa riaditeľa 

 

kkrasnanova@vuczilina.sk 

Tel.: 041/4211062 

0917383928 

Ekonomický 

 

 

Darina Bzdylová vedúca úseku 

 

dbzdylova@vuczilina.sk 

Tel.: 041/4212893 

0917383925                

Zdravotný 

 

Mgr. et Mgr. Slavka 

Ondáková 

vedúca úseku 

 

sondakova@vuczilina.sk 

Tel.: 041/421893 

0917383924 

Stravovací Anna Ihelková vedúca stravovacej 

prevádzky CSS 

Kamence v poverení 

 

 

aihelkova@vuczilina.sk 

Tel.: 041/421893 

0917383927 

 

 

2. Prevádzka DSS Litovelská 

Sociálny pracovník 

a správa CSS Kamence 

pracovisko Litovelská 

Mgr. Anna Kocifajová 

Sociálny pracovník, manažér kvality, 

poverená riadením a správa CSS 

Kamence, pracovisko Litovelská 

akocifajova@vuczilina.sk 

Tel. kontakt: 041/4218946 

Mobil: 0917383926 

Sociálny pracovník Mgr. Tatiana Čmolíková tcmolikova@vuczilina.sk 

Tel. kontakt: 041/4215210 

Zdravotný úsek Mgr. et Mgr. Slavka Ondáková 

vedúca úseku 

 

osetrovnadss@vuczilina.sk 

Tel. kontakt: 041/4213331 

 

 

mailto:ddknm@vuczilina.sk
mailto:dsmrekova@vuczilina.sk
mailto:kkrasnanova@vuczilina.sk
mailto:sondakova@vuczilina.sk
mailto:tcmolikova@vuczilina.sk
mailto:osetrovnadss@vuczilina.sk
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11. Prílohy: 

č. 1 Významné udalosti a podujatia v roku 2019 v CSS Kamence 

č. 2 Organizačná schéma 

č. 3 Účtovná závierka za rok 2019 
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Príloha č.1  Významné udalosti a podujatia v roku 2019 v CSS Kamence pracovisko Štúrova 

Svätá omša v CSS Kamence pravidelne prebieha prvý štvrtok v mesiaci, kedy sa naši 

prijímatelia sociálnej služby vyspovedajú a príjmu eucharistiu.  

Novoročný turnaj seniorov – Naši seniori sa už tradične stretli na turnaji v hre Dáma o 

putovný pohár riaditeľky Centra sociálnych služieb Kamence Mgr. Denisy Smrekovej.  

Návšteva Soľnej jaskyne V novom roku 2019 saseniori opäť rozhodli navštíviť Soľnú jaskyňu 

v Považskom Chlmci. V prítmí  za zvukov relaxačnej hudby odpočívali a liečili sa pôsobením 

vlhkého vzduchu obohateného o soli, ktoré pozitívne vplývajú na horné a dolné dýchacie cesty.  

Seniori navštívili kaštieľ v Radoli.  Zimný januárový čas vylákal našich seniorov na 

vychádzku do blízkeho kaštieľa v Radoli, kde si pozreli vystavené expozície.  

Seniori súťažili v Bowlingu Ani chladné a nepriaznivé počasie nezabránilo seniorom 

usporiadať súťaž v bowlingu.  

Páračky peria v Centre sociálnych služieb Kamence- Páranie peria bolo kedy si 

neodmysliteľnou súčasťou života na dedine. Aj naši starkí si pripomenuli tento pekný zvyk. 

Seniori navštívili Ľadový dóm na Hrebienku – Krásny zimný  čas využili seniori z CSS 

Kamence nanávštevu Tatranského ľadového dómu na Hrebienku.  

Starkí sa modlili k relikvii svätého Jána Bosca - Vo štvrtok 31.1.2019 sme slávili v Centre 

sociálnych služieb Kamence, svätú omšu. Táto sa konala na sviatok svätého Jána Bosca, kňaza, 

vychovávateľa a zakladateľa rádu saleziánov. 

Valentínske posedenie seniorov – Pri príležitosti sviatku sv. Valentína si seniori v CSS 

Kamence pripomenuli tohto svätca viacerými podujatiami. Deň predsviatkom sa rozhodli, že 

pripravia lahodný zákusok. Na sv. Valentína sa seniori stretli pri slávnostnom posedení. 

Zaspomínali si, ako prežívali svoje prvé lásky, ako vstupovali do manželstva, kedy sa narodili 

deti či vnúčatá. 

Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja Po roku sa opäť 

stretli seniori a žiaci stredných škôl na XI. Ročníku šachového turnaja o pohár riaditeľa Úradu 

ŽSK. 

Seniori z CSS Kamence sazúčastnili Fašiangovej Harmoniky v stredu 27.02.2019 v 

poobedňajších hodinách, naši seniori navštívili Dom kultúry v Kysuckom Novom Meste. 

Zúčastnili sa hudobného podujatia Fašiangová Harmonika.   

Záhorácka paráda v Kysuckom Novom Meste! Obľúbené DUO JAMAHA vystúpilo 

voštvrtok 28. februára 2019 Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. Podujatie výbornej 

zábavy navštívili aj seniori z CSS Kamence.  Tešili sa na najúspešnejšie zoskupenia známe z 

TV ŠLÁGER. 
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Fašiangová zábava- výborná nálada a skvelá atmosféra nechýbala ani u seniorov CSS 

Kamence, kde sme zorganizovali obľúbenú fašiangovú zábavu.  

Modlitba ruženca v Centre sociálnych služieb Kamence- v stredu 6. marca, navštívili našich 

starkých v Centre sociálnych služieb Kamence dobrovoľníčky z Laickej spoločnosti rehoľných 

sestier Kysucké Nové Mesto. 

Oslava sviatku MDŽ - aj v  našom zariadení sme sa zišli, aby sme oslávili tento výnimočný 

deň, kedy bola každá žena v našom zariadení bola obdarovaná kvetinou. 

 

Slovensko senior - Seniori v CSS Kamence majú vo veľkej obľube rôzne súťaže a kvízy. Jedno 

dopoludnie sa spoločne stretli v spoločenskej miestnosti, aby zistili, ako sú na tom s 

vedomosťami o Slovensku.  

Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov - 21.3.2019 sa v našom zariadení uskutočnila 

prednáška na tému „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov “. 

Relaxačný pobyt seniorov – Seniori navštívili jediný aquapark s liečivou vodou na Slovensku 

v TurčianskychTepliciach. 

Sobášny palác v Bytči Príjemné jarné slniečko využili seniori z CSS Kamence na výlet do 

Bytčianskeho okresu. Prvá zastávka bola v Múzeu drotárie vo Veľkom Rovnom. Ďalšou 

zastávkou bol Sobášny palác v Bytči. 

Seniori na návšteve Kysuckého múzea v Čadci - 22. marca 2019 seniori z nášho zariadenia 

navštívili Kysucké múzeum v Čadci, aby si prezreli aktuálnu výstavu kraslíc a veľkonočných 

doplnkov a tematickú výstavu Sakrálne Kysuce. 

Návšteva Veľkonočnej výstavy v Klube 75 - V pondelok 08.04.2019 naši seniori navštívili 

Veľkonočnú výstavu, ktorá sa konala v budove Denného centra Klub 75 na Belanského ulici v 

Kysuckom Novom Meste.  

Návšteva seniorov na veľkonočnej výstave na ŽSK – Tak ako každý rok aj tento navštívili 

seniori nášho zariadenia veľkonočnú výstavu, ktorú usporadúva Žilinský samosprávny kraj, aby 

predstavil zariadenia vo svojej pôsobnosti a prezentoval výrobky týchto zariadení. 

Seniori na výstave v Radoľskom kaštieli – Kysucké múzeum pripravilo nové expozície v 

kaštieli v Radoli. Seniori sa tešili na výstavu „Čaro modrotlače “. 

Modlitba krížovej cesty s kresťanskou mládežou obce Rudinská. CSS Kamence navštívila 

kresťanská mládež z Rudinskej pod vedením pani učiteľky, aby sa spoločne s našimi starkými 

pomodlili Krížovú cestu.   
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Návšteva Žilinského planetária Pri príležitosti Dňa Zeme sa seniori z Centra sociálnych 

služieb Kamence rozhodli navštíviť unikátne planetárium v Žiline.  

„Socialistické Kysuce alebo Takto sme žili... “ Naši seniori navštívili Vlastivedné múzeum 

v Krásne nad Kysucou a prezreli si zbierky tohto múzea. 

Jarná krása v Budatínskom hrade - „Jarná krása “ 8. ročník záhradníckej výstavy letniček, 

trvaliek, skalniček, orchidey a okrasných drevín v areáli Budatínskeho hradu si prišli pozrieť 

seniori z CSS Kamence z Kysuckého Nového Mesta.   

Deň matiek v CSS Kamence„ Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy“ slovami 

básnika Milana Rúfusa a slávnostným príhovorom začala oslava sviatku Deň matiek v nedeľu 

12. mája v CSS Kamence. Svoju vďaku a lásku všetkým mamám chceli vyjadriťdeti a kamaráti 

našich zamestnancov formou dobrovoľníctva malým kultúrnym darčekom.  

Deň matiek s deťmi z Centra voľného času Kysucké Nové Mesto a Horný Vadičov - Deti 

z CVČ Kysucké Nové Mesto a Horný Vadičov si pripravili pre starkých krásny program pri 

príležitostí sviatku Dňa matiek. 

Divadelné predstavenie detí z CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste - Seniorov v 

CSS Kamence navštívili mladí divadelníci z CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste. 

Rozhodli sa ich potešiť rozprávkovou hrou O dvoch sestrách.  

 

L'italiano znelo v CSS Kamence – populárne talianske melódie pripomínajúce horúce leto, 

šum mora, večerný vánok vovlasoch, zneli v priestoroch zariadenia sociálnych služieb z úst 

Mária Lacopina.  

Slovensko v pohybe s CSS Kamence Pri príležitosti Medzinárodného dňa sklerózy multiplex 

sa rozhodli seniori zapojiť do aktivity „Slovensko v pohybe.“  

 

Váľanie mája v CSS Kamence Na konci mája bolo veselo, po dvoch upršaných týždňoch sa 

konečne ukázalo slniečko. V piatok 31. Mája sme si pripomenuli krásnu ľudovú 

tradíciu„Váľanie mája“. 

Seniorská rybka 2019 – Športovo spoločenské podujatie Seniorská rybka je každoročnou 

tradíciou v CSS Kamence. Ani nepriaznivé počasie nás tento rok neodradilo a preto v utorok 

10.09.2019 v CSS Kamence spoločenskej miestnosti, sa podarilo zorganizovať IX. Ročník 

Seniorskej rybky 2019. 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=L%27italiano&stick=H4sIAAAAAAAAAOOQUeLRT9c3LDYwMzMqTMkwEinJL8lXSC4tKU3Py1cozs5JTEmqjEIVzc7PS04tKjnFiKIVzjUtj09LyoZyC02zqgqKiiwR3KSSysoiJNlkk2QTBNcorbAoF2FUSVZJIUJvRp55ZRaSRcWmZkUWvxhFQkCuc0Z18yJWLh_1zJLEnMzEvHwApwxyHucAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjvwZTyvKziAhWQJFAKHes6AIsQxA0wF3oECAwQBQ
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Seniori navštívili výstavu „ Za oknami našich zariadení „ na ŽSK. Klienti z nášho 

zariadenia si boli pozrieť výstavu poriadanú ŽSK „Za oknami našich zariadení“, na ktorej 

predstavujú svoje výrobky obyvatelia jednotlivých zariadení v pôsobnosti ŽSK.  

Skvelý deň s dobrovoľníkmi z Mládežníckej klubovne YCčko- V týždni dobrovoľníctva 

navštívili naše Centrum sociálnych služieb Kamence dobrovoľníci z YCčka – Mládežníckej 

klubovne, ktorí vo svojom voľnom čase prišli spríjemniť popoludnie našim seniorom.  

Október – mesiac modlitby svätého ruženca – Mesiac október je mesiacom modlitby svätého 

ruženca. V prvý októbrový pondelok na sviatok Ružencovej Panny Márie navštívili 

dobrovoľníčky z Laického spoločenstva spolu so sestrou Najsvätejšieho Spasiteľa Centrum 

sociálnych služieb Kamence.  

Otvorenie terapeutickej záhrady v CSS Kamence - V Centre sociálnych služieb Kamence 

v Kysuckom Novom Meste riaditeľka odboru sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja 

Ing. Iveta Ďurišová a riaditeľka CSS Kamence Mgr. Denisa Smreková slávnostným 

prestrihnutím pásky otvorili dňa 10.10.2019 Terapeutickú záhradu. 

Koncert detí zo ZUŠ seniorom v CSS Kamence – Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším prišli 

seniorov do CSS Kamence pozdraviť žiaci zo Základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom 

Meste. 

Medzinárodný deň školských knižníc - V CSS Kamence sa pri príležitosti Dňa školských 

knižníc konalo vystúpenie detí z ZŠ Rudinská. Pripravili si pre nás veselohru od J. G. 

Tajovského – Ženský zákon.  

Vystúpenie detí MŠ Litovelská - Do CSS Kamence zavítali deti z MŠ Litovelská, ktoré 

zaspievali ľudové piesne. Svojím prejavom si získali srdcia našich starkých.   

Detičky prišli potešiť našich starkých - Dňa 23.10.2019 prišli potešiť našich starkých detičky 

z MŠ z ulice Komenského Kysucké Nové Mesto. Pod vedením pani učiteliek si deti nacvičili 

tance a známe ľudové piesne.  

Výroba maľovaných tašiek s Klubom skleróza multiplex Kysucké Nové Mesto – Seniori 

sa opätovne stretli s členmi Klubu skleróza multiplex KysuckéNové Mesto, aby spoločne 

strávili kreatívne dopoludnie tentokrát v Centre sociálnych služieb Kamence.  

Spomienkana 17. november 1989 – Ako prežili zmenu režimu naši seniori, tomu bola 

venovaná celodenná spomienková aktivita v CSS Kamence. 

Katarínska zábava v CSS Kamence - Na sv. Katarínu sa už tradične v CSS Kamence konala 

posledná tanečná zábava v roku. 

Vystúpenie detí v CSS Kamence- Našich starkých navštívili deti z MŠ 9. Mája KNM a potešili 

ich krátkym programom. 
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Modlitba s laickým spoločenstvom rehoľných sestier Matky Alfonzy Márie Seniorov CSS 

Kamence navštívili členky laického spoločenstva rehoľných sestier Matky Alfonzy Márie. 

Spoločne sa pripravovali na prichádzajúce adventné obdobie. 

Vystúpenie detí zo ZŠ Clementisova - CSS Kamence navštívili v tomto vianočnom období 

deti zo základnej školy Clementisova. Pripravili si pre našich seniorov rôznorodý kultúrny 

program.  

Vianočné trhy so starkými z CSS Kamence – Naši seniori sarozhodli spríjemniťsi adventný 

čas návštevou vianočných trhov v Kysuckom Novom Meste. 

Vianočné prekvapenie s DM drogéria „Počas Vianoc myslíme na tých, na ktorých nám naozaj 

záleží. “ Seniorov CSS Kamence prekvapila DM drogéria, ktorá darovala voňavé balíčky 

kozmetiky a zdravia.  

„Vianočný zázrak “  v CSS Kamence „Vianočný zázrak“ spája vianočné priania osamelých 

seniorov a ľudí  s chuťou im tieto želania splniť. Seniori v CSS Kamence sa stretli pri 

vianočnom stromčeku, aby si spoločne rozbalili darčeky, ktoré dostali prostredníctvom tohto 

výnimočného projektu.  

Spoločná Štedrá večera v CSS Kamence – Naši starkí sa 24. Decembra spoločne usadili ku 

štedrovečernému stolu.  Na úvod začali modlitbou s pánom dekanom z našej farnosti. Prijali 

Božie telo aj požehnanie. Štedrovečernú hostinu otvorili spoločne prípitkom a tradične 

oblátkami s medom. Nechýbala ani výborná kapustnica a zemiakový šalát s vyprážanou rybou. 

Na záver si pochutnali ešte na zákusku a ovocí. Po večeri si spoločne zaspievali vianočné 

koledy a na starkých bol vidieť pocit spokojnosti a radosti.   

Silvestrovská zábava v CSS Kamence Silvester po roku opäť klope na dvere. Naši seniori sa 

stretli v spoločenskej miestnosti, kde sa konala Silvestrovská zábava. Nechýbala skvelá hudba 

od Zdenka Játiho, pri ktorej si naši starkí zatancovali a zaspievali.  
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