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1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb 

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj 

1. zriaďovacia listina č. 2002/380 zo dňa 1.7.2002 v znení: Zriaďovacia listina Domova 

dôchodcov a domova sociálnych služieb 

2. dodatok č. 1, pod. č. 3667/2008/OSV/002 zo dňa 25.06.2008 

3. dodatok č. 2, pod. č. 3496/2010/OSV-006 zo dňa 27.04.2010 

4. dodatok č. 3, pod. č. 6549/2012/OSV-003 zo dňa 31.12.2012 

5. dodatok č. 4, pod. č. 5201/2014/OSV-001 zo dňa 31.10.2014 

6. dodatok č. 5, pod. č. 03909/2017/OSV-4   zo dňa 26.09.2017 

 

Právna forma: rozpočtová organizácia 

Dátum vzniku: 19.03.1984 

Zápis d oregistra poskytovateľov: 01.07.2002 

Číslo spisu registrácie: 2002/380  

Sídlo: Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto 

IČO: 00632511 

DIČ: 2020558067 

Zmeny v registri:   

04.05.2017- zmena kapacity:                                 DSS – zo 49 na 40 PSS 

                                                                                  ŠZ – z 26 na 35 PSS 

01.11.2017- zmena názvu organizácie na:            Centrum sociálnych služieb Kamence 

07.11.2017- zmena názvu organizácie na:            Centrum sociálnych služieb Kamence 

Kapacita CSS Kamence pracovisko Štúrova:      Zariadenie pre seniorov     -   31 PSS 

                                                                                  Domov sociálnych služieb  - 38 PSS 

                                                                                  Špecializované zariadenie  -  37 PSS 

Kapacita CSS Kamence pracovisko Litovelská: Domov sociálnych služieb  -  21PSS 

                                                                                  Špecializované zariadenie    - 14 PSS                                     

 

 

 

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

Pracovisko na ulici Štúrova 1210/61  v Kysuckom Novom Meste 

CSS Kamence sa nachádza v hornej časti mesta Kysucké Nové Mesto zvanej Kamence, v 

blízkosti železničnej stanice. Je situované v sedem poschodovom panelovom dome, 

rozdelenom na vchody A a B. Oba vchody sú spojené 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 

2018 sa vybudovala pomocou projektu 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.  
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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. 

 
Pracovisko na ulici Litovelská 1218/17A v Kysuckom Novom Meste 

Na pracovisku sú poskytované sociálne služby 35 mužom – prijímateľom sociálnej služby so 

zdravotným znevýhodnením.  

• V konaní o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení 

je 14 prijímateľov sociálnej služby zaradených do VI. stupňa odkázanosti na pomoc 

inej fyzickej osoby. 

• V konaní o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb 

je 21 prijímateľov sociálnej služby zaradených do VI. stupňa odkázanosti na pomoc 

inej fyzickej osoby. 
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Pracovisko sa skladá z dvoch budov, ktoré sú prepojené pergolou. 

 

 
Budova A: V prízemí budovy sa nachádzajú administratívne priestory, výdajňa stravy, 

jedáleň, terapeutická miestnosť, úložné a odkladacie priestory. Poschodie budovy tvorí 

práčovňa, sušiareň, archív, údržbárska dielňa, technická miestnosť, úložné a odkladacie 

priestory. 

Budova B: Budova je rozdelená na ubytovaciu a spoločenskú časť. Prijímatelia sociálnej 

služby sú na jednotlivé izby prerozdeľovaní na základe ich zdravotného znevýhodnenia 

a diagnózy. V izbách sú k dispozícii postele, uzamykateľné skrine s ramienkami pre uloženie 

osobnej bielizne, toaletné stolíky, stoly a stoličky. Na poschodí sa okrem izieb prijímateľov 

sociálnej služby nachádzajú spoločenská miestnosť, ktorá slúži na účely pracovných 

a záujmových aktivít klientov. Rekondičná miestnosť, knižnica, technická miestnosť a úložné 

priestory, uzatvárajú dispozíciu poschodia. Prízemie rovnako ako poschodie tvorí zväčša 

ubytovaciu časť doplnenú o TV miestnosť, ošetrovňu prevádzky, návštevnú miestnosť 

a hygienické zariadenia. Z prízemia vedie vchod do átria zariadenia, ktoré je vybavené 

záhradnými lavicami a fontánou.  

 

Záhrada: 

Súčasťou prevádzky je veľká záhrada s množstvom zelene. Nechýbajú tu rôzne dreviny ako 

lipa, orech, okrasná vŕba, jasene, borovice a množstvo tuji. Záhradný altánok poskytuje 

príjemné posedenie. Záhrada slúži na oddych a podporuje relaxáciu našich obyvateľov. 

Prijímatelia sociálnej služby sa o ňu pravidelne v každom ročnom období starajú. Pýchou je 

naďalej skalka, o ktorú sa v rámci pracovnej činnosti starajú. 
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3. Prehľad o poskytovaní sociálnych služieb 

 

K 31.12.2018 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 situácie 

a 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 

                                  • kultúrna činnosť 

                                  • záujmová činnosť 

                                  • duchovná starostlivosť pre veriacich 
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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 či ľahšom 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).  
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Tréning pamäti 

Naši seniori sa pravidelne stretávajú na tréningu pamäti. Tréning pamäti je preventívny 

program na posilňovanie 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, posilniť jednotlivé druhy pamäti, 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.                                                           
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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.  

  

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 na indických 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.  
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Ergoterapia 

V našom zariadení kladiem 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. 
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 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 možnosť pomocou 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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Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 

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

postihnutia, diagnóz a zdravotného stavu. K 31.12.2018 pracovisko CSS Kamence Štúrova 

poskytlo služby 139 prijímateľom sociálnych služieb (PSS). K 31.12.2018 pracovisko DSS 

Litovelská poskytlo služby 40 prijímateľom sociálnej služby. 

Tabuľka č. 1 Štruktúra PSS podľa diagnóz- Štúrova 

 počet 

s psychickým ochorením 125 

s mentálnou retardáciou 6 

bez psych. ochorenia 8 

spolu 139 

 

V roku 2018 sme poskytovali starostlivosť   prijímateľom sociálnej služby (PSS), z toho 125   

trpelo rôznorodým psychickým ochorení, čo bolo až   89,93   % zo všetkých PSS, 6 PSS 

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

demenciu. 

Tabuľka č. 2 Psychické ochorenia- Štúrova 

 demencia organ. 

psychosynd. 

poruchy správ. 

vplyvom 

psychoaktívnych 

látok 

poruchy 

nálady 

poruchy 

osobnosti 

schizofrénia 

ženy 36 43 9 25 3 8 

muži 9 29 5 4 3 2 

spolu 45 72 14 29 6 10 

 

PSS najviac trpelo organickým psychosyndrómom, z toho počtu 43   žien, demenciou bolo 

postihnutých 45 PSS, z toho 36 žien, poruchy správania vplyvom psychoaktívnych látok malo 

19 PSS. 

 

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

 Mentálna 

retardácia 

Schizo- 

frénia 

Poruchy 

nálady 

Poruchy 

osobnosti 

Demenci

a 

Organický 

psycho- 

syndróm 

Poruchy 

psychiky, 

zapríčinené 

užív. látok 

Muži  8 14 9 7 2 15 11 

SPOLU 8 14 9 7 2 15 11 
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Tabuľka č. 4 Neurologické ochorenia – Štúrova 

 Alzheimer Parkinson Epilepsia Parézy, 

plégie 

Skleróza 

multiplex 

DMO 

ženy 13 8 8 29 0 1 

muži 1 3 7 16 0 1 

spolu 14 11 15 45 0 2 

 

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

 Mozgové 

ochrnutia 

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 8 32 0 4 

muži 3 10 2 0 

spolu 11 42 2 4 

 

Tabuľka č. 7 Poruchy zmyslov – ŠZ a DSS prevádzka Litovelská 

 Porucha reči Porucha sluchu Porucha zraku Hluchoslepota 

Muži 12 3 3 0 

SPOLU 12 3 3 0 

 

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

 Dezorientácia Verbálne napádanie Fyzické napádanie 
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 40 7 35 

muži 10 10 5 7 

spolu 34 50 12 43 
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Tabuľka č. 10 Mobilita – ŠZ a DSS prevádzka Litovelská 

 Čiastočne mobilný s 

pomôckou 

Čiastočne mobilní – 

invalidný vozík 

Imobilní – na lôžku 

Muži 2 2 3 

SPOLU 2 2 3 

Tabuľka č. 11 Inkontinencia – Štúrova 

  kontinentní ľahká 

inkontinencia 
stredne ťažká 

inkontinencia 
fekálna 

inkontinencia 

ženy 7 14 66 52 

muži 15 1 28 13 

spolu 22 15 84 65 

Tabuľka č. 12 Inkontinencia – ŠZ a DSS prevádzka Litovelská 

 Ľahký stupeň Stredne ťažký stupeň Fekálna inkontinencia 

Muži 4 5 1 

SPOLU 4 5 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 14 

oddelenie dlhodobo chorých 4 

onkologické 1 

koronárna jednotka 3 

neurológia 2 

pľúcne 1 

psychiatrické oddelenie 2 

 
v nemocnici v zariadení 

ženy 1 9 

muži 6 0 

spolu 7 6 
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kožné 2 

chirurgické  7 

OÚCH 13 

neurochirurgia 1 

urológia 5 

spolu: 55 

 

Tabuľka č. 16 Hospitalizácia – ŠZ a DSS prevádzka Litovelská 

 Hospitalizácia 

Muži 17 

SPOLU 17 

Tabuľka č. 17   Výjazdy – Štúrova 

 počet 

LSPP 14 

RZP 41 

spolu 55 

 

K PSS bolo 14 krát volaná lekárska služba prvej pomoci (LSPP) a 41 krát RZP. 

Tabuľka č. 18 Zdravotné pomôcky získané cez VšZP - Štúrova 

pomôcka počet 

ortézy DK 2 

elektrická polohovacia posteľ 8 

lôžkový stolík 5 

antidekubitná sedačka 2 

chodúľka 1 

chodítko 2 

invalidný vozík 9 

antidekubitný matrac s kompresorom 8 

madlá 7 

dvojschodík 1 

odsávačka 1 

ortop obuv 1 

sedadlo zvýšené na WC 2 

barle 2 
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Pomocou Všeobecnej zdravotnej poisťovne sme zabezpečili pre prijímateľov sociálnej služby 

8 polohovacích postelí, 9 invalidných vozíkov a iných pomôcok na uľahčenie mobility, 

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

darovala 2 chodúľky, 1 elektrickú polohovaciu posteľ, 2 invalidné vozíky, enterálnu výživovú 

pumpu a 3 lôžkové stolíky k posteli PSS. 

Tabuľka č. 19 Hodiny lekárov – Štúrova 

  

MUDr. Vaňková - psychiater 37 

MUDr. Borák – obvodný lekár 50 

spolu 87 

PSS boli navštevovaní v zariadení obvodným lekárom, ktorý odpracoval u nás 50 ordinačných 

hodín, psychiatrom s počtom odpracovaných hodín 37 hodín. 

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

Lekár Počet hodín 

MUDr. Vaňková - psychiater 18 

MUDr. Borák – obvodný lekár 25 

spolu 43 

Tabuľka č. 21   Doprovody na vyšetrenia – Štúrova 

 Počet hodín 

mimo okres 201 

v rámci okresu 497 

spolu 698 

 

PSS bol zabezpečovaný sprievod na vyšetrenia 71,20 % doprovodov bolo v rámci okresu, 

28,79% mimo okres zo všetkých doprovodov. Sprievody sa poskytovali na vyšetrenia 

k špecialistom – k urológovi, neurológovi, nefrológovi, diabetológovi, ortopédovi, chirurgovi, 

internistovi, očnému lekárovi, ale i na vyšetrenia do nemocnice, RTG a iné rôzne, taktiež na 

hospitalizácie. 
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Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť 

Tabuľka č.13 Vzdelanie sestier – Štúrova 

sestry s maturitou 2 

PŠŠ  oše star. v komunite, psychiatrii 1 

VŠ 1. st. 2 

VŠ II. stupeň + PŠŠ (komunita+ 

psychiatria) 

1 

spolu 6 

Tabuľka č.14 Štruktúra ošetrovateľského a opatrovateľského tímu – Štúrova 

sestry 6 

zdravotnícky asistent/praktická sestra 4 

sanitárky 8 

opatrovateľky 14 

rehabilitačný pracovník 2 

spolu 34 

 
Centrum sociálnych služieb Kamence od 01.10.2018 uzatvorilo zmluvu so Všeobecnou 

zdravotnou poisťovňou, tým sa stalo poskytovateľom ošetrovateľskej starostlivosti. 

Zazmluvnených malo 50 PSS, ktorí spĺňali indikačné kritéria na poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti v zariadení. Úhrada za náklady za komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť 

poskytnutú poisťovňou na jeden ošetrovací deň činila 3,30 na osobu. 

Stravovanie 

Kuchyňa pripravuje jedlá pre: 

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

- PSS CSS Kamence Litovelská 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 2018 túto službu využilo 28 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 stravovacej komisii. Každý týždeň sa koná stravovacia komisia, kde sa 
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preberá jedálny lístok na celý týždeň. 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 nato 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 sme zabezpečujeme skvalitnenie podávania. Vlastným autom 

zabezpečujeme odvoz stravy do zariadenia CSS Litovelská. 

Diéty Počet prijímateľov sociálnej služby 

Racionálna 105 PSS 

Diabetická   26 PSS 

Šetriaca     7 PSS 

Bez – lepková     1 PSS 

Bez – mliečna     3 PSS 

Náhradná strava   

 

Strava  Počet cudzích stravníkov  

racionálna 28  

 

Strava Zamestnanci  

racionálna 109 

 

 

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 2018:                                                               

Rok 2018 Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera l Večera ll Spolu 

Január   3 940   3 281   5 836   3 282   3 800    691   20 830 

Február   3 565   2 980   5 267   2 980   3 439    575   18 806 

Marec   3 950   3 308   5 820   3 299   3 805    617   20 799 

Apríl   3 663   3 073   5 378   3 047   3 519    543   19 223 

Máj   3 869   3 187   5 748   3 158   3 684    566   20 212 

Jún   3 776   3 055   5 510   3 027   3 609    588   19 565 

Júl   3 946   3 209   5 704   3 189   3 797    641   20 486 

August   4 035   3 321   5 740   3 295   3 886    700   20 977 
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September   3 925   3 233   5 651   3 215   3 772    652   20 448 

Október   4 056   3 343   5 893   3 334   3 896    681   21 203 

November   3 865   3 196   5 795   3 175   3 719    636   20 386 

December   3 931   3 213   5 617   3 191   3 753    686   20 391 

Spolu 46 521 38 399 67 959 38 192 44 679 7 576 243 326 

Norma stravného limitu k 1.2.2017: 

  raňajky desiata obed olovrant večera1 večera2 spolu 

zamestnanci  -  - 1,07 €  -  -  - 1,07 € 

cudzí  -  - 1,07 €  -  -  - 1,07 € 

racionálna 0,32 € 0,24 € 1,07 € 0,24 € 0,81 €  - 2,68 € 

šetriaca 0,37 € 0,26 € 1,34 € 0,27 € 0,90 €  - 3,14 € 

diabetická 0,37 € 0,26 € 1,34 € 0,27 € 0,90 € 0,21 € 3,35 € 

Platba za stravu:   

  raňajky desiata obed olovrant večera1 večera2 spolu 

zamestnanci  -  - 0,45 €  -  -  - 0,45 € 

cudzí  -  - 2,07 €  -  - -  2,07 € 

racionálna 0,63 € 0,46 € 2,07 € 0,46 € 1,56 €  - 5,18 € 

šetriaca 0,68 € 0,48 € 2,34€ 0,49 € 1,65 €  - 5,64 € 

diabetická 0,66 € 0,46 € 2,34€ 0,46 € 1,57 € 0,35 € 5,84 € 

 

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, systém 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. 
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Zamestnankyne kuchyne priebežne absolvujú školenie hygienického minima, kde sú kvalitne 

poučné o práci z potravinami.  

 

Akcie:  

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

a váľanie mája, rybka, poľovnícka akcia, spoločná štedrá večera a mnoho iných, na ktorých sa 

podieľajú aj zamestnanci stravovacieho úseku prípravou a podávaním občerstvenia. 

Dodávatelia: 

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

Bukov Čadca  /ovocie a zelenina/ 

Atlanta Žilina , Bartošek s.r.o. /mäso a mäsové výrobky/ 

Potravinka Varín /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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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. 2018 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  3 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 4 

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 

kuchárka   6 

pomocná kuchárka   3 

skladník potravín   1 

Zdravotný úsek vedúca zdravotného úseku 1 

sestra   5 

zdravotnícky asistent   4 

rehabilitačný pracovník     2 

sanitárka/opatrovateľka       21 

 

Zdravotný úsek CSS Kamence 

pracovisko  Litovelská 

vedúca zdravotného úseku 1 

 sestra    3 

sanitárka/opatrovateľka  7 

pomocná opatrovateka 1  

 

 

Správa DSS Litovelská 

správca a sociálny pracovník 1 

sociálny pracovník   1 

inštruktor sociálnej rehabilitácie  3             

práčka + upratovačka   1,  

upratovačka 1 
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Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov na jednotlivých úsekoch predstavovalo cyklus 

samovzdelávacích aktivít, odborných školení a seminárov, ktoré organizovali rôzne 

organizácie.   

Dátum  Názov kurzu/školenia Zamestnanci 

20.01.2017 Školiaca akcia- Aktuálny stav mzdovej učtárne  1 

04.02.2017 Školiaca akcia - Účtovníctvo a rozpočet pre RO a PO 1 

09.02.2017 Účasť na konferencií – Sociálne služby ako verejný záujem 2017 2 

15.03.2017 Školiaca akcia - Efektívna správa registratúry  2 

20.03.2017 

22.03.2017 

Účasť na konferencii- Aktuálne otázky v sociálnej oblasti  2 

04.04.2017 Školiaca akcia- Správa registratúry  2 

19.04.2017 Školiaca akcia - Aktuality v mzdovej učtárni – obmedzenie práce 

nezamestnaných  

1 

21.04.2017 Školiaca akcia- Rovnomerne a nerovnomerné rozvrhnutie 

pracovného času a určovanie čerpania RD 

1 

24.04.2017 Školiaca akcia – Ako vybavovať sťažnosti po novele zákona od 

01.04.2017 

2 

18.05.2017 Akreditovaný kurz- Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne 

úchopy 

3 

28.06.2017 Školenie prvej pomoci - KRANKAS 42 

zamestnancov 

30.06.2017 

01.07.2017 

XIV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ZSS 

s medzinárodnou účasťou. Ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite zameraná na manažment rizík. Komunitná sociálna 

práca. Dlhodobá starostlivosť. 

3 

27.07.2017 Školenie cestnej dopravy 6 

12.09.2017 

14.09.2017 

Účasť na konferencii - Aktuálne otázky v sociálnej oblasti 2 

21.09.2017 Účasť na konferencií - Aktivizácia seniorov a nefarmakologické 

prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby 

2 

06.10.2017 Odborný seminár – Riešenie životných a sociálnych problémov 

PSS, ktoré sú dôsledkom závislosti 

2 

14.10.2017 Akreditovaný kurz- Teória práce v multisenzorickom prostredí- 

úvod do tematiky Snoezelen 

2 

18.10.2017 Školiaca akcia- Oznamovacia povinnosť sociálna a zdravotná 

poisťovňa 2017 

1 

24.10.2017 E-Goverment 2 

26.10.2017  Školiaca akcia – IS Cygnus 2 

30.10.2017 Školiaca akcia – Praktická ukážka Fabasoft 2 

06.11.2017 Školiaca akcia- Vybrané státe z účtovníctva 1 

15.11.2017 Školiaca akcia – cestovné náhrady2017 1 

18.11.2017 Školiaca akcia – Ročné zúčtovanie na daň z príjmov zo závislej 

činnosti  

1 
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23.11.2017 

24.11.2017 

Historicky VII. Československý kongres bazálnej stimulácie 

s medzinárodnou účasťou 

3 

02.12.2017 Akreditovaný kurz - Špecifiká práce v multisenzorickom 

prostredí – Snoezelen v praxi 

2 

06.12.2017 Školiaca akcia - Účtovná závierka 2 

09.01.2018 Školiaca akcia - Novela zákona o sociálnych službách 3 

25.01.2018  Školiaca akcia- Problematika pohľadávok v zariadeniach 

poskytujúcich sociálne služby s dôrazom na vymáhanie 

pohľadávok  

1 

28.02.2018 Akreditovaný kurz- Manažér kvality v sociálnych službách 1 

06.03.2018 Školiaca akcia- Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO  1 

15.03.2018 Školiaca akcia – Efektívna správa registratúry 2 

19.03.2018 

21.03.2018 

Účasť na konferencií – Aktuálne otázky v sociálnej oblasti 2 

28.03.2018 Školiaca akcia - Nové podmienky OŠE starostlivosti v ZSS 2 

30.03.2018 Akreditovaný kurz- Inštruktor sociálnej rehabilitácie 7 

04.04.2018 Školiaca akcia – Správa registratúry a správa dokumentov v roku 

2017 

2 

09.04.2018 Školiaca akcia – Metodické usmernenie v systéme ISPIN2 

aSPIN2 

1 

17.04.2018 

18.04.2018 

Vzdelávací seminár- HARTMAN-RICO 2 

18.05.2018 Školiaca akcia – Nový zákon o ochrane osobných údajov 

a nariadenie GDPR 

1 

19.06.2018 Školiaca akcia – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov 

elektronická komunikácia 

1 

21.06.2018 Školiaca akcia- Aktuality vo VO 2018 povinná elektronizácia 2 

05.09.2018 Školiaca akcia – Elektronizácia VO 

 

2 

06.09.2018 Školiaca akcia - Novinky v mzdovej oblasti 1 

18.09.2018 Školiaca akcia- Kontrola VO v projektoch financovaných 

z fondov EÚ 

1 

21.09.2018 Účasť na konferencií – Hľa dobrovoľník 3 

25.09.2018 Prehlbujúci kurz Bazálnej stimulácie  

 

1 

 

01.10.2018 Školenie v IS Cygnus – vykazovanie do zdravotnej poisťovne  1 

01.10.2018 Školenie v IS Cygnus 2 

04.10.2018 Účasť na konferencií – Zneužívanie a násilie na starších 2 

04.10.2018 Školiaca akcia- Problematika pohľadávok v zariadeniach 

poskytujúcich sociálne služby 

3 

27.11.2018 Školiaca akcia – Mzdová účtovníčka vo IV. Q roku 2018 1 

06.12.2018 Školiaca akcia - Verejné obstarávanie potravín 2019 1 

06.12.2018 Školiaca akcia - Účtovná závierka v rozpočtových organizáciách 

zriadených obcou a VÚC 

1 
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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 29. Januára 2018 schválilo rozpočet ŽSK na 

rok 2018, 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 2018. Schválený rozpočet výdavkov bol v „Programe 8”: Sociálne služby vo 

výške 1 565 135,-€. Členenie rozpočtových výdavkov bolo určené nasledovne: 

Výdavky celkom 1 565 135,-€ 

 

Bežné výdavky 1 497 275,-€ 

Z toho 

 

610 mzdy, platy a OOV        

 

813 826,-€ 

  620 odvody do poisťovní       303 540,-€ 

630 tovary a služby 368 059,-€ 

640 bežné transfery   11 850,-€        

Kapitálové výdavky:                          67 860,-€ 

    

Finančné prostriedky boli poukazované mesačne na výdavkový účet vo výške 1/12 

schváleného ročného rozpočtu. V priebehu roka 2018 bol rozpočet na základe schválenia 

zastupiteľstvom ŽSK niekoľkokrát upravovaný. Po úpravách rozpočtu bolo členenie 

rozpočtových finančných prostriedkov nasledovné: 

Výdavky celkom 1 825 678,-€ 

 

Bežné výdavky 1 563 258,-€ 

Z toho 

 

610 mzdy, platy a OOV        

 

850 277,-€ 

  620 odvody do poisťovní       310 015,-€ 

630 tovary a služby 398 566,-€ 

640 bežné transfery     4 400,-€        

Kapitálové výdavky:                        262 420,-€ 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018, podľa stupňa odkázanosti na jedného 

klienta mesačne: 

Prevádzka Štúrova  

Druh poskytovanej sociálnej služby Čiastka v EUR 

Zariadenie pre seniorov  833,03 

Domov sociálnych služieb 886,78 

Špecializované zariadenie 967,39 
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Prevádzka Litovelská 

Druh poskytovanej sociálnej služby Čiastka v EUR 

Domov sociálnych služieb 931,98 

Špecializované zariadenie 970,02 

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 :  244,02 

DSS :  272,64 

ŠZ :    275,53 

 

DSS : 

ŠZ :    

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          5,18€/deň 

Diabetická strava celodenná          5,84€/deň 

Šetriaca diéta celodenná          5,64€/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,- € mesačne 

Počet umiestnených prijímateľov sociálnych služieb za rok  2018 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     0 PSS  

V.stupeň     0 PSS  

VI.stupeň   18 PSS  

ZpS     6 PSS  

DSS     1 PSS  

ŠZ   11 PSS       6 PSS 

Spolu   18 PSS       6 PSS    
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6. Priority a ciele na rok 2019 

 

Priority Ciele 

1) Rozvoj systému manažérstva kvality, aktualizácia, dopĺňanie a riadenie sa podľa 

jednotlivých procesov kvality v súlade s legislatívou. 

2) Zvýšenie kvality poskytovaných služieb 

- preškoliť zamestnancov, aby mohli vo väčšej miere využívať koncept bazálnej 

stimulácie, jednotlivé jeho prvky na zabezpečenia zvýšenia kvalitnej starostlivosti.  

- u zamestnancov zabezpečiť preškolenie prvej pomoci 

- pokračovať v implementácií nových metód s využitím skúseností a vedomostí pri 

poskytovaní kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti 

- vytvoriť edukačné materiály v rámci rehabilitácie – cviky pre vozíčkarov, pri 

jednotlivých ochoreniach, diétach (hypertenzia, diabetes mellitus...) 

- realizovať odborné a edukačné prednášky pre prijímateľov sociálnej služby, ktoré 

budú súvisieť s rôznymi ochoreniami, zdravou výživou...  

- riadiť sa Etickým kódexom zamestnanca 

- vytváranie dlhodobých pozitívnych vzťahov s prijímateľmi sociálnej služby a ich 

rodinných príslušníkov 

- nadviazať spoluprácu s dobrovoľníkmi 

- participovať na zlepšení psychického a fyzického stavu PSS prostredníctvom 

empatického prístupu, komunikácie na profesijnej úrovni, kvalitnej ošetrovateľskej 

a opatrovateľskej starostlivosti 

- podpora samostatnosti pri osvojovaní si hygienickej starostlivosti, vykonávaní 

denných činností 

- pri práci s PSS pristupovať flexibilne, realizovať zmeny vyplývajúce z individuálnych 

potrieb 

- zabezpečiť dôstojné podmienky každodenného života PSS, dodržiavanie ľudských 

práv a rešpektovanie individuality ich osobnosti, individuálny prístup 

- dodržiavať a aktualizovať definované a vypracovať nové ošetrovateľské 

a opatrovateľské štandardy 

- rozšírenie rehabilitačných činností 

- nadviazať spoluprácu so Strednou zdravotníckou školou v Žiline, aby praktickú časť 

vzdelávacieho procesu pre odbor praktická sestra bol realizovaný v zariadení 

- vyhľadávať a zabezpečovať pre zamestnancov ďalšie vzdelávanie, ktoré bude 

napomáhať k implementácií nových trendov a postupov k zabezpečovaniu 

- získavanie finančných prostriedkov od rôznych inštitúcií za účelom skvalitnenia 

starostlivosti 

- pokračovať v poskytovaní kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti, dodržiavaním 

kritérií, štandardov, materiálno technickým vybavením, personálnym obsadením 

udržať neprerušenie zmluvy so VŠZP a naďalej zostať poskytovateľom 

ošetrovateľskej starostlivosti, navýšiť počet zazmluvnených PSS, ktorým sa bude 

realizovať komplexná ošetrovateľská starostlivosť preplácaná VŠZP 

- navýšenie počtu opatrovateliek 

- nadviazať spoluprácu s odbornými lekármi, ktorí by zdravotné služby poskytovali PSS 

priamo v zariadení 
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- spolupráca s dobrovoľníkmi na pomoc pri zabezpečovaní prechádzok, pobytu na 

čerstvom vzduchu, trávenie voľného času, čítanie, komunikáciu s PSS 

- klásť dôraz na aktiváciu PSS a voľnočasové aktivity 

- skvalitnenie komunikácie a prístupu personálu ku PSS v rámci etického, empatického 

a profesionálneho správania. 

- zabezpečenie dostatku súkromia, vytvorenie príjemného a vyhovujúceho prostredia 

pre PSS v izbách a v areáli zariadenia 

- práca s PSS v komunitách podľa diagnostiky ochorení (Alzheimer, psychiatrické 

diagnózy...) 

- organizovanie odborných prednášok a edukačných stretnutí z oblasti zdravej výživy, 

životného štýlu, o jednotlivých ochoreniach,  

3) Zlepšiť materiálno technické vybavenie 

- vybaviť izby PSS novými nočnými stolíkmi, polohovacími posteľami 

- renovovať ambulanciu, zabezpečiť kvalitné vybavenie spĺňajúce standard 

- zakúpenie nového germicídneho žiariča, parného sterilizátora, defibrilátora AED, CRP 

prístroja, odsávačky 

- V oblasti zlepšenia materiálno technického vybavenie 

- podľa finančných možností postupne vymaľovať izby PSS a zároveň v izbe vymeniť 

poškodenú podlahu, odstrániť prekážky (prahy, káble, ktoré sa nachádzajú pri 

podlahe), doplniť na okná chýbajúce  žalúzie 

- zriadiť návštevnú miestnosť - vymaľovať, upraviť a zakúpiť do nej nové interiérové 

vybavenie 

- v jedálni zväčšiť otvor z okna na dvere s východom do záhrady 

4) Rozvoj a rozširovanie liečebno – terapeutických programov pre prijímateľov 

sociálnych služieb. 

5) Zlepšovanie životných podmienok prijímateľov sociálnych služieb 

a zamestnancov. 

6) Zlepšovanie informovanosti verejnosti o poskytovaných sociálnych službách. 

7) Zvýšiť úroveň vzdelania zamestnancov poskytujúcich sociálne služby: 

- absolvovaním programov supervízie, výcvikov, školení a seminárov, zakúpenie odbornej 

literatúry 

8) Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb: 

- prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie nášho zariadenia, vytvorenie etického 

kódexu zamestnanca sociálnych služieb, participácia zamestnancov do projektov 

smerujúcich k inovácii služieb v zariadení, zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi 

zamestnancami na jednotlivých úsekoch.  

- Posilňovanie sociálnej súdržnosti a tolerancie medzi prijímateľmi sociálnej služby: 

spoločnými rozhovormi, riešením vzájomných konfliktov 

9) Aktivizácia prijímateľa sociálnych služieb podľa jeho schopností, zdravotných 

možností a jeho individuálnych potrieb: 

- podľa individuálneho plánu prijímateľa sociálnych služieb 

10) Aktívne spolupracovať s rodinou prijímateľa sociálnych služieb: 

- zapájať rodinu do spoločných aktivít s obyvateľmi 

11) Aktívne využívanie voľného času prijímateľa sociálnych služieb:  

- zúčastňovaním sa na pracovnej a záujmovej činnosti, na spoločenských aktivitách v 

zariadení 
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12) Predchádzať sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácie medzi prijímateľmi 

sociálnych služieb: 

- zapájať nových prijímateľov sociálnych služieb do všetkých aktivít v zariadení 

13) Pravidelné zisťovanie skutočných potrieb prijímateľa sociálnych služieb a ich 

napĺňanie: 

- rozhovor kľúčového zamestnanca s prijímateľom sociálnych služieb a splnenie jeho 

požiadaviek, pravidelné nákupy 

14) Zmeniť postoj a vzťah zamestnancov zariadenia k prijímateľom sociálnych 

služieb:  

- školením a osobnými pohovormi so zamestnancami   

15) Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb v stravovaní: 

- zistiť spôsob vylepšenia jedálneho lístka a čo najefektívnejšie zrealizovanie v praxi, 

s tým aby nebola porušená štátna norma   

-      zabezpečiť zmenovú kuchárku na pracovisko Štúrova 

  -     upraviť stravovacie normy pre rok 2019 

  -     prejsť na nový program Cygnus  

  -     zabezpečiť školenie pre vedúcu kuchyne a skladníčke v novom programe 

  -     doplniť vo V.O. produkty pre Diabetikov 

  -     nákup termoportov +gastronádob na prevoz jedál na pracovisko Litovelská v počte 3ks 

  -     vymaľovanie kuchyne a skladu na pracovisku Štúrova a Litovelská 

  -     zakúpenie tyčového mixéru+ kuch. zariadení do kuchyne 

  -     rozšírenie ponuky pomazánok na raňajky 
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Detašované pracovisko: CSS Kamence pracovisko Litovelská Kysucké Nové Mesto 

Priority Ciele 

1) Rekonštrukcia pergoly: 

- skvalitnenie prostredia pre prijímateľov sociálnej služby 

2)  Prebrúsenie a nalakovanie schodiska: 

- bezpečnosť a skvalitnenie prostredia pre prijímateľov sociálnej služby i zamestnancov 

- zvýšená bezpečnosť prijímateľov sociálnych služieb      

3) Postupné vybudovanie športovej a oddychovej zóny v záhrade:  

- skvalitnenie voľno časových a záujmových aktivít prijímateľov sociálnych služieb      

4)  Modernizácia izieb, výmena poškodených podláh, vymaľovanie, zútulnenie:  

- skvalitnenie prostredia pre prijímateľov sociálnej služby 

5) Zvyšovanie úrovne vzdelávania zamestnancov: 

- absolvovaním programov supervízie, výcvikov, školení a seminárov, zakúpenie odbornej 

literatúry 

- organizovanie odborných prednášok a edukačných stretnutí z oblasti výživy, životného 

štýlu a o jednotlivých ochoreniach      

6) Aktivizácia prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností, zdravotných 

možností a jeho individuálnych potrieb: 

- rozvoj samoobslužných činností v komunite 

- pravidelné samostatné nákupy klientov – príprava na samostatné hospodárenie 

7) Aktívna spolupráca s rodinou prijímateľa sociálnych služieb: 

8) Predchádzať sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii prijímateľov sociálnej 

služby: 

- rozširovať kultúrne vnímanie klientov, prezentácia zariadenia formou výstav  

9) Zapájať sa do projektov na získanie pomôcok na terapie: 

10)  Zabezpečiť pre prijímateľov sociálnych služieb výťah v zariadení: 

- bezpečnosť a skvalitnenie prostredia pre prijímateľov sociálnej služby i zamestnancov 
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7.  Plán financovania sociálnych služieb na rok 2018 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom  zasadnutí dňa 19.11.2018 uznesením schválilo rozpočet 

Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019, 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 2019.  

      Rozpočet CSS Kamence na rok 2018 schválený ŽSK  

 

Príjmy celkom:                                                                                                   442 419,-€ 

 

Výdavky celkom:                               

 

V tom 

                                                                                             1 693 480,-€ 

600: Bežné výdavky /41/: 

600: Bežné výdavky /46/: 

             1 251 061,- € 

                497 589,- €                                                                       

 

Z toho 

 

 

 

610 mzdy, platy a OOV 

620 odvody do poisťovní 

630 tovary a služby 

640 bežné transfery 

                813 826,- € 

                303 540,- € 

                368 059,- € 

                  11 850,- € 

700 Kapitálové výdavky                   67 860,- € 
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8. Zoznam vypracovaných projektov v roku 2018 

Názov projektu Dátum 

podania 

Požadovaná 

suma / 

schválená 

Darca Úspešnosť 

projektu 

Projekt zadaný 

prostredníctvom 

Terapeutická 

záhrada pre 

seniorov 

29.03.2018 1. 300,- Nadácia 

Tesco 

úspešný CSS Kamence 

Mobilný set 

Snoezelen 

 

 

09.04.2018 1. 412,37/ 

1. 400,- 

Nadácia 

SPP -  

Opora 
2018 

úspešný CSS Kamence 

Exteriérové 

fitnes zariadenie 

pre seniorov 

 

26.04.2018 4. 998,- Nadácia 

EPH- 

Oporný 
bod 2018 

neúspešný CSS Kamence 

Rehabilitačná 

dráha pre 

seniorov 

v terapeutickej 

záhrade 

15.10.2018 8. 000,- Nadácia 

Slovenskej 

sporiteľne  

neúspešný CSS Kamence 

Herná dráha 

v terapeutickej 

záhrade 

16.10.2018 4. 460,- Nadácia 
VÚB 

neúspešný CSS Kamence 
 

 

 

Poľovnícka 

súťaž seniorov 

2019 

23.10.2018 536,-/250,- Mesto 
Kysucké 

Nové 

Mesto 

úspešný CSS Kamence 
 

 

 

Vôňa Vianoc 

 

14.11.2018 292,99/ 
292,- 

Nadácia 
Orange 

úspešný CSS Kamence 
 

Rozprávkové 

Vianoce 
14.11.2018 122,- Nadácia 

Orange 
neúspešný CSS Kamence 

 

 

Nákup 

mobilných 

kresiel na 

kolieskach 

11/2019 7. 315,20   MPSVaR 
SR 

prostredníctvom 
ŽSK 

Vianočný zázrak 

 

 

23.11.2018 20 splnených 
želaní 

Vianočný 
zázrak 

úspešný  CSS Kamence 

Fašiangová 

zábava seniorov 

2019 

 

11.12.2018 200,- Obec 

Rudinská 

úspešný CSS Kamence 
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PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2018 

  Mesto Kysucké Nové Mesto 

Poskytovateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto 

Názov projektu: Poľovnícka súťaž seniorov 2018 

Stav: schválený 

Realizácia: 24.07.2018 

Niečo o projekte: V utorok 24.07.2018 sa v malebnom prostredí prírodného amfiteátra 

Hájnice v Hornom Vadičove  konal III. ročník  Poľovníckej súťaže seniorov 2018.  Pozvanie 

do súťaže prijalo 7 zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja a to:  CSS 

Studienka Novoť, CSS PARK Čadca, CSS Žarec Čadca, CSS Horelica Čadca, CSS 

Letokruhy Žilina, CSS Fantázia Horný Vadičov a domáce zariadenie CSS Kamence Kysucké 

Nové Mesto 

 

Poskytovateľ: Nadácia SPP 

Názov projektu: Opora 2018 

Stav: schválený 

Realizácia: 31.10.2018   

Niečo o projekte: Centrum sociálnych služieb Kamence sa 9. apríla 2018 zapojilo do 

projektu v grantovom programe OPORA 2018.  Poskytovateľom finančného príspevku je 

Nadácia SPP.  Predkladaný projekt mal byť zameraný na individuálny plán rozvoja jedného 

konkrétneho prijímateľa sociálnej služby.  Rozhodli sme sa podporiť individuálny rozvojový 

plán u pani Anny B. Jej cieľom je zmysluplné trávenie voľného času v pohodlí svojej izby. 

Náš projekt patril medzi tie podporené a my sme od Nadácie SPP získali finančný príspevok 

na kúpu mobilného Snoezelen vo výške 1 400,-€.  Teší nás, že sme splnili cieľ 

v individuálnom pláne rozvoja osobnosti pani Anny B, ktorá zmysluplne trávi svoj voľný čas 

v pohodlí svojej izby. Ďakujeme Nadácii SPP za podporu a realizáciu cieľa v individuálnom 

pláne rozvoja pani Anny B. 
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 Poskytovateľ: Nadácia Tesco 

Názov projektu: Terapeutická záhrada pre seniorov 

Stav: schválený 

Realizácia:  15.11.2018-23.11.2018 

Niečo o projekte: Centrum sociálnych služieb Kamence sa zapojilo do programu „Vy 

rozhodujete, my pomáhame„ Nadácie Tesco, kde sme v hlasovaní zákazníkov vyhrali 1. 

miesto a získali tak finančnú podporu 1 300,- Eur. Naším cieľom bolo pre seniorov vytvoriť 

terapeutickú záhradu.  
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Poskytovateľ: Nadácia Orange  

Názov projektu: Darujte Vianoce 2018 – Vôňa Vianoc 

Stav: schválený 

Realizácia: 13.12.2018 

Niečo o projekte: Centrum sociálnych služieb Kamence sa zapojilo do programu Nadácie 

Orange „ Darujte Vianoce 2018“pomocou ktorého sme chceli naším seniorom pripraviť 

voňavé stretnutie.  Naším cieľom bolo spestriť našim seniorom predvianočné obdobie 

výrobou domácich vianočných oblátok. Z podporeného projektu sme im zakúpili prístroj na 

pečenie vianočných oblátok a zorganizovali spoločné posedenie  

 

Poskytovateľ: 

Vianočný zázrak 2019 

Názov projektu: Vianočný zázrak 2019 

Stav: schválený 

Realizácia: 21.12.2018   

Niečo o projekte: Centrum sociálnych služieb Kamence sa po prvý krát zapojilo do projektu 

Vianočný zázrak. Projekt Vianočný zázrak spája vianočné priania osamelých seniorov v 

domovoch dôchodcov a ľudí, ktorí majú záujem im tieto priania splniť a vrátiť do ich životov 

kúsok Vianoc. Cieľom projektu je splnenie nenáročných prianí, sprostredkovanie radosti 

ľuďom, ktorí nemajú blízku rodinu a Vianoce sú pre nich obdobím smútku a prázdnoty.   
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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 activity, 

- propaguje ich výsledky práce prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, 

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

- organizuje aktivity 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 2018 finančne prispelo na rôzne podujatia, aktivity, ktoré 

organizovalo CSS Kamence, Štúrova 1210, Kysucké Nové Mesto: 

1) Zakúpenie vstavanej skrine do kúpelne prijímateľom sociálnej služby /PSS/  CSS 

Kamence pracovisko Litovelská – cieľom zakúpenia bolo zmodernizovať vybavenie 

kúpelne pre PSS. 

3) „Seniorská rybka 2018“- súťaž pre  PSS CSS Kamence a pre PSS z iných zariadení 

pôsobiacich v rámci ŽSK. Rybárska súťaž sa konala na rybníku Neslušanka – zakúpené 

balíčky pre súťažiacich, zakúpenie altánku a stany 3 ks. Altánok a stany budú slúžiť 

prijímateľom sociálnej služby ako ochrana pred slnkom, dážďom na rôznych súťažiach, 

akciách a svätej omše, ktorá sa koná v letnom období v záhrade CSS Kamence. 

4) „Poľovnícka súťaž 2018“- súťaž sa konala v prírodnom amfiteátri Hájnice v 

HornomVadičove. Zúčastnili sa jej PSS CSS Kamence a PSS zo zariadení Žilinského 

samosprávneho kraja. 

5) Celodenný pobyte v aquaparku Chocholowskie termy -zaplatený autobus 

6) Terapeutický chodník CSS Kamence – OZ Radosť žiť dofinancovalo zriadenie 

terapeutického chodníka pre PSS CSS Kamence Štúrova. Terapeutický chodník bol 

financovaný z úspešného projektu Nadácie Tesco. 

7) Footpool súťaž 2018 – príspevok na občerstvenie pre súťažiacich. 

8) Katarínska zábava, Štedrá večera, Silvester – príspevok na občerstvenie pre PSS CSS 

Kamence. 
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9) Vianočné darčeky pre PSS CSS Kamence – zakúpenie vianočných darčekov pre PSS pod 

vianočný stromček (141 ks šálky). 

10) Koncoročná kapustnica 2018 - OZ Radosť žiť na konci r. 2018 usporiadalo koncoročnú 

kapustnicu pre zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence, príjemným 

posedením spolu oslávili záver roku 2018. 

Občianske združenie „Radosť žiť “zakúpilo pre zdravotný úsek CSS Kamence čítačky, 

ktoré zaznamenávajú vykonané úkony u jednotlivých PSS, čím sa uľahčuje práca zdravotného 

personálu.  

Okrem toho OZ Radosť žiť finančne prispelo na kulinoterapiu v CSS Kamence, a na prípravu 

torty k životnému jubileu dožitia 100 rokov prijímateľky sociálnej služby pani Angeliky 

Sobkuliakovej. 

 
Zoznam vypracovaných projektov v roku 2018 

 

 

 

 

 

 

Názov 

projektu 

Dátum 

podania 

Požadovaná 

suma / 

schválená 

darca Úspešnosť 

projektu 

Projekt zadaný 

prostredníctvom 

Rehabilitačný 

prístroj 

Rotren Solo 

 

09.04.2018 1. 119,-/ 

1. 100,- 

Nadácia 

SPP- 

Opora 

2018 

úspešný OZ Radosť žiť 

Mobilný set 

Snoezelen 

26.04.2018 3. 526,37 Nadácia 

EPH – 

Oporný 
bod 2018 

neúspešný OZ Radosť žiť 

 

 
 

 

Senior ´s 

model look 

2019 

23.10.2018 534,-/250,- Mesto 

Kysucké 
Nové 

Mesto 

úspešný OZ Radosť žiť 

 
 

 

Spoločný 

vianočný 

darček 

 

 

 

15.11.2018 370,- Nadácia 

Orange 

neúspešný OZ Radosť žiť 
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Podporené projekty v roku  2018 cez OZ Radosť žiť 

Mesto Kysucké Nové Mesto 

Poskytovateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto 

Názov projektu: Seniorská rybka 2018 

Stav: schválený 

Realizácia: 20.06.2018 

Niečo o projekte: V CSS Kamence sa stalo už tradíciou, že každoročne pozývame 

prijímateľov  sociálnych služieb z iných zariadení na veľmi obľúbenú akciu pod názvom 

„Seniorská rybka“. Osmy ročník tejto krásnej súťaže sa konal pod záštitou Žilinského 

samosprávneho kraja a Mesta Kysucké Nové Mesto.  

 

Poskytovateľ: Nadácia SPP 

Názov projektu: Opora 2018 

Stav: schválený 

Realizácia: 12.09.2018 

Niečo o projekte: Občianske združenie Radosť žiť, ktoré sa nachádza pri Centre sociálnych 

služieb Kamence sa 9. apríla 2018  zapojilo do projektu  v grantovom programe OPORA 

2018.  Poskytovateľom finančného   príspevku  je Nadácia SPP.  Predkladaný projekt mal byť 

zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho prijímateľa sociálnej služby.  

Rozhodli sme sa  podporiť individuálny rozvojový plán u pani Anny. Jej cieľom je byť v čo 

najväčšej miere sebestačná a nezávislá. Jej túžbou je opäť sa postaviť na vlastné nohy 

a pohybovať sa po svojej izbe samostatne bez pomoci invalidného vozíka a tým zvládnuť 

krátke vzdialenosti. Pani Anna je veľmi cieľavedomá a každý deň trénuje pomocou G-aparátu 

chôdzu, aby v čo najkratšej dobe dosiahla svoj cieľ. Jej cieľom bolo do každodennej 

rehabilitácie začleniť aj cvičenie na prístroji Rotren Solo, ktorý je určený na precvičovanie 

pasívnych dolných končatín silou paží cvičiaceho. Je vhodný na posilnenie tela po akútnych 

mozgových príhodách. Pani Anna rada svoj voľný čas trávi zmysluplne. Rehabilitačné 

cvičenia ju napĺňajú a pozitívne ovplyvňujú jej život v našom zariadení. Náš projekt patril 
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medzi tie podporené a my sme od Nadácie SPP získali finančný príspevok na kúpu prístroja 

Rotren Solo vo výške 1 100,-€.  Teší nás, že sme splnili cieľ v individuálnom pláne rozvoja 

osobnosti pani Anny, ktorá je schopná  cvičenie absolvovať aj sama bez zdravotného dozoru a 

to z pohodlia svojej izby. Ďakujeme Nadácii SPP za podporu a realizáciu cieľa 

v individuálnom pláne rozvoja pani Anny. 
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10. Kontakty na poskytovateľa:   

Centrum sociálnych služieb Kamence 
Štúrova 1210/62                                                                                                                        

024 04 Kysucké Nové Mesto                                                                                                   

Tel.: 041/4212893                                                                                                                        

E-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. Slávka Kleinová vedúca úseku 

 

skleinova@vuczilina.sk 

Tel.: 041/421893 

0917383924 

Stravovací Ľuboslava Damašková 

do 30.11.2018 

Zuzana Nová 

od 01.12.2018 

 

vedúca úseku 

 

vedúca stravovacej 

prevádzky CSS 

Kamence v poverení 

ldamaskova@vuczilina.sk 

 

znova@vuczilina.sk 

Tel.: 041/421893 

0917383927 

2. Prevádzka DSS Litovelská 

Sociálny pracovník 

a správa CSS Kamence 

pracovisko Litovelská  

Mgr. Monika Jarošíková 

do 28.02.2018 

Mgr. Tatiana Čmolíková 

od 01.03.2018 do 31.10.2018 

poverená vedením sociálno-

zdravotného úseku CSS Kamence 

pracovisko Litovelská  

Mgr. Miloslav Púček 

od 01.11.2018 

sociálny pracovník poverený riadením 

kumulovane správa CSS Kamence 

mjarosikova@vuczilina.sk 

Tel. kontakt: 041/4218946 

Mobil: 0917383926 

tcmolikova@vuczilina.sk 

 

 

 

mpucek@vuczilina.sk 

Tel. kontakt: 041/4218946 

Mobil: 0917383926 

 

Sociálny pracovník  Mgr. Tatiana Čmolíková tcmolikova@vuczilina.sk 

Tel. kontakt: 041/4215210 

Zdravotný úsek    osetrovnadss@vuczilina.sk 

Tel. kontakt: 041/4213331 

mailto:ddknm@vuczilina.sk
mailto:kkrasnanova@vuczilina.sk
mailto:skleinova@vuczilina.sk
mailto:mjarosikova@vuczilina.sk
mailto:tcmolikova@vuczilina.sk
mailto:tcmolikova@vuczilina.sk
mailto:osetrovnadss@vuczilina.sk
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11. Prílohy: 

č. 1  Významné udalosti a podujatia v roku 2018 v CSS Kamence 

č. 2  Organizačná schéma 

č. 3  Účtovná závierka za rok 2018 
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Príloha č.1  Významné udalosti a podujatia v roku 2018 v CSS Kamence pracovisko 

Štúrova 

Svätá omša v CSS Kamence Kysucké Nové Mesto - Kňazi z farnosti sv. Jakuba  v 

Kysuckom Novom Meste, každý mesiac prichádzajú medzi starkých, aby im prinášali slovo 

Božie.  

 

Slávnostné otvorenie multisenzorickej miestnosti pre seniorov - V roku 2017 bola 

vytvorená nová multisenzorická miestnosť a to vďaka projektu z Ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny SR.  

 

Návšteva múzea v Čadci- Dňa 12.1.2018  seniori z nášho zariadenia navštívili múzeum 

v Čadci, aby si pozreli výstavu „Čepiec – pýcha vydatej ženy.“V druhej časti výstavy si 

prezreli betlehemy, ktoré vyrobili žiaci Základných umeleckých škôl a Základných škôl 

z Kysúc, tak ako ich vidia deti svojimi očami. 
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Šachový turnaj seniorov v hre Dáma-Piatok 19.1.2018 sme organizovali šachový turnaj v 

hre Dáma o putovný pohár riaditeľky Centra sociálnych služieb KAMENCE.  

 

V Centre sociálnych služieb Kamence si zachovávame Slovenské zvyky a tradície 

V stredu 31.01.2018 v rámci reminiscenčnej terapie si naši seniori pripomenuli  ľudovú 

tradíciu páranie peria. 

 

Fašiangová zábava v  Centre sociálnych služieb  Kamence - V  utorok 13.02.2018 v Centre 

sociálnych služieb Kamence sme si pre našich starkých pripravili tradičnú fašiangovú zábavu, 

ktorá sa niesla v znamení dobrej a priateľskej nálady  
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Oslava sviatku MDŽ - Aj tento rok sa zišli obyvatelia nášho zariadenia na stretnutí pri 

príležitosti osláv sviatku Medzinárodného dňa žien. Na spoločnom posední ženám pripravili 

vystúpenie muži zo zariadenia.  

  

Seniori na návšteve Kysuckého múzea v Čadci - V piatok 9. marca sa seniori z nášho 

zariadenia vybrali na návštevu Kysuckého múzea v Čadci, kde si pozreli výstavu „ To vajíčko 

maľované, to je z lásky darované. “ 

 

Týždeň mozgu- Aj seniori nášho zariadenia sa zapojili do akcie týždňa mozgu. Dňa 

14.3.2018 sa stretli na spoločnom posedení, aby si precvičili svoj mozog a vyriešili úlohy, 

ktoré boli pre nich pripravené. Naši obyvatelia sa na takýchto tréningoch pamäti stretávajú 

pravidelne tešia sa, pripravujú, aby vedeli splniť všetky úlohy a napísali správne odpovede. 
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Návšteva výstavy „Vesmír očami detí “- Vo štvrtok 15. marca seniori z Centra sociálnych 

služieb Kamence navštívili v Mestskej knižnici výstavu víťazných prác žiakov regionálneho 

kola XXXIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom „Vesmír očami detí “. 

 

Veľkonočná výstava približuje tradície-V tomto úžasnom veľkonočnom čase si seniorky 

z Centra sociálnych služieb Kamence pozreli výstavu veľkonočných výrobkov, ktorá sa 

konala v Klube 75 v Kysuckom Novom Meste.  

 

Modlitba spája všetky generácie-Aj naša kresťanská mládež z Kysuckého Nového Mesta 

navštívila dňa 9.3.2018 našich starkých v Centre sociálnych služieb Kamence, aby sa 

spoločne pomodlili modlitbu krížovej cesty.  
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Tricklandia - Pohľad na majestátny Kriváň bol len začiatok toho, čo čakalo seniorov z CSS 

Kamence v pondelok 19.3.2018. Zasnežené Vysoké Tatry osvietené ranným slnkom potešili 

srdcia hrdosťou na krásy Slovenska. 

 

Zmenáreň v CSS Horelica Čadca - Naše zariadenie prijalo 22.03.2018 pozvanie do 

Zmenárne v CSS Horelica, kde ženy zmenia na krásne upravené dámy. Naša obyvateľka p. 

Anka sa tešila na jej zmenu a skrášlenie.  

  

Návšteva výstavy „Veľká noc v zariadeniach sociálnych služieb „ na VÚC Žilina-

Prijímatelia sociálnych služieb nášho zariadenia dňa 27.3.2018 navštívili VÚC v Žiline, aby si 

pozreli výstavu s názvom „ Veľká noc v zariadeniach sociálnych služieb. “ 
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Šachový turnaj o Cenu riaditeľa Úradu ŽSK 2018- Aj v tomto roku sa naše zariadenie 

zúčastnilo šachového turnaja o Cenu riaditeľa Úradu ŽSK. Bol to X. ročník šachovej súťaže 

pre žiakov stredných škôl a PSS v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 

 

Seniori na prednáške o dejinách Kysúc-Vedeli ste, že najstaršia zmienka o Kysuciach 

pochádza z roku 1244? Túto zaujímavosť a veľa iných historických faktov sa dozvedeli 

seniori z Centra sociálnych služieb Kamence, ktorí prijali pozvanie do Mestskej knižnice 

v Kysuckom Novom Meste na prednášku a videoprojekciu o dejinách nášho regiónu.  

 

Deň narcisov v Centre sociálnych služieb Kamence- O tom, že piatok 13. nemusí vždy 

znamenať deň, kedy sa človeku nedarí, sme sa presvedčili aj u nás v našom zariadení. Práve 

naopak sme tento deň urobili lepším dňom a zapojili sa ako každý rok, do dobrovoľnej 

zbierky „ Deň narcisov “. 
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Karel Gott Galavečer plný hviezd -V sobotu 14.4.2018 sa naši prijímatelia sociálnej služby 

zúčastnili Koncertu hviezd v Žiline, kde vystúpil Karel Gott spolu s Ilonou Csákovou, 

Dashou, Jitkou Zelenkovou a Petrom Kolářom v sprievode Pavel Větrovec Band.  

 

Návšteva Soľnej jaskyne- Liečivé účinky soli sú známe celé storočia, radi ju využívali už 

dávni predkovia. Aj dnes sa k tomuto zdroju zdravia vraciame. Príkladom je liečba v soľnej 

bani Wielička v Poľsku, kde sa liečila astma, choroby dýchacích ciest a alergické ochorenia. 

Navštíviť soľnú jaskyňu v Považskom Chlmci sa rozhodli aj seniori z CSS Kamence, 

Kysucké Nové Mesto. 
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Stavanie mája v CSS Kamence - Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov. 

V Centre sociálnych služieb Kamence si túto peknú tradíciu pravidelne zachovávame 

a pripomenuli sme si ju aj v pondelok 30. apríla.  

 

 Detičky z materskej škôlky a seniori oslavovali Deň matiek - Pri príležitosti Dňa matiek 

navštívili Centrum sociálnych služieb Kamence detičky z Materskej škôlky 9. mája 

z Kysuckého Nového Mesta. 

   

Oslava Dňa Matiek v Centre sociálnych služieb Kamence - V Centre sociálnych služieb 

Kamence sme si pripomenuli Deň matiek v nedeľu 13.05.2018. V spoločenskej miestnosti sa 

zišli naše mamy, staré mamy a prastaré mamy aby oslávili tento sviatok.  
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Slávnostná torta k 100. výročiu - Vo štvrtok 24.5.2018 sa naše seniorky rozhodli potešiť 

narodeninovou tortou svoju susedku. Naša oslávenkyňa sa dožíva krásneho jubilea 100. 

výročia narodenia. Hoci pečenie torty z krehkého cesta vyzeralo náročne, zvládli to úžasne. 

Do práce sa pustili s radosťou a s podporou mladého pomocníka. Úprimné gratulujeme 

oslávenkyni a prajeme veľa zdravia. 

  

Oslava životného jubilee - V sobotu 26. mája sa dožila krásneho životného jubilea 100 rokov 

naša spolubyvajúca pani Angelika. Pri tejto príležitosti jej spolubývajúci spolu so 

zamestnancami upiekli tortu a rodinní príslušníci pripravili malú oslavu. Mgr. Denisa 

Smreková, riaditeľka CSS Kamence jej v mene všetkých zamestnancov a obyvateľov popriala 

všetko dobré. 

  

Modlitba sv. ruženca s mladými farníkmi - V piatok 25. 5. 2018 nás v Centre sociálnych 

služieb Kamence v Kysuckom Novom Meste navštívili mladí farníci. Pri modlitbe sv. ruženca 

sme sa venovali duchovným potrebám našich seniorov. Spoločne sme sa modlili za deti, ktoré 

prvý krát pristúpia k prvému svätému prijímaniu.  
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Sviatok Božieho tela v CSS Kamence -Posledný májový deň na sviatok Božieho tela naši 

seniori v Centre sociálnych služieb Kamence v Kysuckom Novom Meste strávili mnohými 

kultúrnymi aktivitami. V dopoludňajších hodinách priložili ruku k dielu a v duchu tradície, 

ktorú si radi zachovávajú, váľali máj. Po dob.re odvedenej práci sa zúčastnili slávnostnej 

omše. Neskôr naši starkí prežili prijemné posedenie v záhrade. Navštívili nás „Kysuckí junáci 

“, ktorí nám zahrali a zaspievali krásne slovenské pesničky. Veru aj my sme sa pridali a  

spoločne sme si zanôtili všetky naše obľúbené. 

 

"Pieseň spája svet" - Tretí ročník speváckej súťaže seniorov sa uskutočnil 12. júna 2018 v 

Centre sociálnych služieb PARK v Čadci. Moderátorka privítala súťažiacich zo siedmych 

zariadení sociálnych služieb Žilinského kraja. 

 

Posedenie v levanduľovej cukrárni- V pondelok sme sa spolu s našimi seniormi rozhodli 

stráviť príjemné chvíle návštevou levanduľovej cukrárne.  
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Návšteva Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov v Ladcoch - Na 

pozvanie Farskej charity v Kysuckom Novom Meste sa 19. júna 2018 zúčastnili aj seniori z 

Centra sociálnych služieb Kamence púte do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na 

hore Butkov v Ladcoch.  

 

Poľovnícka súťaž seniorov 2018 v CSS Kamence - V utorok 24.07.2018 sa v malebnom 

prostredí prírodného amfiteátra Hájnice v Hornom Vadičove konal III. ročník Poľovníckej 

súťaže seniorov 2018.  Pozvanie do súťaže prijalo 7 zariadení sociálnych služieb Žilinského 

samosprávneho kraja.  

 

Letná púť seniorov na Živčákovú horu v Korni - Na Živčákovú horu ako miesto 

mariánskej úcty a modlitby sa vybrali 1. augusta seniori z Centra sociálnych služieb Kamence 

v Kysuckom Novom Meste.  



 

Centrum sociálnych služieb  Kamence Ev. č.: 

 

Výročná správa 2018 Strana 54/70 

 

 

Žilinský kapustný deň - Mesto Žilina pripravilo v piatok 5. októbra 2018 na Mariánskom 

námestí „Kapustný deň “. Seniori z CSS Kamence Kysucké Nové Mesto sa tiež zúčastnili 

ochutnávky jedál z kapusty pripravených receptami starých mám.  

 

Seniori na návšteve v strednej drevárskej škole v Krásne nad Kysucou - Dňa 23.10.2018  

klienti nášho zariadenia navštívili strednú drevársku školu v Krásne nad Kysucou.  

  

Deti z materských škôl v Kysuckom Novom Meste potešili seniorov - Seniorov v CSS 

Kamence z príležitosti mesiaca úcty k starším prišli pozdraviť 24. októbra 2018 predškoláci z 

MŠ 9. mája v Kysuckom Novom Meste. Vo štvrtok 25. októbra sme opäť privítali deti, tento 

krát z MŠ Komenského.  
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Účasť na akcii „Mozgový jogging“ v  CSS Čadca Horelica - 26.10.2018 sa dve naše 

klientky zúčastnili vedomostnej súťaže „Mozgový jogging“ v CSS  Horelica v Čadci. 

 

Dobrovoľníci navštívili seniorov - V rámci 3. ročníka podujatia Olympiáda žiackych 

školských rád konaného pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, navštevujú 

dobrovoľníci zo Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste zariadenia 

sociálnych služieb, detské domovy a osamelých ľudí. Tak v dňoch 19. a 27. novembra 2018 

navštívili aj naše Centrum sociálnych služieb Kamence. Oboznámili seniorov o spôsoboch 

štúdia v súčasnosti, o význame vzdelávania pre človeka v každom veku, aj keď v jednotlivých 

etapách života sa jeho význam mení.   

  

Návšteva Slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej-V adventnom období, čakajúc na 

vianočné sviatky sa seniori z nášho zariadenia vybrali pozrieť na Slovenský betlehem 

v Rajeckej Lesnej. 
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Deti priniesli svetielko radosti a pohody našim starkým - V stredu 5. decembra, deň pred 

sviatkom svätého Mikuláša, zavítali do Centra sociálnych služieb Kamence deti zo ZŠ 

Clementisova Kysucké Nové Mesto. Pod vedením pani učiteliek si deti pripravili pásmo 

ľudových piesní a tancov.   

  

Mikuláš v CSS Kamence - Vo štvrtok 6. decembra sa naši seniori stretli v spoločenskej 

miestnosti nášho zariadenia, kde pri rozsvietenom stromčeku očakávali príchod Mikuláša.  

  

Seniori navštívili vianočnú výstavu na VÚC Žilina – CSS Kamence pripravilo mnohé 

výrobky, krásne adventné vence, ozdoby na stromček v tvare srdiečok alebo gulí, trpaslíkov, 

ozdobené šišky. Naši seniori venovali veľa času tvorením a prípravami na túto krásnu 

výstavu. 



 

Centrum sociálnych služieb  Kamence Ev. č.: 

 

Výročná správa 2018 Strana 57/70 

 

 

Kysucké žubrienky potešili seniorov z CSS Kamence - V utorok 11.12.2018 našim starkým 

spríjemnil dopoludnie žensky folklórny súbor Kysucké žubrienky. 

 

Vôňa Vianoc v CSS Kamence – Pred nami sú najkrajšie sviatky v roku Vianoce. Medovníky 

sú symbolom Vianoc a predstavujú neobyčajné spojenie chutí, vôní a tvarov. Ako je zvykom 

v každej domácnosti, tak aj v CSS Kamence sa piekli medovníky. 

  

Vianočný koncert pre seniorov - V Centre sociálnych služieb Kamence sa snažíme viac ako 

inokedy spríjemniť vianočný čas rôznymi vystúpeniami. Seniorov navštívili žiaci zo 

Základnej školy Nábrežná v Kysuckom Novom Meste, aby ich potešili spevom a spravili 

krajšími tieto chvíle.  
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Štedrá večera v CSS Kamence - Vianoce sú symbolom lásky, mieru a pokoja. Staré 

slovenské tradície dodržiavajú aj obyvatelia nášho zariadenia. Na Štedrý deň sa posadili 

k pripravenému štedrovečernému stolu, aby sa spoločne poďakovali za všetko, čo im bolo 

počas roka dopriate.  

   

Silvestrovská zábava v CSS Kamence - Centrum sociálnych služieb Kamence pripravilo pre 

seniorov Silvestrovskú zábavu, kde sa pri hudbe a tanci zabávali a oslávili koniec roka 2018. 

dôstojná a veselá rozlúčka so Starým rokom, pričom naše pohľady už s nádejou očakávajú rok 

2019, o ktorom veríme, že bude ešte lepší ako ten starý.   

Významné udalosti a podujatia v roku 2018 v CSS Kamence pracovisko Litovelská 

Návšteva divadelného predstavenia v Mestskom divadle v Žiline  
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Návšteva Kysuckej galérie v Oščadnici - V prvý septembrový týždeň prijímatelia sociálnej 

služby z CSS Kamence Kysucké Nové Mesto z pracoviska Litovelská, za krásneho slnečného 

počasia, navštívili Kysuckú galériu v Oščadnici.  

 
Heligonkári na návšteve v CSS Kamence- Preto sme si aj do CSS Kamence na pracovisku 

Litovelská Kysucké Nové Mesto pozvali dvoch skvelých dolnokysuckých heligonkárov pána 

Funteka a p. Hurtoša, ktorí nám zahrali do tanca mnoho pekných známych i menej známych 

piesní. Naši klienti si zaspievali aj pesničky, ktoré im naši hostia zahrali na želanie.  

 

Návšteva knižnice - Prijímatelia sociálnych služieb CSS Kamence pracovisko Litovelská 

navštívili Mestskú knižnicu v KNM, kde si vypožičali svoje obľúbené tituly a prezreli si 

knižné novinky. 
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Žilinský Oskar 2018 - Dňa 11.10.2018 sa konal 14. ročník krajskej súťaže prehliadky 

dramatického, hudobného, speváckeho a tanečného umenia klientov domovov sociálnych 

služieb organizovanej CSS TAU Turie pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho 

kraja Eriky Jurinovej.   

 

Návšteva výstavy – Kysucké múzeum v Čadci - Klienti CSS Kamence pracovisko 

Litovelská navštívili Kysucké múzeum v Čadci, kde prebieha výstava na tému  ,,Ľudový odev 

na Kysuciach" a ,,FENOMÉN IGRÁČEK".  

 

Návšteva soľnej jaskyne - Aby sme si trochu pripomenuli leto, vybrali sme sa s prijímateľmi 

sociálnej služby z CSS Kamence, pracovisko Litovelská Kysucké Nové Mesto navštíviť  

soľnú jaskyňu.  
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Vyhliadková veža Dubeň - Už dlhšie sme sa pohrávali s myšlienkou vyjsť si na vyhliadkovú 

vežu Dubeň. Práve na jeseň je príroda čarovná, tak sme sa rozhodli, že ideme. Z Budatína po 

červenej turistickej značke sme stúpali nahor.  

 

Ružomberok- Nedávno sme navštívili mesto Martin. Našim ďalším cieľom bol tentokrát 

Ružomberok, okresné mesto na severe Slovenska a centrum dolného Liptova.  

 

Martin - Mesto Martin bol cieľom našej vychádzky. Medzi významné kultúrne pamiatky 

patrí: Národný cintorín, Matica slovenská, Slovenské národné múzeum...  
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Športové hry Terchová 

 
Footpool - Za pekného májového počasia sa v záhrade zariadenia Centra sociálnych služieb 

Kamence na ulici Litovelskej uskutočnil II. ročník vo footpool-e.  

Seniorská rybka 2018 - Osmy ročník tejto krásnej súťaže sa konal pod záštitou Žilinského 

samosprávneho kraja a Mesta Kysucké Nové Mesto. Pozvanie prijali zariadenia CSS Fantázia 

KNM, CSS Park Čadca, CSS Žarec Čadca, CSS Horelica Čadca, CSS Studienka Novoť, CSS 

Letokruhy Žilina a naše zariadenie.  
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Príloha č. 2 
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Príloha č. 3 
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