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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.  

  
 

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. 
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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. 

 

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. Z pergoly sa vchádza do krásnej záhrady, v ktorej 

sanachádza záhradný altánok. Jej nádherne prostredie slúži na oddych a podporuje relaxáciu. 
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3. Prehľad o poskytovaní sociálnych služieb 
 

K  31.12.2017 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).  

 



 

Centrum sociálnych služieb  Kamence Ev. č.: 

 

Výročná správa 2017 Strana 9/55 

 

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.                                                           

 

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 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 31.12.2017 pracovisko CSS Kamence Štúrova 

poskytlo služby 142 prijímateľom sociálnych služieb (PSS). K 31.12.2017  CSS Kamence 

pracovisko Litovelská poskytlo služby 37 prijímateľom sociálnej služby. 

Tabuľka č. 1 Štruktúra PSS podľa diagnóz- Štúrova 

 
 
 
 
 

 

 

V roku 2017 sme poskytovali starostlivosť  142 prijímateľom sociálnej služby (PSS), z toho 

120 trpelo rôznorodým psychickým ochorením, čo bolo až 85 % zo všetkých PSS, 12 PSS 

s rôznym stupňom mentálnej retardácie a 10 PSS nemalo žiadnu psychiatrickú diagnózu. 

Tabuľka č. 2 Psychické ochorenia- Štúrova 

PSS demencia organ. 

psychosynd. 

poruchy správ. 

vplyvom 

psychoaktívnych látok 

poruchy 

nálady 

poruchy 

osobnosti 

schizofrénia 

ženy 35 56 10 21 1 8 

muži 10 29 10 3 3 2 

spolu 45 85 20 24 4 10 

85 PSS najviac trpelo organickým psychosyndrómom, z toho počtu 56 žien, demenciou bolo 

postihnutých 45 PSS, z toho 35 žien, poruchy správania vplyvom psychoaktívnych látok malo 

20 PSS. 

Tabuľka č. 3 Psychické ochorenia CSS Kamence  prevádzka Litovelská  

PSS mentálna 

retardácia 

schizo- 

frénia 

poruchy 

nálady 

poruchy 

osobnosti 

demencia organický 

psycho- 

syndróm 

poruchy 

psychiky, 

zapríčinené 

užív. látok 

muži  8 13 10 6 3 15 11 

ženy  0 0 0 0 0 0 0 

spolu 8 13 10 6 3 15 11 

Tabuľka č.4  Mentálna retardácia- Štúrova 

PSS mierna stredne ťažká ťažká 

ženy 4 4 0 

muži 0 4 0 

spolu 
4 8 0 

PSS počet 

s psychickým ochorením 120 

s mentálnou retardáciou 12 

bez psych. ochorenia 10 

spolu 142 
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V zariadení sa poskytovala starostlivosť PSS mentálnou retardáciou ľahkého stupňa 4, stredne 

ťažkého stupňa 8 PSS. 

Tabuľka č. 5  Neurologické ochorenia – Štúrova 

PSS Alzheimer Parkinson Epilepsia Parézy, 

plégie 

Skleróza 

multiplex 

DMO 

ženy 14 6 7 26 1 1 

muži 1 3 8 15 0 1 

spolu 15 9 15 41 1 2 

 

Z neurologických postihnutí najviac PSS bolo v roku 2017 postihnutých parézami, plégiami 

po mozgových príhodách. Z celkového počtu 41 PSS, bolo 26 žien, 15 mužov, ktorí prekonali 

mozgovú príhodu s pozostatkom paretického postihnutia. Epilepsiou trpelo 15 PSS ako 

i Alzheimerovým ochorením, ktorým trpelo 14 žien a 1 muž. 

Tabuľka č. 6 Neurologické znevýhodnenie CSS Kamence pracovisko Litovelská  
PSS mozgové 

ochrnutia 

DMO Parkinson Alzheimer epilepsia 

muži 12 2 0 1 5 

ženy 0 0 0 0 0 

SPOLU 12 2 0 1 5 

Tabuľka č. 7  Poruchy zmyslov – Štúrova 

PSS reč sluch zrak 

ženy 25 53 34 

muži 15 23 14 

spolu 40 76 48 

 

Najviac PSS trpelo poruchami sluchu, až 76 PSS, z toho 53 žien, poruchami zraku bolo 

handikepovaných 48 a poruchou reči 40 PSS. 

Tabuľka č. 8  Poruchy zmyslov CSS Kamence  pracovisko Litovelská  

PSS porucha reči porucha sluchu porucha zraku hluchoslepota 

muži 11 2 4 0 

ženy 0 0 0 0 

spolu 11 2 4 0 

Tabuľka č.9 Ochorenia zažívacieho traktu  – Štúrova 

 PSS diéta diabetes 

mellitus 

tracheostómia PEG 

ženy 38 30 0 2 

muži 10 10 1 0 

spolu 48 40 1 2 
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Tabuľka č.10 Napádanie, dezorientácia – Štúrova 

 PSS 

verbálna 

agresia 

fyzická 

agresia dezorientácia 

ženy 33 15 70 

muži 
23 13 25 

spolu 56 28 95 

 

56  PSS reagovalo verbálnou agresiou,  z toho 33 žien a 23 mužov, fyzická agresia  bolo 

spozorovaná u 28 PSS, viac u žioen (15) ako u mužov. Dezorientovaných PSS sme mali až 95 

PSS. 

Tabuľka č. 11 Dezorientácia, napádanie  CSS Kamence pracovisko Litovelská 

PSS dezorientácia verbálne napádanie fyzické napádanie 

muži 13 10 10 

ženy 0 0 0 

spolu 13 10 10 

Tabuľka č.12 Agresivita pri diagnózach – Štúrova  

 

verbálna fyzická 

demencia 7 5 

organický psychosyndróm 38 12 

schizofrénia 1 0 

mentálna retardácia 3 1 

dezorientácia 30 16 

Tabuľka č. 13 Zdravotné postihnutia – Štúrova 

 PSS viacnásobné 

postihnutia 

telesné 

postihnutia 

psychické 

postihnutia 

polymorbidita terminálne št. kóma 

ženy 69 6 72 66 3 1 

muži 29 3 48 18 0 0 

spolu 98 9 120 84 3 1 

 

Tabuľka č. 14 Mobilita– Štúrova 

 PSS mobilní čiastočne 

imobilní- s 

pomôckou 

čiastočne 

imobilní-  

invalidný vozík 

imobilní- 

pripútaní na lôžko 

ženy 26 37 7 33 

muži 12 13 6 8 

spolu 38 50 13 41 
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V zariadení sme poskytovali starostlivosť PSS, ktorí boli čiastočne imobilní, úplne imobilní- 

pripútaní na lôžko a mobilní, ktorí sa pohybovali bez akejkoľvek pomôcky pri chôdzi. 

Čiastočne imobilných  - pohybujúcich sa pomocou pomôcky bolo 35 % (50), pohybujúcich sa 

pomocou invalidného vozíka 9 % (13), pripútaných na lôžko 29 % (41), mobilných 27 % (38) 

z celkového počtu všetkých PSS (142). 

Tabuľka č. 15 Mobilita CSS Kamence pracovisko Litovelská  

PSS čiastočne mobilný s 

pomôckou 

čiastočne mobilní – 

invalidný vozík 

imobilní – na lôžku 

muži 2 2 1 

ženy 0 0 0 

spolu 2 2 1 

 

Tabuľka č.16 Inkontinencia – Štúrova 

 PSS kontinentní ľahká 

inkontinencia 

stredne ťažká 

inkontinencia 

fekálna 

inkontinencia 

ženy 8 17 67 49 

muži 20 0 30 12 

spolu 28 17 97 61 

Najväčšie zastúpenie až 68 % (97) PSS trpí stredne ťažkou inkontinenciou, z tohto počtu 61 

PSS má aj problémy s fekálnou inkontinenciou. Inkontinencia postihuje viac žien ako mužov. 

Kontinentných PSS, čo nepotrebovali žiadne absorbčné pomôcky sme mali 28 a z toho 20 

bolo mužov z celkového počtu všetkých PSS ( 142). 

Tabuľka č. 17 Inkontinencia CSS Kamence pracovisko Litovelská  

PSS ľahký stupeň stredne ťažký stupeň fekálna inkontinencia 

muži 5 5 2 

ženy 0 0 0 

spolu 5 5 2 

Tabuľka č.18 Exitus – Štúrova 
 

 

V priebehu roku 2017 sme mali 36 úmrtí PSS, z toho 64 % (23) PSS zomrelo v zariadení, 36 

% (13) v nemocnici. Z celkového počtu (36) zomrelo 29 žien a 7 mužov. 

 

PSS v nemocnici v zariadení 

ženy 11 18 

muži 
2 5 

spolu 13 23 
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Tabuľka č. 19 Exitus CSS Kamence pracovisko Litovelská  

PSS exitus v nemocnici exitus v zariadení 

muži 3 1 

ženy 0 0 

spolu 3 1 

Tabuľka č.20 Hospitalizácia – Štúrova 

oddelenia počet 

interné oddelenie 23 

oddelenie dlhodobo chorých 9 

onkologické 2 

koronárna jednotka 2 

Národná ústav tbc- Vyšné 2 

neurológia 2 

ARO 2 

pľúcne 0 

psychiatrické oddelenie 2 

kožné 2 

chirurgické  19 

spolu: 65 

Najviac hospitalizovaných PSS 36 % bolo na internom oddelení, 29 % PSS chirurgickom 

oddelení, 14 % PSS na ODCH, zo všetkých hospitalizácií PSS 

Tabuľka č. 21 Hospitalizácia CSS Kamence pracovisko Litovelská  

PSS hospitalizácia 
muži 27 
ženy 0 
spolu 27 
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Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť 

Tabuľka č. 22 Vzdelanie sestier – Štúrova 

sestry s maturitou 1 

PŠŠ  oše star. v komunite, psychiatrii 2 

VŠ II. stupeň + PŠŠ (komunita+ 

psychiatria) 1 

spolu 4 

Tabuľka č. 23 Štruktúra ošetrovateľského a opatrovateľského tímu – Štúrova 

sestry 4 

zdravotnícky asistent 3 

sanitárky 8 

opatrovateľky 13 

rehabilitačný pracovník 1 

spolu 29 

 

Najväčšie zastúpenie ošetrovateľského a opatrovateľského tímu majú  45 %  (13) 

opatrovateľky, 28 % (8) sanitárky z celkového počtu  (29) zamestnancov zdravotného úseku. 

Tabuľka č. 24 Hodiny lekárov – Štúrova 

 

 

PSS boli navštevovaní v zariadení obvodným lekárom, ktorý odpravoval u nás 104, 5 

ordinačných hodín, psychiatrom s počtom odpracovaných hodín 71 hodín.  

Tabuľka č. 25 Návšteva lekára CSS Kamence pracovisko Litovelská  

 

 

 

 

 

 

počet hodín 

MUDr. Vaňková - psychiater 71 

MUDr. Jedinák,  MUDr.Borák – 

obvodný lekár 104,5 

spolu 175,5 

 

počet hodín 

MUDr. Vaňková - psychiater 74 

MUDr. Jedinák,  MUDr.Borák – 

obvodný lekár 78 

spolu 152 
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Tabuľka č. 26 Doprovody na vyšetrenia – Štúrova 
 

 

PSS bol zabezpečovaný sprievod na vyšetrenia 69 % doprovodov bolo v rámci okresu, 31% 

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

k urológovi, neurológovi, nefrológovi, diabetológovi, ortopédovi, gynekológovi, geriatrovi, 

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

taktiež na hospitalizácie. 

Tabuľka č. 27 Ošetrovateľské výkony – Štúrova 

výkon počet 

Aplikované intramuskulárne injekcie 279 

Aplikované subcutánne injekcie 2046 

Odber biologického materiálu 349 

Aplikácia opiátových náplastí 193 

Počet PSS- podávanie liekov sestrou 128 

 

Najčastejším ošetrovateľským výkonom bol príprava a podávanie liekov PSS sestrou. Počet 

PSS, ktorým sa každodenne 2-3 krát podávali lieky bol 128 z celkového počtu 142 PSS, 

samostatných PSS bolo len 14, ktorí nepotrebovali pomoc pri príprave a podávaní liečiva. 

Aplikovaných podkožných injekcií bolo 2046, vnútrosvalových 279, opiátových náplastí, 

ktoré majú odstraňovať bolesť bolo 193 a 349 krát bolo PSS odobratý biologický material       

( odbery krvi, moču, výtery...). 

Tabuľka č. 28 Výjazdy – Štúrova 

 

 

 

 

 

 

K PSS bolo 66 krát volaná lekárska služba prvej pomoci  (LSPP) a 46 krát RZP. 

 

 

 

 

 

počet  

mimo okres 170 

v rámci okresu 379 

spolu 
549 

 

počet  

LSPP 66 

RZP 46 

spolu 112 
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Tabuľka č.29 Zdravotné pomôcky získané cez VšZP – Štúrova 

 

pomôcka počet 

antidekubitný matrac 3 

barla 1 

polohovacia posteľ 6 

G- aparát 2 

chodítko 5 

invalidný vozík 5 

ortopedická obuv 2 

ortézy 1 

výživový pumpa k PEGu 2 

lôžkový stolík 1 

toaletný vozík 6 

načúvací prístroj 1 

závesný zdvihák 1 

 

 

Pomocou Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa podarilo získať pre PSS 6 polohovacích 

postelí, 6 toaletných vozíkov, 5 invalidných vozíkov a iných pomôcok na zlepšenie mobility, 

zabezpečovaní hygienickej starostlivosti PSS a taktiež kvality života. Pre PSS, ktorí majú 

PEG sa nám podarilo zapožičať od VšZP 2 výživové pumpy, ktoré uľahčujú prácu, čas sestier 

pri podávaní stravy, ale aj pre samotného PSS netraumatizuje podávanie výživy. 

Rehabilitačná činnosť 

PSS bola u nás v zariadení v Rehabilitačnom stredisku poskytovaná fyzikálna liečba: 

termoterapia – (liečba teplom) rašelinové zábaly, parafínové kúpele, suché horúce obklady. 

Fototerapia – (liečba svetlom) bioptronovými lampami, infraterapia pomocou infrapodložky, 

elektroliečba – magnetoterapia. Taktiež rehabilitačný pracovník PSS vykonával masáže a to 

klasické, hĺbkové, reflexné, lymfatické, liečba vodou – vírivý kúpeľ bol u našich PSS veľmi 

obľúbený, ale i pohybové. 
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Stravovanie 
Kuchyňa pripravuje jedlá pre: 
 - prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové 

Mesto,  

- prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence Litovelská1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, 

- zamestnancov,  

- cudzích stravníkov.  

 

Diéty Počet prijímateľov sociálnej služby 

Racionálna 98 PSS 

Diabetická 26 PSS 

Šetriaca   7 PSS 

Bez-lepková       1 PSS 

Bez-purínová      3 PSS 

Bez-mliečna        3 PSS 

Náhradná strava   2 PSS 

 

Strava Počet cudzích stravníkov 

Racionálna 26 

 

 

Strava zamestnanci 

Racionálna 80 

 

Racionálna  strava sa pripravuje pre 80  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 2017:                                                   
Mesiac Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera l Večera ll Spolu 

Január   3 807   2 858   5 557   2 937   3 616    638 19 413 

Február   3 433   2 514    5 100     2 591   3 242     554 17 434 

Marec   3 838   2 928    5 628     2 964     3 646      620   19 624 

Apríl   3 723   2 805     5 415    2 826     3 528    562 18 859 

Máj   3 863   3 012    5 920    3 012   3 677     584 20 068 

Jún   3 863   3 075    5756    3 075   3 711     677 20 157 

Júl   3 959   3 222     5 648     3 222   3 814     739 20 604 

August   3 923   3 215    5 694     3 215   3 777     729 20 553 

September   3 718   3 029     5 399     3 029   3 589      630 19 394 

Október   3 919   3 215     5 819     3 220    3 750      681   20 604 

November   3 814   3 185     5 573    3 187    3 689     698 20 146 

December   3 791   3 155     5 417     3 166   3 658      663 19 850 

Spolu 45 651 36 213 66 926 36 444 43 697  7 775 236 706 
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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 € 

 

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 prijímateľa 

sociálnej služby. Strava je vydávaná v jedálni, imobilným prijímateľa sociálnej služby je 

expedovaná individuálne na izby zdravotným personálom v termoportoch, v ktorých sa podáva 

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

skvalitnenie podávania jedla. Vlastným autom zabezpečujeme odvoz stravy do zariadenia CSS 

Kamence pracovisko Litovelská.  
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 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 spolu  zamestnaných 92 zamestnancov. 

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

svojej pracovnej činnosti. Zamestnávateľ v r. 2017 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 

ergoterapeut - 3 

samostatný odborný referent 1 

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   4 

zdravotnícky asistent   5 

rehabilitačný pracovník     2 

sanitárka/opatrovateľka       23 

 

Zdravotný úsek CSS Kamence 

pracovisko  Litovelská 

 

vedúca zdravotného úseku 1 

 sestra    3 

sanitárka/opatrovateľka  6 

 

 

Správa DSS Litovelská 

správca a sociálny pracovník 1 

sociálny pracovník   1 

ergoterapeut        2            

práčka + upratovačka   2, práčka 1 
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Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov na jednotlivých úsekoch predstavovalo cyklus 

samovzdelávacích aktivít, odborných školení a seminárov, ktoré organizovali rôzne 

organizácie.   

 

Prehľad o absolvovaných vzdelávacích aktivitách za rok 2017: 

Názov vzdelávacej aktivity Počet 

zúčastnených 

Školiaca akcia – KOS o novorodenca s hyperbilirubinémiou  2 

Školiaca akcia – Svrab, Parkinsonove ochorenie 14 

Školiaca akcia – Ošetr.starostlivosť o klienta s dekubitmi..., Oše. star. s ACH 

v špec. podmienkach DSS 

 3 

Sociálne služby ako verejný záujem  2 

Školiaca akcia – Ošetr.star. o pac. s delírium tremens  3 

Školiaca akcia – Celiakia. KOS o klienta s nádorovým pľúcnym ochorením 18 

Školiaca akcia – Poruchy spánku, dg, liečba, prevencia, edukácia 

klient.Diab. polyneuropatia 

 3 

Školiaca akcia  - Manažment ošetr.starostl. o pac. s karcin. žalúdka 3 

Školiaca akcia – Syndróm vyhorena, inkontinencia         16 

Školiaca akcia – Nočné pomočovanie, oš. star. o dieťa, oše.star.o klienta so 

závislosťou od alkoholu 

1 

Špecializované sociálne poradenstvo 3 

Školiaca akcia – Epilepsia u detí, starostlivosť o dieťa s epilepsiou 1 

Telesné a netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 4 

Školiaca akcia – Starostlivosť o imobilného klienta, dekubity, antidekubitné 

pomôcky, dietoterapia 

        18 

Školiaca akcia – EKG v praxi. Oše proces u pac. s alkohol.chr. pečene 3 

Školiaca akcia – Poruchy spánku, liečba, prevencia, edukácia klienta         26 

Školiaca akcia – Oše star. o klienta s nádorovým ochorením pažeráka 1 

Školiaca akcia – Oše star. o pacienta s poranením chrbtice 3 

Školiaca akcia – Školenie prvej pomoci          13 

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite zameraná na manažment rizík. 

Komunitná sociálna práca. Dlhodobá starostlivosť. 

3 

Školiaca akcia – Alzheimerova choroba, starostlivosť         17 

Školiaca akcia – Meranie vitálnych funkcií podľa štandardov         15 

Školiaca akcia – Manažment starostlivosti o klienta s polytraumou 1 

Školiaca akcia – Problematické správanie v starobe, ose manažment          22 

Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej 

choroby 

2 

Školiaca akcia – Oše proces u pac. s IM... 2 

Riešenie životných a sociálnych problémov PSS, ktoré sú dôsledkom 

závislosti 

2 

Teória práce v multisenzorickom prostredí – úvod do tematiky Snoezelen 2 

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite 1 

Školiaca akcia – Komunikácia so seniorom so zdrav. znevýhodnením         22 

Školiaca akcia – Manažment zaistenia dýchacích ciest 1 
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Školiaca akcia – Ošetrovanie chronických rán v domácom prostredí  1 

Školiaca akcia – Osteoartróza, osteoporóza 22 

Školiaca akcia – Historicky VII. Česko-slovenský kongres Bazálni stimulace 

s medzinárodní účastí 

 3 

Školiaca akcia – Hypertenzia u detí 3 

Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí – Snoezelen v praxi 2 

Školiaca akcia – Manažment sesterskej star. o PSS s demenciou 

v psych.amb. 

1 

Školiaca akcia – Infekcie dýchacích ciest. Bolesť hlavy.         27 
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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 19. decembra 2016 schválilo 

rozpočet ŽSK na rok 2017, 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 2017. Schválený rozpočet výdavkov bol v „Programe 8”: 

Sociálne služby vo výške 1 477 739,-€. Členenie rozpočtových výdavkov bolo určené 

nasledovne: 

Výdavky celkom 1 477 739,-€ 

 

Bežné výdavky 1 405 361,-€ 

Z toho 

 

610 mzdy, platy a OOV        
 

753 549,-€ 

  620 odvody do poisťovní       279 882,-€ 

630 tovary a služby 364 415,-€ 

640 bežné transfery 7 515,-€        

Kapitálové výdavky:                          72 378,-€ 

    

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

schváleného ročného rozpočtu. V priebehu roka 2017 bol  rozpočet na základe schválenia 

zastupiteľstvom ŽSK niekoľkokrát upravovaný. Po úpravách rozpočtu bolo členenie 

rozpočtových finančných prostriedkov nasledovné: 

Výdavky celkom 1 535 377,-€ 

 

Bežné výdavky 1 461 255,-€ 

Z toho 

 

610 mzdy, platy a OOV        
 

777 665,-€ 

  620 odvody do poisťovní       290 078,-€ 

630 tovary a služby 381 044,-€ 

640 bežné transfery   12 468,-€        

Kapitálové výdavky:                          74 122,-€ 

 

Okrem rozpočtových prostriedkov na financovanie v roku 2017 boli použité aj 

mimorozpočtové prostriedky a to: 

 Bežné výdavky Kapitálové výdavky 

 

sponzorské prostriedky                                 6 398,99 € 49,40 €   

zo zvýšeného limitu o stravné čiastka      25 585,51 €          

prostriedky z úradu práce       274,65 €  
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Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2017, podľa stupňa odkázanosti na jedného 

klienta mesačne: 

Prevádzka Štúrova  

Druh poskytovanej sociálnej služby Čiastka v EUR 

 

Zariadenie pre seniorov  654,60 

Domov sociálnych služieb 687,25 

Špecializované zariadenie 749,72 

 

Prevádzka Litovelská 

Druh poskytovanej sociálnej služby Čiastka v EUR 

 

Domov sociálnych služieb 662,16 

Špecializované zariadenie 689,19 

 

Úhrady za poskytovanú sociálnu službu 

Kapacita klientov ul. Štúrova Kapacita klientov ul. Litovelská 

106 35 

 

Priemerná úhrada na klienta  v  € 

CSS Kamence  CSS Kamence pracovisko  Litovelská 

ZpS :  245,43 

DSS :  271,25 

ŠZ :    274,74 

 

DSS : 250,- 

ŠZ :   267,- 

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 € 
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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 

 

Elektrická energia: v priemere  5,- € mesačne 

Počet umiestnených prijímateľov sociálnych služieb za rok  2017 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       2 PSS  

V.stupeň       4 PSS  

VI.stupeň     33 PSS  

ZpS       9 PSS  

DSS       5 PSS  

ŠZ     25 PSS      3 PSS 
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6. Priority a ciele na rok 2018 
 

Priority Ciele 

1) Zmena filozofie zariadenia zavedením manažmentu kvality. 

2) Rozvoj a rozširovanie liečebno – terapeutických programov pre prijímateľov 

sociálnych služieb. 

3) Zlepšovanie životných podmienok prijímateľov sociálnych služieb 

a zamestnancov. 

4) Zlepšovanie informovanosti verejnosti o poskytovaných sociálnych službách. 

5) Zvýšiť úroveň vzdelania zamestnancov poskytujúcich sociálne služby: 

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

literatúry 

6) 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.  

7) Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb: 

- zlepšiť kvalitu poskytovania starostlivosti implementáciou konceptov bazálnej 

stimulácie, prvej pomoci, kinestetickej mobilizácie (vhodné pre zdravotníkov, reh. 

prac.), psychobiografického modelu starostlivosti E. Bohma (pre soc. prac.), 

individuálnej a skupinovej validácie Naomi Feil (pre soc. prac., zdrav. prac.), kurzu 

Školy chrbta (všetkých zamestnancov)  

- zavádzať inovatívne metódy na skvalitnenie poskytovaných služieb (bazálna stimulácia, 

ošetrovanie rán a dekubitov,  paliatívna starostlivosť) 

- rozšíriť služby poskytované v zariadení o tanečno- pohybovú terapiu, cvičenia pre 

vozíčkarov, vytvoriť edukačný materiál cvikov s obrázkami  pre PSS 

- podporiť PSS aj zamestnancov v sebarealizácií 

- zabezpečiť spoluprácu s externým psychológom poskytujúcim pomoc PSS, 

zamestnancom 

- participácia všetkých zamestnancov na zabezpečovaní a vykonávaní aktivizačných 

činností PSS 

- 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,  

8) Posilňovanie sociálnej súdržnosti a tolerancie medzi prijímateľmi sociálnej 

služby: 
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- 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 

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) Zlepšiť materiálno technické vybavenie: 

- zabezpečenie pomôcok a zariadení uľahčujúcich manipuláciu, hygienickú starostlivosť 

s imobilným a čiastočne imobilným PSS,  prevenciu dekubitov (lôžko na hygienu, 

polohovacie postele, zdrav. pomôcky..., polohovacie a relaxačné kreslá) 

- zakúpenie posteľnej bielizne, vankúšov, paplónov, umývacích vreciek... 

- zakúpenie vybavenia do rehabilitačnej miestnosti – steppera, eliptického trenažéra, 

vibračných pomôcok... 

- debarierizácia izieb v zariadení 

- dobudovanie signalizačného zariadenia do jednotlivých izieb 

- vybaviť budovu kamerovým systémom pri vstupe, na chodbách a v areáli 

- rekonštrukcia a profesionálne vybavenie práčovne (zakúpenie košov na špinavú bielizeň, 

kontajnerov pre zber použitej posteľnej bielizne,  zažehľovacieho  prístroja na označenie 

mien klientov, regálov na ukladanie čistej bielizne...) 

- vytvorenie centrálneho skladu pre upratovačky 

- vybetónovanie plochy a zastrešenie lexanom na sušenie bielizne v záhrade 

16) 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   
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Detašované pracovisko: CSS Kamence pracovisko Litovelská Kysucké Nové Mesto 

Priority Ciele 

 

1) Vymaľovanie izieb PSS a ostatných priestorov, modernizácia izieb, výmena 

poškodených podláh: 

- skvalitnenie prostredia pre prijímateľov sociálnej služby 

2)  

3) Rekonštrukcia záhrady – lavičky, posedenia: 

- skvalitnenie prostredia pre prijímateľov sociálnej služby 

4) Postupné vybudovanie fitparku pr prijímateľov sociálnej služby: 

- pravidelný pohyb a starostlivosť o svoje telo ovplyvňuje duševnú a sociálnu pohodu 

- skvalitnenie voľno časových a záujmových aktivít PSS 

5) Prebrúsenie a nalakovanie schodiska: 

- bezpečnosť a skvalitnenie prostredia pre prijímateľov sociálnej služby i zamestnancov 

6) Oprava terénu okolo chodníkov pri vstupnej bráne: 

- bezpečnosť a skvalitnenie prostredia pre prijímateľov sociálnej služby 

7) Nové oplotenie celého areálu, nová brána: 

- bezpečnosť a skvalitnenie prostredia pre prijímateľov sociálnej služby 

8) Zateplenie budovy:  

- skvalitnenie prostredia pre prijímateľov sociálnej služby 

9) Rekonštrukcia pergoly: 

- skvalitnenie prostredia pre prijímateľov sociálnej služby 

10) Zakúpenie bežiaceho pásu ( pohybová aktivita): 

- skvalitnenie voľno časových a záujmových aktivít prijímateľov sociálnych služieb          

11) Vymeranie a zaliatie betónu pre už zakúpené záhradné kolky ( pohybová 

aktivita): 

- skvalitnenie voľno časových a záujmových aktivít prijímateľov sociálnych služieb          

12) Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb: 

- implementácia podmienok kvality, konceptov bazálnej stimulácie a prvej pomoci. 

Prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie, docieliť navýšenie počtu odborných 

zamestnancov ich následnej participácie do jednotlivých projektov smerujúcich 

k inovácii služieb v zariadení a zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi jednotlivými 

úsekmi 

- podporiť prijímateľa sociálnej služby a zamestnancov k sebarealizácii 

- participácia všetkých zamestnancov na zabezpečovaní a vykonávaní aktivizačných 

činností    

- klásť dôraz na aktivizáciu prijímateľov sociálnej služby a voľno-časové 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    

13) Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov: 

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

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

štýlu a o jednotlivých ochoreniach      

14) Aktivizácia prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností, zdravotných 

možností a jeho individuálnych potrieb. 

- rozvoj samoobslužných činností v komunite 

- pravidelné samostatné nákupy PSS, príprava na samostatné hospodárenie 

15) Aktívne spolupracovať s rodinou prijímateľa sociálnych služieb. 

16) Predchádzať sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii prijímateľov sociálnej 

služby. 

- rozširovať kultúrne vnímenie PSS, prezentácia zariadenia formou výstav 

17) Zapájať sa do projektov na získanie pomôcok na terapie 
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7.  Plán financovania sociálnych služieb na rok 2018 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom  zasadnutí dňa 29.01.2018 uznesením schválilo rozpočet 

Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018, 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 2018.  

    Rozpočet CSS Kamence na rok 2018 schválený ŽSK 

 

Príjmy celkom:                                                                                                   497 407,-€ 

 

Výdavky celkom:                               

 

V tom 

                                                                                             1 565 135,-€ 

600: Bežné výdavky /41/: 

600: Bežné výdavky /46/: 

                999 686,- € 

                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. Občianske združenie Radosť žiť 
 

OZ Radosť žiť so sídlom ul. Štúrova 1210, Kysucké Nové Mesto vzniklo v máji 2011. 

Cieľom činnosti  OZ je združovať občanov so zdravotným znevýhodnením, starších občanov, 

ich rodinných príslušníkov a priateľov. 

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 2017 finančne prispelo na rôzne podujatia a aktivity, ktoré 

organizovalo Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210, KNM: 

1) „Zabíjačka v CSS Kamence – cieľom akcie bolo pripomenutie zabíjačkovej tradície, 

kedy sa ku práci využili všetky pomocné ruky, žienky čistili cibuľu a cesnak, muži poctivo 

prikladali pod kotol. Ožili staré spomienky, zaspievali sa pesničky. /apríl 2017/ 

  
 

2/ „Váľanie mája“ a stretnutie tínedžerov zo ZŠ KNM so seniormi /máj 2017/ 
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3/ Celodenný pobyt v Thermal Parku Orava – 2x zaplatené vstupenky a preprava / jún 

a október 2017/  

  

 

4) „Poľovnícka súťaž seniorov 2017“– súťaž sa konala v prírodnom amfiteátri Hájnice 

v Hornom   Vadičove /jún 2017/ 

  

5/ Spoločné posedenie pri guľaši /jún 2017/ 

6/ „Seniorská rybka 2017” – rybárska súťaž na rybníku Neslušanka /júl 2017/ - zakúpené 

slnečníky a balíčky pre súťažiacich 
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Občianske združenie „Radosť žiť“ pomocou finančného daru CSS Kamence pomohlo 

uhradiť  náklady za vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality do prevádzok 

sociálnych služieb – podmienky kvality, zavedenie procesov. /jún 2017/ 

Okrem toho OZ zakúpilo a darovalo zariadeniu 2 ks infrapodložiek Relax Therapy 

Dreamsy Ceramic aj s čistiacimi prostriedkami. Tieto slúžia na relaxáciu, masáž, pôsobia 

preventívne proti srdcovo-cievnym ochoreniam, zlepšujú lymfatický a krvný obeh, tiež 

pôsobia proti bolestiam pohybového aparátu, pomáhajú pri problémoch s nespavosťou./august 

2017/. Ďalším darom bolo zakúpenie  troch sklenených vitrín, ktoré slúžia na výstavu 

vlastných výrobkov PSS, ocenení z rôznych súťaží a vystúpení. Vystavovanie vlastných 

výrobkov dodáva pocit dôležitosti, zmysluplnosti a hodnoty vlastnej práce a zároveň ukážu, 

že PSS dokážu vytvoriť praktické a aj oku lahodiace predmety. /október 2017/  
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9. 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 

od 01.09.2017 

kkrasnanova@vuczilina.sk 

Tel.: 041/4211062 

0917383928 

Ekonomický 

 

 

Darina Bzdylová vedúca úseku 

zástupkyňa riaditeľa 

do 31.08.2017 

dbzdylova@vuczilina.sk 

Tel.: 041/4212893 

0917383925                

Zdravotný 

 

Mgr. Slávka Kleinová vedúca úseku 

 

skleinova@vuczilina.sk 

Tel.: 041/421893 

0917383924 

Stravovací Ľuboslava Damašková 

 

 

 

vedúca úseku ldamaskova@vuczilina.sk 

Tel.: 041/421893 

0917383927 

 

2. Prevádzka DSS Litovelská 

Sociálny pracovník 

a správa CSS Kamence 

pracovisko Litovelská  

Mgr. Monika Jarošíková mjarosikova@vuczilina.sk 

Tel. kontakt: 041/4218946 

Mobil: 0917383926 

Sociálny pracovník  Mgr. Tatiana Čmolíková tcmolikova@vuczilina.sk 

Tel. kontakt: 041/4215210 

Zdravotný úsek   poverená vedúca ZÚ 

od 01.08.2016 

osetrovnadss@vuczilina.sk 

Tel. kontakt: 041/4213331 
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10. Prílohy: 

Príloha č.1  Významné udalosti a podujatia v roku 2017 

Valentínske posedenie - 14. februára sa oslavuje Valentín - sviatok zaľúbených. Rozhodli 

sme sa, že tento deň si spríjemníme pečením koláča.  

  

Koncert detí zo ZUŠ KNM- Dňa 20. februára sa našim zariadením ozývali krásne tóny. 

V celej budove panovala výborná nálada, za ktorú srdečne ďakujeme deťom  zo Základnej 

umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste. Prišli nás potešiť a za doprovodu 

huslí,  harmoniky predviedli krásny koncert. 

   
Naši seniori sa stretli ako voľakedy. Na páračkách. My sme si na páračky pripravili 
miestnosť, kde sme doprostred spoločenskej miestnosti dali veľké stoly, okolo neho stoličky. Na 
stôl sme  vysypali perie a každý kto mal chuť si zaspomínať,  z neho bral a páralo sa. 

  

Pochovávanie basy. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a 

zabíjačky. Aj my sme si pre našich starkých v utorok 28.2.2017 pripravili Fašiangovú zábavu, 

na ktorú sa seniori poctivo pripravovali. 
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Oslava MDŽ - V stredu 8.3.2017 sme sa stretli spolu s prijímateľmi sociálnej služby nášho 

zariadenia na stretnutí pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Na spoločnom posedení bolo 

35 obyvateľov nášho zariadenia, väčšinou ženy, pre ktoré pripravili muži program pri 

príležitosti ich sviatku.  

 
Seniori v knižnici - Členovia čitateľského krúžku z CSS Kamence navštívili dňa 9. marca 

mestskú knižnicu. Hneď pri výstupe schodiskom starkí obdivovali krásne obrázky detí zo 

Základnej umeleckej školy KNM a spomínali na časy, keď oni sedeli v školských laviciach. 

 
Mini bowling- V piatok 17. marca sme sa rozhodli koniec týždňa poňať športovo. Na 

bowling sme vyrazili super partia, babská jazda.  
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Návšteva veľkonočnej výstavy na VÚC Žilina. S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami 

naši obyvatelia navštívili dňa 21.3.2017 výstavu s témou Veľkej noci na Žilinskom 

samosprávnom kraji v Žiline.  

  
Retro- elektro výstava- kaštieľ Radoľa. Mladosť býva krásnym obdobím života. Rozhodli 

sme sa pripomenúť si ju na výstave spotrebnej elektroniky pod názvom Retro- elektro. 

V piatok 24. marca 2017 sme vyrazili v dobrej nálade spoločne s našími  starkými do Kaštieľa 

Radoľa.  

  
 

Veľkonočná výstava Klub 75 - Pri príležitosti nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov sme 

v pondelok 3. 4. 2017 zavítali s našimi seniormi na Veľkonočnú výstavu organizovanú 

miestnym spolkom Klub 75.  

  

Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu ŽSK - Štvrtý aprílový deň sme prijali srdečné 

pozvanie na šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu ŽSK.  
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Deň narcisov v našom zariadení - 7.4.2017 je deň v roku, kedy mnoho dobrovoľníkov 

nezištne pomáha v zbierke „Deň narcisov“, aby takto pomohli onkologickým pacientom. Naše 

zariadenie  sa do tejto zbierky pravidelne zapája tiež.  

 
Seniori si zaspomínali na starodávne remeslá. Je piatok 7. apríla 2017. Je studené a upršané 

predpoludnie. Aj napriek tomu sa seniori z CSS Kamence rozhodli, že sa zúčastnia na 

stretnutí v mestskej knižnici, ktoré si na tento deň dohodli. Dve milé a príjemné pracovníčky 

knižnice p. Kučáková a p. Malíková im prezentovali videoprojekciu o remeslách, ktoré sú 

dnes v 21. storočí už dávno zabudnuté. 

 
Holandský biliard -Deň pred veľkonočnými sviatkami naša cesta viedla už po tretí krát do 

Dolného Kubína, kde sme sa zúčastnili súťaže Sjoelen.  
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Zabíjačka - Nie je tomu dávno, čo mali zabíjačky pevné miesto v kalendári každej rodiny. Aj 

my sme sa v stredu 19. apríla stretli, aby sme si túto milú tradíciu pripomenuli. 

 
Zmenáreň -Nádherné dopoludnie pre naše starké pripravili 20. apríla v CSS Horelica. Prežili 

sme nádherné dopoludnie v spoločnosti šikovných ľudí, ktorí naše babičky premenili opäť na 

dámy.  

 
Prednáška o chorobách kĺbov - CSS Kamence zorganizovalo v utorok 25.04.2017 pre 

svojich seniorov odbornú prednášku s názvom Osteoartróza. Tému prednášky si klienti zvolili 

sami, nakoľko u starých ľudí je hlavnou príčinou bolesti a funkčných porúch pohybového 

aparátu a postihuje v populácií vo vekovej skupine nad 75 rokov až 80 % vyšetrených. 
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Stavanie mája-Posledný aprílový  deň sa už každoročne viaže s tradíciou stavania mája. Aj 

v našom zariadení  si  túto peknú tradíciu pravidelne zachovávame a pripomenuli sme si ju aj 

v piatok 28. apríla.  

 
Jarná krása – výstava kvetov. Budatínsky zámok. Piatkové odpoludnie dňa 12.5.2017 sa 

naši starkí  rozhodli stráviť na záhradníckej výstave Jarná krása v Budatínskom zámku.  

  
Deň matiek - Aj v našom zariadení sme chceli vyjadriť vďaku všetkým mamám 

a zorganizovali sme vystúpenie ku dňu matiek. 
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Deň matiek so študentmi Gymnázia Kysucké Nové Mesto - Pondelok 15.5.2017 pripravili 

študenti Gymnázia v Kysuckom Novom Meste pre našich starkých krásny program pri 

príležitostí  sviatku Dňa matiek.  

  
Seniori na výstave Lega v Kysuckom múzeu v Čadci. - V piatok 19. mája 2017 sa naši 

seniori vybrali na návštevu Kysuckého múzea v Čadci, na výstavu stavebnice Lego.  

 
Deň, ktorý patrí všetkým matkám.  Pri príležitosti krásneho sviatku Dňa matiek navštívili 

dňa 23.5.2017 naše Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto 

na Štúrovej ulici deti zo ZŠ  ul. Clementisova KNM.  

 
“ Rodná kolíska“  galaprogram folklórneho súboru Jedľovina-Pri príležitosti 60. výročia 

založenia folklórneho súboru Jedľovina sa naši starkí  zúčastnili slávnostného galaprogramu 

pod názvom „Rodná kolíska.“  
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Staromestské slávnosti v Žiline - V piatok 26.5.2017 sa naši starkí boli pozrieť na 

remeselných trhoch Staromestských slávností v Žiline. Spoločne sme obdivovali zručnú prácu 

remeselných umelcov a obdivovali ich šikovnosť. 

 
Pieseň spája svet - V krásny a slnečný deň 30. mája 2017 sa štyria naši seniori zúčastnili II. 

ročníka  medzinárodnej speváckej súťaže „ Pieseň spája svet“  v CSS PARK v Čadci.  

  
Váľanie mája-Posledný májový deň sa v záhrade CSS Kamence koná váľanie mája.  

  
Stretnutie seniorov s tínedžermi -V piatok 2. júna 2017 sa v našom zariadení konalo veľké 

stretnutie  seniorov s tínedžermi.  
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Poľovnícka súťaž seniorov 2017 -II. ročník Poľovníckej súťaže seniorov 2017 sa konal 

v utorok 27. júna 2017 v prírodnom amfiteátri Horný Vadičov.  

 
Letná púť seniorov na  Živčákovú - Na Živčákovú, miesto mariánskej úcty a modlitby 

do Chrámu Panny Márie Matky Cirkvi, sa aj v tomto roku vydali seniori z CSS Kamence. 

  
 

Zmrzlinový deň seniorov - V utorok 19. 7. 2017  seniori prijali pozvanie  zúčastniť sa 

zmrzlinového dňa v príjemnom prostredí  CSS Park v Čadci. 

  
Seniori na návšteve pri Pamätníku obetiam holokaustu v Žiline - Seniori si prišli uctiť 

pamiatku židovských spoluobčanov a zaspomínať na obdobie, keď súčasťou ich života bola 
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netolerancia a násilie. Navštívili Pamätník obetiam holokaustu, židovský cintorín a ortodoxnú 

synagógu  v Žiline.  

  

Seniori päť navštívili krížovú cestu v Kysuckom Lieskovci. Spoločne s našimi seniormi 

sme v utorok 15. augusta na sviatok Nanebovstúpenia Panny Márie už po štvrtý krát navštívili 

krížovú cestu v Kysuckom Lieskovci.   

 
Seniori na návšteve rezbárskeho sympózia v Oščadnici - V piatok 18.8.2017  seniori z 

nášho zariadenia navštívili IX. ročník medzinárodného rezbárskeho sympózia v Oščadnici. 

Prezreli si rezbárov a ich výrobky, ktoré dotvárali do ich končenej podoby. 

 
Svätá omša v zariadení, pracovisko Litovelská - Deň ako každý iný a predsa výnimočný 

pre PSS CSS Kamence na  ul. Litovelskej. Opäť po mesiaci dňa 23.8.2017 navštívili naše 

zariadenie misionárky lásky zo Žiliny, ktoré pomáhajú hlavne tým najchudobnejším 

a najbiednejším, spolu s kňazom otcom Humbertom. 
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Naše seniorky sa zúčastnili na VII. ročníku krížovkárskej súťaže v CSS Horelica Čadca. 
V utorok 5. septembra 2017 sa konal siedmy ročník krížovkárskej súťaže piatich zariadení 
sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb Horelica.  

  
 

"Piati proti piatim“ - Súťaživý duch zavládol vo štvrtok 7. septembra 2017 v Zariadení pre 

seniorov a domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. "Čím viac prekážok, tým väčšia 

radosť v cieli", pod týmto mottom sa uskutočnila známa televízna zábavno - vedomostná 

súťažná hra "Piati proti piatim".  

 
Seniori na výstave „ Za oknami našich zariadení“. Seniori si dňa 13.9.2017 boli pozrieť 

výstavu „ Za oknami našich zariadení“ , ktorú usporiadal Žilinský samosprávny kraj. Svojimi 

výrobkami sa prezentovali jednotlivé zariadenia ŽSK.  
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Návšteva divadelného predstavenia v Mestskom divadle v Žiline - Krásny slnečný deň 

sprevádzal našich prijímateľov sociálnej služby z CSS Kamence KNM z ul. Litovelská na 

návštevu Mestského divadla v Žiline. Hudobná inscenácia Hana je veľkou poctou Hane 

Hegerovej. 

 
Seniori na hubách - Pekné septembrové dni využili seniori na prechádzku po lesoch nad 

Budatínskou Lehotou.  

 
Seniori  v kaštieli v Radoli. Seniori 20. septembra 2017  navštívili  kaštieľ v Radoli, aby si 

pozreli výstavu "Remesiel našich predkov".   
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Návšteva Považskej galérie umenia v Žiline. Pod sukňou je názov výstavy, ktorú navštívili 

naši prijímatelia sociálnej služby Výstava je otvorená v Považskej galérií umenia v Žiline. 

 
Návšteva výstavy Body The Exhibition v Bratislave. Seniori  sa rozhodli navštíviť výstavu 

odhaľujúcu všetky tajomstvá ľudského tela – Body The Exhibition v Bratislave.  

  
Jesenné kúpanie v Meander Parku Oravice. V utorok 17. októbra 2017 posledné slnečné 

dni babieho leta vylákali seniorov  na výlet na Oravu. Kúpanie v Meander Parku Oravice sa 

stalo medzi nimi veľmi obľúbeným.  

  
Jesenná púť seniorov na  Živčákovú horu v Korni. Na Živčákovú ako miesto mariánskej 

úcty a modlitby tradične aj v tomto roku sa vydali seniori v stredu 18. októbra 2017.   
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Venované dedkovi a babke. Žiaci zo Základnej školy Suľkov v Kysuckom Novom Meste 

nás navštívili a potešili kultúrnym programom, v ktorom nechýbal tanec, spev ani krásna 

básnička. 

 
Návšteva orloja v Starej Bystrici. 7. novembra 2017 sa vybrali seniori na návštevu do Starej 

Bystrice, aby si pozreli jeden z najmladších orlojov na svete.  

  
Deň seniorov s MŠ 9. mája Kysucké Nové Mesto. V stredu 15. 11. 2017 k nám zavítali 

škôlkari. Svojím spevom a tancom rozveselili našich starkých.  
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Katarínska zábava pre seniorov. Katarínska zábava je posledná pred adventom a preto sa 

starkí zúčastnili v hojnom počte.  

 
Tanec mojej mladosti- V piatok 24. 11. 2017 naši starkí prijali pozvanie zúčastniť sa súťaže 

Senior Let´s dance.   

 
Návšteva Mikuláša- V stredu 6. decembra nás navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi 

čertom a anjelom. Starkí netrpezlivo čakali, kedy sa spoza dverí ozve zvuk čarovného 

zvončeka. 

  
Koncert žiakov ZUŠ - Príjemné popoludnie seniorom pripravili žiaci Základnej umeleckej 

školy pod vedením Mgr. Moravčíkovej.  
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Deň otvorených dverí v CSS Kamence - Centrum sociálnych služieb Kamence otvorilo 

svoje dvere v  stredu 13. decembra 2017 pri príležitosti Dňa otvorených dverí pre širokú 

verejnosť i pre tých, ktorí sa možno len náhodou zastavili, aby spoločne s nami prežili jeden 

krásny deň plný nádherných okamihov, príjemných stretnutí a bohatého kultúrneho programu.  

  
Predvianočný koncert pre seniorov - Je streda 20.12.2017 a do nášho zariadenia 

prichádzajú deti zo ZŠ Nábrežná z Kysuckého Nového Mesta, aby svojim predvianočným 

vystúpením potešili starkých.  

 
Štedrá večera v CSS Kamence - Aj my  pre našich starkých každoročne pripravujeme 

spoločnú štedrú večeru. Za jedným stolom sa stretlo 40 prijímateľov sociálnej služby, aby 

spoločne  poďakovali za všetko,  čo im bolo počas roka dopriate.  



 

Centrum sociálnych služieb  Kamence Ev. č.: 

 

Výročná správa 2017 Strana 55/55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


