
644 
 

10. Sociálna starostlivosť 
 

 

Mesto vlani vydalo 237 Kariet pre seniorov 

 

Program samosprávy mesta Trenčín približuje trenčianskym 

seniorom prostredníctvom zliav tovary a služby ponúkané v 

meste a jeho blízkom okolí. Do utorka 15. januára 2019 bolo 

celkovo vydaných 3629 kariet. 

Kto má trvalý pobyt v meste Trenčín, je poberateľom 

predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku a je starší 

ako 60 rokov, má nárok na vydanie Karty pre seniorov. V sú-

časnosti je v zozname poskytovateľov výhod 22 prevádzok. 

Rozdelení sú do 4 oblastí – šport a relax, kultúra, služby a ob-

chod, ubytovanie a stravovanie. 

Za rok 2018 bolo vydaných 237 takýchto kariet, v roku 2017 

ich bolo 276 a v predošlom roku 331. 

www.trencin.sk 21.01.2019 

Pomocná evidencia 048/1/2019 

 

Dve Trenčianky otvárajú prvý eko-charitatívny bazár 

 

Spojiť lásku k nakupovaniu s túžbou pomôcť ľuďom a 

planéte chcú dve Trenčianky v podobe otvorenia prvého eko-

charitatívneho bazára s detským oblečením a drevenými hrač-

kami. S úmyslom recyklovať oblečenie a zmeniť názor mami-

čiek na tovar z druhej ruky prišla Barbora Cibulková a 

Martina Mokrohájska. 

Ako tvrdia, textilný priemysel je dnes v poradí druhým naj-

viac znečisťujúcim priemyslom na svete a pokiaľ ho ľudstvo 

aspoň sčasti neobmedzí, v budúcnosti nás textil v podobe od-

padu pohltí. 

https://trencin.sk/ako-vybavit/socialna-pomoc/seniorkarta/
https://trencin.sk/ako-vybavit/socialna-pomoc/seniorkarta/prevadzky-poskytujuce-benefity-drzitelom-karty-pre-seniorov/
http://www.trencin.sk/
http://veda.sme.sk/planety/
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 „Nehanbime sa za to, že recyklujeme oblečenie a že oblie-

kame deti do oblečenia, ktoré iná mamička svojmu dieťaťu 

obliekla len párkrát. Dajme veciam druhú šancu,“ vyzývajú. 

Detský eko-charitatívny bazárik ponúkne vo svojej kamen-

nej prevádzke na sídlisku 

Juh oblečenie overených 

značiek, ktoré bude mi-

nimálne nosené, bez po-

škodení, žmolkov, navyše 

bude vyprané a vyžehle-

né. 

„Od mamičiek a do-

dávateľov máme veľa 

oblečenia, ktoré deti ne-

stihli vynosiť alebo ma-

my na tento textil zabudli v skrini a dieťa z neho jednoducho 

vyrástlo. Uvedomili sme si, že toto oblečenie má vlastne veľmi 

krátku životnosť a pokiaľ ho nevynosí ďalšie dieťa alebo sa 

niekomu nepodaruje, môže rýchlo skončiť v komunálnom 

odpade, čo je škoda,“ priblížila Barbora Cibulková. 

Bazár s oblečením a drevenými hračkami chce dať veciam 

druhú šancu a možno aj tretiu šancu na život. 

„Poslaním je, aby oblečenie, ktoré mamička kúpi, vynosilo 

jej prvé dieťa, po ňom ďalšie a po ňom možno bratranec či 

sesternica. Nie každý kus oblečenia má takú životnosť, ale kva-

litnejšie kúsky vydržia aj viac rokov, podobne ako to bývalo 

pred možno 20 – 30 rokmi,“ upozornila Barbora Cibulková. 

Mamičkám chcú okrem textilu ponúknuť aj drevené hračky 

kvôli ich dlhšej životnosti a vzťahu k ekológii a prírode v po-

rovnaní s hračkami z plastu. Po otvorení kamennej predajne 

s bazárovým oblečením a hračkami chcú začínajúce podni-

kateľky časť zo zisku odviesť ľuďom, ktorí finančnú pomoc 

potrebujú. 

Vľavo Martina Mokrohájska, vedľa nej Barbora Cibulková. 

http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/ag/ekologicke-a-environmentalne-vedy.php
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O podporu a spoluprácu s ich nájdením preto požiadali 

projekt Pre rodinu, ktorý patrí pod Občianske združenie (OZ) 

Južania – Rodinné centrum Južanček Trenčín. Ako vysvetlila 

koordinátorka projektu Mária Machová, ide o prvú formu 

spolupráce s podnikateľským subjektom. 

„S bazárikom ešte len začínajú, preto nemáme veľké oča-

kávania. Sme ale radi, že niekto dáva svojmu podnikaniu prida-

nú hodnotu tým, že myslí na ľudí, ktorí potrebujú finančnú 

pomoc,“ povedala Mária Machová s tým, že finančná pomoc od 

darcov putuje do sociálne slabých rodín. Tie peniaze využijú 

pre zaplatenie školských obedov a školských pomôcok pre deti, 

energií či nájmu. 

Príspevok eko-charitatívneho detského bazára ľuďom vo 

finančnej tiesni bude aj v podobe darovania detského textilu. 

Vytipované rodiny dostanú od obchodu balíky s oblečením 

potrebným pre ich deti. 

www.sme.sk 14.02.2019 

Pomocná evidencia 125/1/2019 

 

Z Centra seniorov sa stalo Denné centrum Sihoť 

 

Od marca poskytuje centrum na Osvienčimskej ulici sociál-

nu službu okrem seniorov aj 

občanom s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo nepriazni-

vým zdravotným stavom, ro-

dičom s deťmi či starým rodi-

čom s vnúčatami.  

Denné centrum Sihoť po-

skytuje sociálne poradenstvo 

a naďalej zabezpečuje záujmovú činnosť. Prevádzkovateľom je 

Útvar sociálnych vecí mesta Trenčín.  

http://www.sme.sk/
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Centrum seniorov mesta Trenčín bolo zaregistrované 13. 

marca 2019 na Trenčianskom samosprávnom kraji ako Denné 

centrum Sihoť, Osvienčimská č. 1720/3. 

www.trencin.sk 10.05.2019 

Pomocná evidencia 352/1/2019 

 

Trenčania sa zúčastnili na Dni krivých zrkadiel 

 

Sme iní, ale nie horší – to bolo heslo 14. ročníka celoslo-

venského podujatia venovaného ľuďom s mentálnym postih-

nutím, ktoré sa s pestrým programom pre celú rodinu konalo 

v nedeľu 9. júna v Bratislave. Vďaka finančnej podpore mesta 

Trenčín sa Dňa krivých zrkadiel mohlo zúčastniť aj 15 rodín 

Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Tren-

číne. Ako informoval jeho predseda Dušan Fabian, mohli tak 

prispieť k začleneniu tejto skupiny ľudí do života spoločnosti.   

Info 30.07.2019 

Pomocná evidencia 445/1/2019 

 

Študenti skrášlili priestory CSS-DEMY  maľbami 

 

Hoci je autistické centrum pri  Centre sociálnych služieb 

DEMY v Trenčíne v zria-

ďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja (TSK) 

otvorené len necelé dva 

roky, jeho steny pod-

stúpili pôsobivú premenu. 

Na všetkých troch po-

schodiach pribudli veselé 

maľby, o ktoré sa postarali šikovní študenti Strednej umeleckej 

školy (SUŠ) v Trenčíne. 

http://www.trencin.sk/
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Podmorský svet, zem a vzduch sú živly, ktorými sa inšpi-

rovali študenti SUŠ Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

a vedenie CSS-DEMY v Trenčíne. Vďaka spolupráci dvoch 

župných organizácií sa podarilo vymaľovať priestory autis-

tického centra v areáli zariadenia a zútulniť tak jeho chodby. 

„Veľmi sa tešíme, že študenti sa chopili tohto zadania 

a s radosťou pripravili všetky návrhy i zrealizovali maľovanie. 

Trojposchodovú bu-

dovu tak bude zdobiť 

tematika vody, vzdu-

chu a zeme,“ povedal 

riaditeľ CSS-DEMY 

Tibor Gavenda a 

dodal, že farby i ma-

teriál potrebný na 

maľovanie sa im po-

darilo získať sponzor-

sky. Priestory autistického centra dostali nový vzhľad vďaka 

práci 22 študentov. Tí tvrdia, že klientom centra chceli v prvom 

rade spraviť radosť. Farby i celkovú kompozíciu volili tak, aby 

pripomínali nielen zadanú tematiku, ale aby neboli použité 

rušivé elementy. Podľa riaditeľa CSS-DEMY pôsobí vynovené 

prostredie príjemne i na klientov zariadenia. 

www.tsk.sk 17.06.2019 

Pomocná evidencia 479/1/2019 

 

Časť detí v Detskom mestečku ešte zostane 

 

Štát na zabezpečenie bývania pre všetky deti nemá dostatok 

peňazí, časť z nich preto naďalej zostane v trenčianskom Det-

skom mestečku. 

„V tejto chvíli vzhľadom na disponibilný rozpočet v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu sa do roku 

http://www.tsk.sk/
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2020 počíta s odchodom polovice umiestnených detí do 

priestorov nových domov. Celková deinštitucionalizácia by 

mala byť zavŕšená v priebehu niekoľkých ďalších rokov,“ in-

formovala Jana Lukáčová, riaditeľka kancelárie generálneho 

riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

S areálom následne podľa Lukáčovej naložia v súlade so 

zákonom. Detské domovy oficiálne zmenili názov, od januára 

sú to Centrá pre deti a rodiny. Podľa informácií z výročnej sprá-

vy za minulý rok pracuje v Centre pre deti a rodiny v Zla-

tovciach takmer sto zamestnancov, o deti sa stará 18 profe-

sionálnych rodičov. Spolu je tu 107 detí, v areáli je 17 dvojpod-

lažných domov. Celý areál Detského mestečka má dvoch ma-

jiteľov. 

Časť budov spravuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 

časť, v ktorej je materská a základná škola, patrí do majetku 

mesta Trenčín. 

Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka mesto o od-

chode štátu z areálu Detského 

mestečka nemá žiadne ofi-

ciálne informácie. Podľa neho 

pritom viackrát deklarovali 

záujem vlastniť celý areál. 

„Veríme, že štát bude na-

toľko slušný, že nás bude in-

formovať o svojich zámeroch 

a že majetok ponúkne priamo mestu. Zámostie sa rozširuje o 

nové obytné zóny, pribúdajú tu mladé rodiny. Vieme si pred-

staviť, že by sme tu rozšírili napríklad materskú školu,“ povedal 

Richard Rybníček. Možnú výstavbu rodinných domov odmie-

tol. 

„To by ani nebolo možné, keďže celý areál je národnou kul-

túrnou pamiatkou,“ skonštatoval trenčiansky primátor. Areál 

Detského mestečka v Zlatovciach vyhlásili za národnú kultúrnu 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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pamiatku v novembri pred dvoma rokmi. Podľa pamiatkarov 

má architektonickú aj spoločenskú hodnotu, pričom je príkla-

dom funkčného a po všetkých stránkach vydareného sociálneho 

experimentu. 

Detské mestečko navrhla skupina architektov na čele s Pet-

rom Brtkom, podľa pamiatkarov vytvorila deťom prostredie, 

ktoré dávalo predpoklady pre plnohodnotný život. Detský do-

mov v Zlatovciach existuje už viac ako 40 rokov. V roku 1973 

tu zaviedli unikátny systém výchovy. O deti sa starali manžel-

ské dvojice, ktoré mali vlastné deti, no zároveň sa starali aj o 

deti z detského domova. Projekt v roku 1974 ocenili Cenou Du-

šana Jurkoviča. 

www.sme.sk 31.07.2019 

Pomocná evidencia 568/1/2019 

 

Otvorili chránenú dielňu Baliareň na ceste 

 

V stredu 11. decembra otvorili v priestoroch Denného centra 

Sihoť na Osvienčim-

skej ulici v Trenčíne 

chránenú dielňu Balia-

reň Na Ceste. Ide o je-

den z projektov, ktorý 

vytvára podmienky 

zmysluplnej práce pre 

ľudí s mentálnym po-

stihnutím a poskytuje 

im možnosť pracovať 

a žiť uprostred spoločnosti. Už dva a pol roka ponúka služby 

Kaviareň Na Ceste na prízemí Katovho domu v podhradí. Teraz 

k nej pribudla baliareň, ktorá je druhou chránenou dielňou 

prevádzkovanou organizáciou Rotary Club Trenčín Laugaricio. 

http://www.sme.sk/
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„Tento príbeh sa začal ešte v roku 2015. Na začiatku bola 

myšlienka, pri jej zdieľaní vzniklo slovo, potom veľa slov a tie 

sa potom pretavili do skutkov,“ prihovorila sa k účastníkom 

otvorenia riaditeľka Domova sociálnych služieb (DSS) v Ada-

movských Kochanovciach Jana Pondušová.   

„V roku 2016 prišla pani Hana Tisová s partiou skvelých 

ľudí a založili Rotary Club Trenčín Laugaricio. V auguste 2017 

sme otvárali prvú chránenú dielňu Kaviareň Na Ceste, dnes 

k nej pribudla druhá. Teraz zamestnávame osem ľudí, pre kto-

rých je otvorený trh práce príliš hektický. V našich prevádzkach 

pracujú s podporou asistentov, pracujú spôsobom a tempom, 

ktorý im vyhovuje. Získavajú nové priateľské a kolegiálne 

vzťahy. Zažívajú osobnostný rozvoj, ale aj celkom bežné veci, 

ako je napríklad cestovanie mestskou hromadnou dopravou.“ 

V baliarni začínajú pracovať štyria klienti DSS Petra, 

Andrea, Roman a Adam. Účastníci otvorenia si mohli pozrieť 

aj vystavené balíčky 

s kávou a indonéz-

skymi koreninami. 

„Páči sa mi, že 

v kaviarni aj v ba-

liarni sa prepája veľa 

dobrých myšlienok a 

vecí. Zameriavame 

sa na lokálne pro-

dukty a spolupracu-

jeme s lokálnymi dodávateľmi, či už ide o sypané čaje alebo 

rôzne sirupy. Teší ma aj balenie korenín, pretože poskytuje 

prácu ľuďom v Indonézii a nevstupujú do toho žiadne nadná-

rodné spoločnosti,“ uzavrela prezidentka Rotary Clubu Trenčín 

Laugaricio Hana Tisová. 

Vlastný text 11.12.2019 

Pomocná evidencia 948/1/2019 


