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10. Sociálna starostlivosť 
 

 

Centrum pre bezdomovcov otvorili na tri hodiny denne 

 

Nízkoprahové centrum na Nešporovej ulici v Trenčíne je od 

stredy 18. marca otvorené tri hodiny denne od 10.00 do 13.00 

hodiny. Klientmi cent-

ra sú zväčša ľudia bez 

domova, ktorí potre-

bujú pomôcť s prípra-

vou stravy, osobnou 

hygienou a sociálnym 

poradenstvom. 

„Vybavovaní budú 

postupne podľa toho, 

kto bude čo potrebo-

vať s ohľadom na súčasnú situáciu a prevenciu šírenia nového 

koronavírusu. Po 13.00 h budú priestory centra vždy dezin-

fikované,“ informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

Ako dodala, od 19.00 do 7.00 h ráno je ľuďom bez strechy nad 

hlavou k dispozícii aj nocľaháreň na Nešporovej ulici. 

Trenčianski bezdomovci dostávajú informácie o aktuálnej 

situácii so šírením koronavírusu prostredníctvom terénneho 

pracovníka mestskej polície. Niekoľko rokov s nimi pracuje 

Patrik Čech, odhaduje, že v uliciach Trenčína ich je približne 

osemdesiat. 

„V rámci preventívnych opatrení som ich priamo v teréne 

poučil, aby sa nezdržiavali vo väčších skupinách, aby minima-

lizovali fyzický kontakt, neposúvali si cigarety a fľaše,“ 

povedal Patrik Čech. Niektorí ľudia bez domova sa podľa neho 

na tento vírus pýtali už dávnejšie. „Chceli konkrétne infor-

mácie, pýtali sa na to, kde by mohli získať ochranné pomôcky. 
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Teraz je problém s rúškami, prikladajú si šatky alebo impro-

vizujú s látkami,“ skonštatoval. 

Aj v Trenčíne je však skupina bezdomovcov, ktorí sa o vírus 

nezaujímajú. 

„Neriešia, nechránia sa a pokračujú vo svojom bežnom 

spôsobe života. Žijú stále rizikovým spôsobom života, nie kaž-

dý sa chráni a berie túto hrozbu vážne,“ doplnil Patrik Čech. 

www.sme.sk 18.03.2020 

Pomocná evidencia 155/01/2020 

 

Ľudia nad 65 rokov sú pri koronavíruse najzraniteľnejší 

 

Riziko vážnych až smrteľných komplikácií pri ochorení 

Covid-19 stúpa s vekom, pričom zraniteľnejší sú ľudia vo veku 

nad 65 rokov. V Trenčíne žije 11 401 ľudí v tejto vekovej kate-

górii.  

Niektorí z nich sú klientmi pobytových sociálnych zariadení 

mesta Trenčín, konkrétne Zariadenia pre seniorov na Lavič-

kovej ulici a Zariadenia opatrovateľskej služby na Piaristickej 

ulici. V záujme ochrany ich zdravia rozhodol ešte v sobotu 7. 

marca Krízový štáb mesta Trenčín o zákaze návštev na 

všetkých oddeleniach týchto zariadení.  

V  Trenčíne je zatiaľ naďalej poskytovaná terénna opatrova-

teľská služba. Rozvoz stravy obyvateľom prostredníctvom 

Sociálnych služieb mesta Trenčín je však pozastavený. Mesto 

však zostáva s klientmi v kontakte. Zatvorené zostáva Centrum 

pre seniorov a tiež všetky kultúrne strediská spravované mes-

tom Trenčín, vrátane tých, kde vyvíjali svoje aktivity jednotlivé 

kluby dôchodcov.  

V  mestských pobytových zariadeniach pre seniorov sa 

vytvorili izolačné miestnosti, častejšej sa dezinfikujú postele, 

zvončeky, kľučky dverí, stoly, stoličky a všetky povrchy, kto-

rých sa klienti dotýkajú. Príbory, poháre a všetok riad smeruje 

http://www.sme.sk/
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ihneď po použití do dezinfekčného kúpeľa, až potom do umý-

vačky.  

Uteráky, osušky a inú osobnú bielizeň okamžite po vykonaní 

hygieny sa umiestňujú do nádoby na to určenej a odvážajú do 

práčovne. To isté sa týka i posteľnej bielizne. Momentálne sa 

mesto snaží pre klientov zabezpečiť rúška. Začalo ich šiť svoj-

pomocne s klientami a so zamestnancami.  

www.trencin.sk 18.03.2020 

Pomocná evidencia 153/01/2020 

 

Od júna Hospic Milosrdných sestier i v mobilnej verzii 

 

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne prišiel od júna s no-

vinkou. Popri starostlivosti o pacientov v konečnom štádiu 

zväčša onkologického ochorenia v ich lôžkovom hospici začali 

jeho zamestnanci slúžiť i formou domácej hospicovej starost-

livosti. Vznikol tzv. mobilný hospic. 

„Náš hospicový tím vychádza k rodinám, ktoré majú doma 

blízkeho po ukončenej neúspešnej onkologickej liečbe, k rodi-

nám, ktorej zdraví členovia môžu a chcú sprevádzať po-

slednými mesiacmi, týždňami či dňami svojho blízkeho doma. 

Aby to však zvládli, potrebujú aj odbornú lekársku a ošetro-

vateľskú pomoc a tú im kvalifikovane začne v okolí Trenčína 

ponúkať tím mobilného hospicu,“ informuje webová stránka 

hospictn.sk.  

www.tkkbs.sk 01.06.2020 

Pomocná evidencia 259/01/2020 

 

Plynári darovali ochranné pomôcky seniorom 

 

V stredu 10. júna venovali pracovníci zo Slovenského ply-

nárenského priemyslu (SPP) – distribúcie 1 800 respirátorov, 4 

tisíc jednorazových rúšok a 50 celotelových ochranných 

http://www.trencin.sk/
https://www.hospictn.sk/n/.Xs4lq9IokrU.facebook
http://www.tkkbs.sk/
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oblekov pobytovým zariadeniam sociálnych služieb v Trenčíne 

na Piaristickej a Lavičkovej ulici. 

Plynári analyzovali potreby domovov sociálnych služieb na 

celom území Slovenska a prostredníctvom Nadácie EPH 

a spoločnosti SPP – distribúcia materiál postupne dodávajú do 

viacerých slovenských miest a obcí. Mysleli aj na Trenčín. 

„Zemný plyn distribuujeme do 94 percent domácností na 

Slovensku, v rámci rekonštrukcie zasahujeme aj do ich kom-

fortu pri odstávkach plynu. Preto túto pomoc vnímame ako našu 

prirodzenú povinnosť. Zdravotnícky materiál zakúpil náš sú-

kromný akcionár Energetický a průmyslový holding z vlast-

ných zdrojov,“ uviedol Irenej Denkocy z SPP – distribúcia. 

Dar prevzala riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín 

Edita Prekopová. „Určite nám to pomôže v prípade druhej vl-

ny pandémie alebo inej podobnej situácii. Veľmi pekne ďaku-

jeme, vážime si to,“ povedala. 

www.trencin.sk 10.06.2020 

Pomocná evidencia 273/01/2020 

 

Klienti AZZP si pripravili vlastný vianočný jarmok 

 

Klienti zariadenia, ktoré funguje pod občianskym združením 

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP), každý rok 

predávajú svoje vianočné 

výrobky na jarmoku. Pan-

démia im túto tradíciu 

prekazila, tento rok preto 

zorganizovali Vianočný I 

(Jarmok). Svoje výrobky 

ponúkajú ľudom cez so-

ciálnu sieť. 

Občianske združenie 

existuje v Trenčíne približne 19 rokov. Od prvého roku existen-

http://www.trencin.sk/
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cie tohto združenia sa jeho klienti zúčastňujú vianočného jar-

moku na námestí, kde predávajú svoje ručne robené výrobky. 

„Každý rok sme sa zúčastnili vianočných trhov, kde nám 

mesto vždy poskytlo zadarmo stánok, vždy sme tam pobudli tak 

jeden, dva dni. Ľudia už poznajú naše zariadenie, pretože sa 

zúčastňujeme trhov aj počas iných sviatkov a radi si od nás rôz-

ne výrobky kúpia,“ povedala Eva Struhárová, riaditeľka ob-

čianskeho združenia. 

Tento rok však pandémia nedovolila, aby klienti predávali 

svoje výrobky ľuďom osobne.  

„Keďže to teraz nešlo, museli sme sa prispôsobiť pod-

mienkam na základe toho, čo opatrenia umožňujú, respektíve 

neumožňujú. Skúsili sme 

to takouto internetovou 

online formou, tak sme si 

na sociálnej sieti vytvo-

rili vlastný jarmok,“ 

povedala Mária Vas-

ková, zástupkyňa riadi-

teľky. „Ľudia prijali tento 

formát veľmi dobre, asi 

aj preto, že nás chcú podporiť a že sa im to páči, no jednak, že 

sa sami prispôsobujú epidemiologickej situácii, keďže nemôžu 

ísť na tie trhy, na ktoré boli zvyknutí, tak vychádzajú z toho, 

aké sú možnosti.Zákazníci sa nám sami ozývali, pýtali si naše 

výrobky a dokonca si aj objednávali na mieru darčeky pre svoju 

firmu alebo pre blízkych.“  

Ľudia si po výrobky chodia do zariadenia osobne, zamest-

nanci im ich podávajú cez okienko. Klienti za pomoci odbor-

ného personálu pečú oblátky, pracujú s drevom a dekupírova-

cou pílou, vyrábajú vianočné ozdoby. Počas roka si pestujú a 

sušia bylinky, ktoré následne dávajú do výrobkov, ako sú čaje, 
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taktiež šijú aj textilné tašky. Podľa slov zástupkyne riaditeľky, 

klientom sa týmito aktivitami snažia suplovať zamestnanie. 

„Naši prijímatelia sú mladí ľudia v produktívnom veku, a ich 

rovesníci bez zdravotného znevýhodnenia trávia čas v práci. Aj 

za bežných podmienok sa snažíme suplovať pracovné prostre-

die, ktoré ich rozvíja a aktivizuje,“ povedala Vasková. 

Za tieto produkty dostávajú klienti aj odmenu. „Ich to ďalej 

motivuje, aj keď vidia tú odozvu a reakciu zákazníka,“ dodala. 

Ako prezradila Tatiana Kécerová, zamestnankyňa zariade-

nia, najviac sa predávajú vianočné oblátky: „Bol o ne tak taký 

záujem, že sme to museli stopnúť. Veľa išli aj tašky, levan-

duľové vrecúška, poháre sa tiež predali, budú sa dorábať.“ 

Riaditeľka zariadenia pripisuje tento vysoký záujem inter-

netu: „Za jeden deň neprejde cez námestie toľko ľudí, koľko to 

vidí na internete, keďže tam to je na očiach stále. Tešia sa z toho 

aj naši klienti, lebo týmto spôsobom nezostanú naše výrobky 

niekde v skrini alebo na stole, ale dostanú sa do domácností.“ 

Oblátky pečie aj Martin Ševčík: „Baví ma to. Som šikovný, 

momentálne pečiem, ale inak chystám aj suroviny, aj mixér, aj 

umyjem riady, aby 

bolo všetko na-

chystané, pozame-

tám, vyložím sto-

ličky a mám fini-

to.“ 

Podľa jeho slov 

sa predávajú rov-

nako dobre aj sla-

né, aj sladké ob-

látky. Aj ostatní 

klienti sa venujú výrobe vianočných výrobkov. Marián vy-

rezáva na dekupírovacej píle ozdoby z dreva: „Vyrezávam via-

nočné soby. Ľudia si to potom zavesia na stromček.“ 
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Tieto ozdoby následne šmirgľuje Martin. 

„Mám rád šmirgľovanie, zametanie, hrabanie listov, rád tu 

pomáham všetkým,“ povedal. Majka vyrába pohľadnice, Moni-

ka pre zmenu vyšíva tašky. 

„Bytostný dotyk s ľuďmi nič nenahradí. Tá atmosféra sa ne-

dá nahradiť ani tým, že sa predá viac produktov,“ uzavrela ria-

diteľka. 

www.sme.sk 18.12.2020 

Pomocná evidencia 512/01/2020 

 
 

http://encyklopedia.sme.sk/c/1050828/
http://www.sme.sk/

