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Tento dokument alebo jeho časť nesmie byť sprístupnená  inej osobe v akejkoľvek forme mimo rozdeľovník  
bez predchádzajúceho písomného súhlasu  vedenia CSS Zátišie. 

 

 Meno Funkcia Dátum Podpis 

Spracoval, overil správnosť: Mgr. Ľudmila Výhonská sociálna pracovníčka 02.01.2019  

Schválil platnosť a účinnosť: PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD. riaditeľ 02.01.2019  
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V súlade so zákonom NR SR č. 448/208 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách).  

boli vypracované 

formy podpory a pomoci prijímateľom sociálnej služby  
pri sprostredkovaní a využívaní inej verejnej služby 

 
Článok 1 

Informácie o prevádzkovateľoch bežne dostupných verejných služieb 
 

V súlade s individuálnymi potrebami prijímateľov sociálnej služby a ich osobných 
cieľov CSS Zátišie poskytuje informácie o verejných komunitných službách, vrátane 
kontaktov na právnické a fyzické osoby, ktoré služby poskytujú. 

 
Ide predovšetkým o nasledovné informácie: 

 
Obec Osadné 

• Obecný úrad Osadné, Osadné č. 100, č. t. 057/7798134 

• Gréckokatolícka cirkev, Chrám sv. archanjela Michala, č. t. 057/769 54 17 (Hostovice) 

• Pravoslávny chrám Vzniesenia Hospodinovho, Osadné, č. t. 057/779 86 48 

• Krypta  vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom – 
jediná svojho druhu na Slovensku, 

• Boris Ocetník – krčma a obchod, 

• Boris Ocetník – penzión Borovka 

 
Obec Hostovice 

• Obecný úrad Hostovice, 057/788 0118, (Hostovice 171) 

• Pohostinstvo – Ladislav Pastorok, Hostovice 170,  č. t. 057/769 5426 
 
Obec Pčoliné 

• COOP Jednota - obchod s potravinami 

• AEVITAS, n. o. – zariadenie pre seniorov, Pčoliné 143, č. t. 0915 222 151 

 
Mesto Snina 

• CSS Zátišie Snina, Čsl. armády 1594/5, č. t. 057/762 2452 (Centrum denných aktivít) 

• Domov pokojnej staroby Snina, Čsl. armády 2726/13, č. t. 057/762 5457 

• Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina, č. t. 057/762 3635 



 

 

Poskytovanie podpory a pomoci prijímateľom 
sociálnej služby  

pri sprostredkovaní a využívaní inej verejnej služby 

 

 
Strana 3 zo 6 

Rozdeľovník: A 
Vydanie: 0.1 

    

 
 
 

Kritérium 2.8 

 

© Centrum sociálnych služieb Zátišie, Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01  Snina, www.csszatisie.sk 
 

• Dom Matice slovenskej Snina, Strojárska 2061, mobil: 0911 238 368 

• Kaštieľ v Snine, mobil: 0905 788 513 (kurátorka) 

• Cirkevné centrum voľného času Snina, Námestie Jána Pavla II. 2059,                          č. 
t. 057/762 1555, 

• ÚPSVaR Humenné, pracovisko Snina, Budovateľská 2204/11 

• Oddelenie dokladov PZ SR, pracovisko Snina, Partizánska 1057 

• Sociálna poisťovňa, pobočka Snina, Partizánska 1057, č. t. 0906 178 716 

 
Zdravotnícke zariadenia 

• Nemocnica Snina, Sládkovičova 300, č. t. 057/787 1111 (ústredňa) 

• Všeobecná ambulancia pre dospelých, MEDICIN SV s. r. o., MUDr. Anton Brídzik, 
Snina, Svätoplukova 2515/27 

• MUDr. Silvia Homzová, SILHOM, s. r. o., Snina, Sládkovičova 1, č. t. 057/762 4756 

• MUDr. Lucia Hančariková – gastroenterológ, GASTROHAN, s. r. o., Sládkovičova 300, 
č. t. 057/739 7318 

• MUDr. Ervin Póhl – stomatológia, Snina, Strojárska 524 

• MUDr. Tatiana Hriseňková – kožná ambulancia, DIADERM, s. r. o. Snina, Sládkovičova 
300, č. . 057/762 3985 

 
Ďalšie organizácie 

• Kozmetické salóny, Nathy Snina Strojárska, 2524/98, 0915 621 600, Jurpáková Agáta, 
1. Mája 2055, 069 01 Snina, 0905 238 515  

• Manikúra, pedikúra, Salón Lucia, Snina, 0908 287 040, Salón Nefrit – Adriana 
Čopíková, Jesenského 4223, 0948 520 506, salón Bea – Beáta Cihrová, Snina 1. Mája 
2053, 0907 774 021, kozmetický salón TOP – Helena Hrunená, Snina, Komenského 
2652, 0915 457 793 

• Kaderníctva, holičstvá – Salón Renáta – dámske a pánske kaderníctvo, Snina 
Strojárska 2742, 0907 251 622, Kadernícky salón Golmicová Jana, Snina, Strojárska 
2206, 0908 698 929, kadernícke a kozmetické služby – Erika Štofirová, Snina, 
Podhorská 1195, 

• Thermalpark Šírava, Kaluža 780, Zemplínska Šírava, č. t. 0944 383 486 

• Klub vojenskej histórie Beskydy, Hudcovce 105, 067 35 Topoľovka 

 
 

Článok 2 
Podmienky vytvorené prijímateľom pre využívanie iných služieb verejného charakteru 

 

• informácie o  verejných službách v komunite dostupné prijímateľom – nástenky           
v zariadení, 
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• osobné rozhovory s prijímateľmi, 

• individuálne plánovanie, 

• vyhľadávanie informácií prostredníctvom internetu, 

• zabezpečovanie prepravy prijímateľom  

• sprevádzanie prijímateľov 
 

Článok 3 
Podpora prijímateľov vo využívaní bežne dostupných verejných služieb 

 

• CSS Zátišie zisťuje pri príchode nového prijímateľa, aké verejné služby využíval pred 
príchodom do zariadenia 

• CSS zabezpečí, aby tieto služby mohol prijímateľ využívať aj počas poskytovania 
sociálnej služby, ak sú tieto služby dostupné v rámci komunity 

• CSS vstupuje do kontaktu s fyzickými a právnickými osobami, ktoré poskytujú iné 
verejné služby a podporuje prijímateľov k využívaniu týchto služieb 

• CSS pomáha prijímateľom kontaktovať a využívať iné verejné služby, ktoré smerujú 
k zvyšovaniu samostatnosti a nezávislosti prijímateľov na sociálnej službe 

• CSS zabezpečuje prepravu prijímateľov na želané miesto, 

• CSS poskytuje sprievod na rozličné aktivity prijímateľov vlastnými zamestnancami, 
dobrovoľníkmi, osobnými asistentmi 

• V súlade s prianiami prijímateľov vytvára zariadenie príležitosti na udržiavanie 
zmysluplných vzťahov s rodinou, priateľmi a ďalšími blízkymi osobami, ku ktorým 
majú prijímatelia osobný vzťah 

• CSS uskutočňuje s prijímateľmi návštevy v rodinnom prostredí a podporuje návštevy 
prijímateľov v zariadení 
 

Článok 4 
Sprevádzanie prijímateľov pri využívaní bežne dostupných verejných služieb, 

kontakty s rodinou a so špecializovanými externými organizáciami 
 

Sprevádzanie prijímateľov 
 

CSS zabezpečuje sprevádzanie prijímateľov pri využívaní iných verejných služieb 
vlastnými zamestnancami: inštruktori sociálnej rehabilitácie, sociálni pracovníci, 
ergoterapeuti, sestry, opatrovateľky aj iní zamestnanci na základe priania prijímateľa. 

CSS zabezpečuje prepravu prijímateľov pri využívaní iných verejných služieb 
služobnými motorovými vozidlami, taktiež na základe priania prijímateľa. Za zabezpečenie 
prepravy si prijímateľ platí úhradu v zmysle VZN Prešovského samosprávneho kraja, podľa 
Smernice o spôsobe určenia výšky úhrady za prepravu a v súlade so zákonom o cenách. 
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Kontakty s rodinou 
CSS Zátišie podporuje prijímateľov pri nadväzovaní a udržiavaní vzťahov s rodinou 

a komunitou najmä: 

• osobnými návštevami v rodinách, 

• sprevádzaním prijímateľa v rámci komunity – obec, blízke okolie, 

• písomným kontaktom s rodinnými príslušníkmi, prípadne ďalšími blízkymi osobami, 

• telefonickým kontaktom, 

• poskytovaním poradenstva (základné aj špecializované) prijímateľom a ich rodinám, 

• poskytovaním pomoci pri sanácii rodinného prostredia, 

• dovolenka prijímateľa – pobyt v rodinnom prostredí prijímateľa, u príbuzných, 
priateľov, iných osôb, s ktorými má prijímateľ blízky vzťah.  

 
CSS zabezpečuje na žiadosť prijímateľov aj prepravu prijímateľov a sprievod pri 

vykonávaní návštev v rodinách a u príbuzných. Za zabezpečenie prepravy si prijímateľ platí 
úhradu v zmysle VZN Prešovského samosprávneho kraja, podľa Smernice o spôsobe určenia 
výšky úhrady za prepravu a v súlade so zákonom o cenách. 
 
Kontakt so špecializovanými externými organizáciami 
 
Múzeum špeciálneho školstva,  
Námestie Majstra Pavla 28 
054 01  Levoča 
Slovenská republika, +421 53 451 28 63, +421 918 625 285, mss.levoca@gmail.com, 

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie 
Záhradnícka 70 
821 08 Bratislava 
Telefón: 0911 74 71 88 
E-mail: info@asociaciavi.sk 

Špeciálne olympiády Slovensko/Special Olympics Slovakia 
Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, Slovakia 
+421 905 925 695, www.specialolympics.sk 
 
Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 
Bernolákova 4,  
908 51  Holíč, Slovensko 
Tel. č. : +421 34 774 9610 
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Mobil: +421 948 345 158 
e-mail: sekretariat@avvss.sk 
 
Fakulta architektúry STU 
Ústav architektúry občianskych budov 
Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania - CEDA FA STU 
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 
tel.: +421 2 572 76 419 

3P - Projekt n.o. 
Kancelária:  Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073 
E-mail: info@3p-projekt.sk 

SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 

Križkova 9 
811 04 Bratislava  
Tel: +421 2 209 222 01 
WWW: http://www.saaic.sk  
E-mail: erasmusplus@saaic.sk 

 
Agentúra podporovaného zamestnávania 
Panenská č. 29,  
811 03 Bratislava 
0905 785 200 
 
RADA PRE PORADENSTVO V SOCIÁLNEJ PRÁCI 
Zvonárska 149,  
040 01 Košice 
055/625 10 41 
 
V Osadnom 02. 01. 2019 
      
 
 
 
       PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD. 
                                                                                                     riaditeľ 


