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Centrum sociálnych služieb Horný 
Turiec (ďalej len CSS Horný Turiec) v 
Turčianskych Tepliciach je rozpočtovou 
organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja s právnou 
subjektivitou. 

Zabezpečuje sociálne služby v 
zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní 
( živnostenský zákon ) v znení neskorších 
predpisov. 

Do prevádzky bolo zariadenie dané 
l.júla 1963. Prví obyvatelia sa nasťahovali 
6.augusta 1963. Tento deň sa datuje za deň 
začatia prevádzky zariadenia. 
V zariadení sú vytvorené priestory na 
podporu, rozvoj a realizáciu záujmov a záľub 
klientov. Starostlivosť o klientov je 
zabezpečovaná kvalifikovaným personálom 
na vysokej odbornej úrovni s vysoko 
humánnym prístupom a v súlade s ochranou 
ľudských práv a základných slobôd. 

Formou celoročnej pobytovej služby 
poskytuje sociálne služby v zariadení pre 
seniorov, domove sociálnych služieb, v 
špecializovanom zariadení, ambulantnou 
formou v dennom stacionári. 
CSS Horný Turiec - podáva pomocnú ruku a 
poskytuje pomoc všetkým ľuďom, ktorí sa z 
akýchkoľvek dôvodov ocitli v zlej sociálnej 
alebo hmotnej situácii. 
V tomto zariadení sa poskytujú vysoko 
kvalitné sociálne služby s celoročným

pobytom pre seniorov a pre ľudí s rôznym 
zdravotným postihnutím, s prihliadnutím na 
ich individuálne potreby a záujmy. 

Právoplatné rozhodnutie o 
odkázanosti do špecializovaného zariadenia a 
domova sociálnych služieb - vydáva vyšší 
územný celok, do zariadenia pre seniorov a 
denného stacionára - vydáva obec podľa 
miesta trvalého pobytu. 

Zariadenie pre seniorov 
Kapacita: 40 klientov 
Cieľová skupina : 
- fyzická osoba, ktorej sa poskytuje sociálna 
služba, dovŕšila dôchodkový vek a je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej IV., 
- fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový 
vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

Špecializované zariadenie 
Kapacita: 161 klientov 
Cieľová skupina : 
- fyzická osoba, ktorej sa poskytuje sociálna 
služba je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. 
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 syndróm ťažkého stupňa.

http://www.csshorny/


 

Terapie- prínos pre klienta 

 

Domov sociálnych služieb 
Kapacita: 54 klientov  
Cieľová skupina : 
- fyzická osoba, ktorej sa poskytuje sociálna 
služba, ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 
najmenej V., 
- fyzická osoba, ktorej sa poskytuje sociálna 
služba je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca 
a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. 

Denný stacionár 
Kapacita: 10 klientov  
Cieľová skupina : 
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna 
služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na 
sociálnu službu v zariadení len na určitý čas 
počas dňa, ak jej stupeň odkázanosti je 
najmenej III. 

Počas pobytu v našom zariadení 
Vám: 
• poskytneme: pomoc pri odkázanosti na 
pomoc inej fyzickej osoby, bezplatné sociálne 
poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, 
ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, 
stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie 
a údržbu bielizne a šatstva, 
• zabezpečíme: rozvoj pracovných zručností 
a záujmovú činnosť, 
• utvoríme podmienky: na úschovu cenných 
vecí. 

• Zabránenie sociálnej izolácii 

• poskytnutie priestoru pre 

zmysluplné využitie voľného času 

• spestrenie všedného, denného 

života klientov v zariadení 

• rozšírenie príležitosti pre ich 

sebarealizáciu 

• posilnenie zdravého sebavedomia 

• viera vo vlastné schopnosti 

• zlepšenie vzťahov medzi seniormi, 

spolupatričnosť a súdržnosť medzi 

nimi navzájom 

• ústup depresii z pocitu osamelosti 

• rozvíjanie jemnej motoriky 

• aktívne zapojenie klientov do 

ponúknutých akcií organizovaných 

zariadením 

• odstránenie nečinnosti, pocitu 

menejcennosti a neužitočnosti 

• rozvíjanie komunikačných 

schopností u klientov 

• podpora pracovných návykov 

• podpora dlhodobej pamäte 

klientov. 

„Kto si rodiča v starobe nectí, 
na seba si korbáč pletie." 
(Nezistené príslovia) 

Nebojte sa otvoriť naše dvere, 
príďte, medzi priateľov, uvidíte izby, 
príslušenstvo, spoločenské miestnosti, 
knižnicu, kaplnku, teda prostredie kde 
môžete v budúcnosti s pomocou pracovníkov 
zariadenia prežiť krásnu a zmysluplnú jeseň 
života. 

Naša ponuka aktivít je pestrá, preto 
sa snažíme v našom zariadení budovať 
seriózny vzťah ku klientom a príbuzným, 
ktorý je založený na dôvere, ktorú si veľmi 
vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou. 
Naše služby sú založené na ľudskosti, 
vľúdnosti a trpezlivosti.

https://sk.wikiquote.org/wiki/Rodi%C4%8Dia
https://sk.wikiquote.org/wiki/Cti%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Korb%C3%A1%C4%8D
https://sk.wikiquote.org/wiki/Korb%C3%A1%C4%8D
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nezisten%C3%A9_pr%C3%ADslovia


 


