
 

 
Centrum sociálnych služieb  STUDIENKA 

029 55 Novoť 976 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

 

Plán kultúrnych, spoločenských a športových aktivít  

na mesiac august  2019 
 

 
 

01.08.2019 VYSLUHOVANIE  SV.  ZMIERENIA  A SLÁVENIE  SV. OMŠE 

Miesto konania podujatia: Kaplnka zariadenia, spoločenská miestnosť  

Čas konania: od 9:00 do 11:00 

Požiadavky na spoluprácu: - zamestnancov ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku prosíme 

o  vhodné oblečenie prijímateľov,  o presun  na  podkrovie pred 

začatím a späť po ukončení 

- zamestnancov úseku sociálnej rehabilitácie o sprevádzanie a dohľad. 

- vedúcich úsekov prosíme, aby sa v tomto čase v zariadení  (pokiaľ sa 

dá) nevykonávali žiadne hlučné práce 

Za organizáciu zodpovedá: Úsek sociálnej práce 
 

03.08.2019 PÚŤ NA SKALNÉ SANKTUÁRIUM NA HORE BUTKOV 

Miesto konania podujatia: Hora Butkov 

Čas konania: odchod o 7:00 

Požiadavky na spoluprácu: - zamestnancov ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku prosíme 

o  vhodné oblečenie prijímateľov, prípravu dokladov, liekov...,  

o spoluprácu pri sprevádzaní   

- stravovaciu prevádzku o skoršie raňajky pre účastníkov a zabezpečenie 

stravovania počas púte 

Za organizáciu zodpovedá: Úsek sociálnej rehabilitácie a úsek sociálnej práce 
 

08.08.2019 BOWLING V „POHODE“ KRUŠETNICA 

Miesto konania podujatia: Krušetnica 

Čas konania: od 10:00 

Požiadavky na spoluprácu: - služobné motorové vozidlo RENAULT 

- zamestnancov ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku prosíme 

o  vhodné oblečenie prijímateľov, prípravu dokladov...   

Za organizáciu zodpovedá: Úsek sociálnej rehabilitácie 

 

14.08.2019 REZBÁRSKE DIELA V ZÁKAMENNOM 

Miesto konania podujatia: Zákamenné, Vyšný koniec 

Čas konania: Od 9:00 

Požiadavky na spoluprácu: - služobné motorové vozidlo RENAULT 

- zamestnancov ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku prosíme                      

o vhodné oblečenie prijímateľov, prípravu dokladov ...  

Za organizáciu zodpovedá: Úsek sociálnej rehabilitácie 
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22.08.2019 POVAŽSKÉ MÚZEUM JURAJA JÁNOŠÍKA V TERCHOVEJ 

Miesto konania podujatia: Terchová 

Čas konania: Od 9:00 

Požiadavky na spoluprácu: - služobné motorové vozidlá  RENAULT a RAPID 

- zamestnancov ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku prosíme 

o  vhodné oblečenie prijímateľov, prípravu dokladov...,  o spoluprácu 

pri sprevádzaní  

Za organizáciu zodpovedá: Úsek sociálnej rehabilitácie 

 

27.08.2019 VÝLET S  „VOZIČKÁRMI“ NA ORAVSKÚ PRIEHRADU 

Miesto konania podujatia: Nábrežie Oravskej priehrady 

Čas konania: od 9:00  

Požiadavky na spoluprácu: - služobné motorové vozidlo RENAULT 

- zamestnancov ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku prosíme 

o  vhodné oblečenie prijímateľov, prípravu dokladov...,  o spoluprácu 

pri sprevádzaní   

Za organizáciu zodpovedá: Úsek sociálnej rehabilitácie 

 

V Novoti  12.7.2019 

 

 

 

 

 

Vypracoval:  Schválil: 

Mgr. Daniela Kuchťáková  JUDr. Ing. Róbert Srogončík 

sociálny pracovník  riaditeľ 

 

19.08.2019 EVANJELICKÉ BOHOSLUŽBY 

Miesto konania podujatia: Kaplnka zariadenia 

Čas konania: o 10:00 

Požiadavky na spoluprácu: - zamestnancov ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku prosíme 

o  vhodné oblečenie prijímateľov 
- vedúcich úsekov prosíme, aby sa v tomto čase v zariadení  (pokiaľ sa 

dá) nevykonávali žiadne hlučné práce 

Za organizáciu zodpovedá: Úsek sociálnej práce 


