
ZAMESTNANCI ZARIADENIA 
 

Vedenie domova:  
Riaditeľka:  
PhDr. Emília Hanuláková 
0905 908 618 
hanulakova@vzpscadca.sk 
 
Sociálne pracovníčky:  
Mgr. Karina Brehovská 
Mgr. Veronika Stročková 
kukucinova@vzpscadca.sk 
0948 479 449 

Zdravotný personál- sesterňa: 
Helena Kozáková 
kukucinova@vzpscadca.sk 
041/5993225 

Vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku: 
Bc. Simona Rebrošová 
0948 479 449 

Hospodárka: 
Renáta Ďurčíková 
0948 488 099 
kukucinova@vzpscadca.sk 
 
Personál zariadenia :  
 

 sociálne pracovníčky 
 

 ekonómky 
 

 sestry 

 

 zdravotnícke asistentky 
 

 opatrovateľky a opatrovatelia 
 

 údržbár, vrátnik 

 

 upratovačky 

 

 kuchári 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kontaktné údaje: 
 

Kukučínova 2970 
022 01  Čadca 

 
mobil: 

0905 908 618 
0948 479 449 

 
e-mail: 

kukucinova@vzpscadca.sk 
 

www.vzpscadca.sk 

 

VIACÚČELOVÉ 
ZARIADENIE  

PRE SENIOROV 
Kukučínova 2970 

022 01  Čadca 
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PREČO SI VYBRAŤ NAŠE 
ZARIADENIE? 

 

 Individuálny prístup zameraný na 
klienta 

 

 Sociálne služby na profesionálnej 
úrovni 

 

 Cenová dostupnosť poskytovaných 
služieb 

 

 Kvalifikovaný personál 
 

 Výborná poloha v centre mesta 
 

 Široká ponuka aktivít a terapií 

 
 
              
 

 

PROFIL ZARIADENIA 
 

História zariadenia: 
Viacúčelové zariadenie  pre seniorov je novým 
zariadením sociálnych služieb, nachádzajúce sa 
v centre mesta Čadca. Bolo vybudované z budovy  
bývalej Základnej školy na ul. A. Hlinku. Svoj 
domov tu môžu nájsť seniori alebo ťažko 
zdravotne postihnutí ľudia nielen z Čadce, ale  
i širokého okolia.  

Priestorové členenie budovy: 
Budova domova je trojposchodová. Na prízemí 
sa nachádza jedáleň, kuchyňa, spoločenská 
miestnosť, miestnosť na ergoterapiu, knižnica 
a prevádzkové priestory. Na prvom nadzemnom 
poschodí môžete nájsť vrátnicu, príjmovú 
miestnosť, kuchynku a izby pre klientov. Druhé 
nadzemné poschodie tvoria izby pre klientov, 
vyšetrovňa, skladové priestory. Tieto poschodia 
sú prepojené výťahom. Celá budova je vybavená 
moderným komunikačným signalizačným 
zariadením sestra - pacient a tiež 
protipožiarnym systémom.  
 

Hlavné priority zariadenia pri práci 
s klientom: 

 Aktivizácia klienta 

 Individuálny prístup ku klientovi 

 Empatický prístup personálu 

 Pomoc pri riešení problémov klienta 

 
 

PREHĽAD  
POSKYTOVANÝCH 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
 
1. Zariadenie pre seniorov 

 Pomoc pri odkázanosti  
 

 Ubytovanie 
 

 Stravovanie 
 

 Upratovanie 
 

 Pranie 
 

 Žehlenie 
 

 Údržba bielizne a šatstva 
 

 Úschova cenných vecí 
 

 Sociálne poradenstvo  
 

 Záujmová činnosť 
 

2. Odľahčovacia služba  

 Pomoc osobám starajúcim sa o 
občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím 

3. Jedáleň  

 Poskytnutie obeda pre seniorov 
a osoby ťažko zdravotne postihnuté      


