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Návrh na uznesenie 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 15.05.2014 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

K bodu programu:   Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí 
inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb.  

 
  
Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši 
 

 
b e r i e  n a  v e d o m i e  

  
 
Správu o sociálnej pomoci v meste Liptovský Mikuláš a informáciu o činnosti detských jaslí 
inštrukčných, informáciu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb.  

 
 
 

 Dôvodová správa 
 
 

 
Správa o sociálnej pomoci v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí 

inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb podáva ucelený pohľad na prácu 
oddelenia sociálneho MsÚ za rok 2013 v oblasti sociálnych služieb a sociálnej pomoci pre rôzne ohrozené 
skupiny občanov. Správa je rozšírená o informáciu o poskytovaní sociálnych služieb v našej rozpočtovej 
organizácii Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš. Súčasťou správy je 
informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb. Správa je predkladaná 1x ročne v zmysle 
Programu rokovaní MsR a MsZ v Liptovskom Mikuláši na rok 2014 schválený MsZ dňa 14.11.2013.  Správa 
bola prerokovaná v sociálnej a bytovej komisii a v mestskej rade. 

 
 
Zoznam skratiek 

 
DC denné centrum 
DJ detské jasle 
DOS dom s opatrovateľkou službou 
DSS domov sociálnych služieb 
ESF európsky sociálny fond 
FSR           fond sociálneho rozvoja 
KC komunitné centrum 
KPSS komunitný plán sociálnych služieb 
MF SR Ministerstvo financií SR 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR 

MRK marginalizovaná rómska komunita 
NFP nenávratný finančný príspevok 
SOcÚ  spoločný obecný úrad  
ÚPSVaR úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
VÚC vyšší územný celok 
VZN všeobecne záväzné nariadenie 
ZpS  zariadenie pre seniorov
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Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí 
inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb.  
 

Pod pojmom sociálna pomoc rozumieme pomoc, ktorej cieľom je zmierniť alebo prekonať za 
aktívnej účasti občana sociálnu núdzu, zabraňovať príčinám vzniku, prehlbovania alebo opakovania 
porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu občana a zabezpečiť integráciu občana do 
spoločnosti. Sociálna pomoc sa uskutočňuje najmä prostredníctvom sociálnej práce. Sociálna práca 
ako špecifická činnosť smeruje k zlepšovaniu vzájomného prispôsobovania sa jednotlivcov, skupín 
a sociálneho prostredia v ktorom žijú a k rozvíjaniu sebaúcty a vlastnej zodpovednosti s využitím 
osobných zdrojov a schopností jednotlivcov, medziľudských vzťahov a zdrojov poskytovaných 
spoločnosťou. Je poskytovaná bez ohľadu na vek, zdravotné postihnutie, rasu, sociálnu príslušnosť, 
pohlavie a pod.  
 V zákone o sociálnych službách je uvedené, že pod pojmom sociálna pomoc sa rozumejú aj 
sociálne služby, čiže sociálna pomoc sa rovná pojmu sociálna služba. Zároveň sociálnu službu 
definuje ako odbornú, obslužnú a ďalšiu činnosť, alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na 
prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, jej riešenie alebo zmiernenie u fyzickej osoby, rodiny 
alebo komunity. Ďalším cieľom sociálnych služieb je podpora začlenenia fyzickej osoby do spoločnosti, 
zabezpečenie nevyhnutých podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, riešenie 
krízovej sociálnej situácie a prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.  
 My ako samospráva sa zameriavame na poskytovanie sociálnej pomoci pre všetky ohrozené 
skupiny obyvateľov a to v zmysle kompetencií vyplývajúcich z príslušnej platnej legislatívy. 
 Podľa organizačnej štruktúry Mesta Liptovský Mikuláš pod oddelenie sociálne je začlenený 
útvar bytový a sociálnych vecí a útvar sociálnych služieb. Činnosť oddelenia sociálneho môžeme 
rozdeliť do troch skupín občanov, ktorým sa sociálna pomoc poskytuje a sú to: 

1. seniori a ťažko zdravotne postihnutí  
2. rodiny s deťmi a rodiny v krízovej situácii 
3. marginalizované skupiny. 
  

A) SOCIÁLNA POMOC SENIOROM A ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝM OBČANOM 
 

Je poskytovaná v zmysle zákona 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 
v znení neskorších (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).  
Mesto Liptovský Mikuláš poskytuje seniorom a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím 
nasledovné druhy sociálnych služieb: 

 opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí občana, 

 sociálnu službu v dennom centre, 

 sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby – v Dome s opatrovateľskou službou,  

 sociálnu službu v zariadení pre seniorov, 

 sociálnu službu v domove sociálnych služieb, 

 odľahčovaciu službu. 
Obec v zmysle svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o odkázanosti na opatrovateľskú službu, na 
sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a v zariadení pre seniorov.  
Sociálna služba je občanovi poskytovaná v prípade, keď je občan na túto službu odkázaný tzn. má 
vydané rozhodnutie o odkázanosti. Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti občan 
požiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na konkrétny druh sociálnej služby (napr. 
opatrovateľskú službu).  
Sociálne služby, ktoré mesto poskytuje sú v zmysle platnej legislatívy zaregistrované Žilinským 
samosprávnym krajom v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnej služby.  
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1. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD PRE OBLASŤ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 
  Spoločný obecný úrad na zabezpečenie výkonu úloh originálnych kompetencií samosprávy na 
úseku sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách a ďalších súvisiacich predpisov 
v platnom znení  vznikol na podnet starostov obcí. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 
(ďalej len „SOcÚ“) nadobudla účinnosť dňa 1.7.2011.   

K 31. 12. 2013 boli riadnymi členmi SOcÚ mesto Liptovský Mikuláš, Partizánska Ľupča, 
Bobrovec, Liptovská Anna, Galovany, Veterná Poruba a Demänovská Dolina, Liptovský Trnovec, 
Prosiek, Bobrovník. (Liptovský Trnovec pristúpil  – 1.9.2012, Bobrovník – 1.10.2012, Prosiek - 
1.12.2012). Od 1.7.2013 pristúpila do SOcÚ obec Malé Borové. 
SOcÚ na výkon úloh samosprávy na úseku sociálnych služieb zabezpečuje: 

 poskytovanie sociálneho poradenstva, 

 vyhotovenie posudkov  o odkázanosti na sociálnu službu a výkon rozhodovania o odkázanosti 
na sociálnu službu, 

 zabezpečenie vypracovania zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, zmlúv o poskytovaní 
finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby  na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 
sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému 
poskytovateľovi sociálnej služby,  

 evidenciu  posudkov  o odkázanosti na sociálnu službu  podľa stupňa odkázanosti fyzickej 
osoby na pomoc inej fyzickej osoby a evidenciu rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. 

V rámci tohto úradu bolo poskytnuté 5 obciam sociálne poradenstvo, vystavených 8 posudkov 
o odkázanosti na sociálnu službu, 9 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu  a 2 zmlúv 
o poskytovaní sociálnej služby.  

Agenda mesta v oblasti sociálnych služieb bude spracovaná samostatne v ďalšom texte 
správy. Sociálne služby v meste sú poskytované v zmysle zákona o sociálnych službách a VZN č. 3/2011 
o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení.  

 
2. POSUDKOVÁ ČINNOSŤ  
 

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu. Posudková činnosť na 
účely poskytovania sociálnej služby je lekárska posudkovú činnosť a sociálna posudková činnosť.  
Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudzujúci 
lekár. Posudzujúci lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu 
vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti (zmluvný lekár) alebo z výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Posudzujúci lekár na základe 
výsledkov posúdenia vypracuje lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby 
na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby. 
Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia a prostredia, 
ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je 
sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o 
svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych 
službách, v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia 
alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu. 
Výsledkom posudkovej činnosti je posudok odkázanosti na sociálnu službu. V roku 2013 náklady na 
posudkovú činnosť predstavovali 1 404 eur.  
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Tabuľka č. 1 : Prehľad posudkovej činnosti mesta podľa druhu služieb  
 

Druh sociálnej služby Počet posudkov v roku 2012  

Opatrovateľská služba 44 

Zariadenie pre seniorov 64 

Zariadenie opatrovateľskej služby 0 

 
3. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA  
 
 - umožňuje riešenie sociálnej situácie v prirodzenom prostredí. V značnej miere odstraňuje pocit 
ohrozenia, dodáva klientovi pocit istoty, umožňuje žiť svoj život v doterajšom štandarde, a to aj pri 
miernej strate schopnosti sebaobsluhy. S poskytovanou opatrovateľskou službou podľa potrieb klienta 
sa odstráni sociálna núdza klienta len v nevyhnutnej miere a núti ho udržiavať si čo najvyššiu mieru 
sebaobsluhy. Taktiež umožňuje príbuzným klientov zotrvať v pracovnom procese, čím nie je ohrozený 
ich sociálny štandard ani osobné a osobnostné potreby. 

Opatrovateľská služba v meste sa vykonáva v pracovných dňoch, priamo v byte občana a v 
rozsahu poskytovaných hodín, ktoré si prijímateľ sociálnej služby dohodne v zmluve o poskytovaní 
opatrovateľskej služby.  
Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu v roku 2013  sa určovala podľa aktuálnej výšky 
príjmu občana – prijímateľa sociálnej služby nasledovne:  

 príjem do 290 €  - výška úhrady 0,85 €,   

 príjem od 291 € do 440 € -  výška úhrady 1,35 € a 

 príjem viac ako 441 € - výška úhrady 1,85 €. 
V roku 2013 bolo podaných 32 žiadostí o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu bolo 
uzatvorených 51 zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb vrátane dodatkov. Opatrovateľská služba bola 
v priebehu celého roka 2013 poskytnutá spolu 63 občanom. K 31.12.2013 ju zabezpečovalo 44 
opatrovateľov na rôzne pracovné úväzky. Náklady na opatrovateľskú službu v r. 2013 predstavovali 
sumu 213 846,70 eur, príjmy vo výške 72 878,93 eur. 
 
4. ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY - DOM S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU (ďalej len „DOS“) 
 

Je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje služba na určitý čas plnoletej osobe, 
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.   
Zariadenie sa nachádza v budove Váhostavu, ktorá je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, 
prevádzkovateľom je Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš. 
V DOS je 11 malometrážnych bytov, v ktorý je umiestnených 11 občanov. Občania sú riadnymi 
nájomníkmi, vybavujú si byt vlastným zariadením a hradia poplatky za užívanie bytu.  
Na zabezpečenie prevádzkových nákladov DOS bola použitá účelová dotácia MF SR a finančný 
príspevok  MPSVR SR. Dotácia bola určená na financovanie bežných výdavkov pre zariadenie 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Čerpanie v roku 2013 bolo vo výške 29 277,07 
eur, skutočné príjmy boli 5 135,00 eur.  
 
5. ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (ďalej 
len „ZpS a DSS“)  

ZpS a DSS mesta Liptovský Mikuláš je rozpočtovou organizácie mesta s kapacitou 48 miest. 
V roku 2013 v rozpočtovej organizácii pracovalo 23 zamestnancov. Sociálna služba sa poskytuje 
pobytovou formou. V rozpočtovej organizácii sú poskytované dva druhy sociálnych služieb a to 
sociálna služba v zariadení pre seniorov pre 44 klientov a sociálna služba v domove sociálnych služieb 
pre 4  klientov.  
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Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie 
sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
Domov sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 
alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.  
 
V roku 2013 boli výdavky ZpS a DSS celkom v sume 417 236,19 eur vrátane kapitálových výdavkov 0  
eur.  
Zdroje krytia výdavkov: 

- zo štátneho rozpočtu bežné výdavky  184,800 € 
- príspevok od zriaďovateľa 15 022,49 €  
- príjmy organizácie celkom 217 413,70 €  
- zo štátneho rozpočtu KV 0 €  

Dosiahnuté príjmy z úhrad za sociálnu službu k 31.12.2013 činili 212,987,33 €. Mesačná výška úhrady 
(prepočet na 30 dní/mes.) je od 380 – 418 eur, denná úhrada je vo výške od 12,25 – 13,93 eur.  
V roku 2013 v zariadení zomrelo celkom 14 klientov a prijatí boli 17 klienti, 2 odišli. Z celkového počtu 
48 klientov je 14 mužov a 34 žien. Vekový priemer 81,2 rokov veku. K 31.12.2013 evidovali 
v poradovníku 13 žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení.  
 
6. PRÍSPEVKY ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCE SOCIÁLNE SLUŽBY  
 

V zmysle zákona o sociálnych službách obec je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná zabezpečiť 
poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe na základe žiadosti a splnenia zákonných podmienok. 
Občan v zmysle zákona má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.  
Poskytovateľom sociálnej služby v zmysle  zákona o sociálnych službách môže byť: 

 verejný poskytovateľ - obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou, právnická osoba 
zriadená alebo založená vyšším územným celkom,  

 neverejný poskytovateľ - iná  fyzická alebo právnická osoba. 

  
Finančné príspevky poskytnuté verejným a neverejným poskytovateľom  
V zmysle platnej legislatívy obec je povinná zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby u verejného 
poskytovateľa resp. neverejného poskytovateľa.  
V prípade, ak sa jednalo o neverejného poskytovateľa obec uhrádza poskytovateľovi finančný 
príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v 
zmysle prílohy č. 5 zákona o sociálnych službách a finančný príspevok na prevádzku. 
Mesto v roku 2013 zabezpečilo poskytovanie opatrovateľskej služby pre svojich občanov  
prostredníctvom dvoch neverejných poskytovateľov a to Spišskej katolíckej charity a Cirkevného  
zboru ECAV na Slovensku. Opatrovateľskú službu poskytovali 38 občanom mesta. Finančné 
prostriedky im boli poskytnuté z rozpočtu mesta. 
 
V zmysle § 78a zákona o sociálnych službách mesto poskytlo 3 neverejným poskytovateľom finančný 
príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre neverejného poskytovateľa podľa druhu 
sociálnej služby na mesiac a rozpočtový rok.  O túto dotáciu požiadali neverejní poskytovatelia MPSVR 
SR prostredníctvom mesta Liptovský Mikuláš. Boli to Royal care, n.o. - zariadenie pre seniorov, Golden 
Age o.z. – zariadenie pre seniorov a Dom Charitas sv. Kláry – nocľaháreň. 
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Tabuľka č. 2: Prehľad poskytnutých finančných príspevkov pre poskytovateľov sociálnej služby  
 

Názov poskytovateľa 
sociálnej služby  

Počet prijímateľov 
sociálnej služby 

Druh sociálnej služby Výška finančného 
príspevku (v €) 

Cirkevný zbor ECAV na 
Slovensku 

6 opatrovateľská služba 8 982,19 

Spišská katolícka charita 32 opatrovateľská služba 79 470,93  

výdavky z rozpočtu obce 38  88 453,12 

Royal care, n.o. 16 zariadenie pre seniorov 61 440,00 

Golden Age o.z.  100 zariadenie pre seniorov 384 000,00 

Spišská katolícka charita – 
Dom Charitas sv. Kláry 

4 nocľaháreň 5 760,00  

výdavky z dotácie MPSVR 120  451 200,00  

  
7. DENNÉ CENTRÁ A ČINNOSŤ KLUBOV SENIOROV  
 

Zriaďuje ich obec podľa zákona o sociálnych službách a vznikli transformáciu klubov 
dôchodcov. Sociálna služba v dennom centre (ďalej len „DC“) patrí medzi podporné sociálne služby a 
je poskytovaná ambulantnou formou, to znamená, že prijímateľ služby dochádza do zariadenia.  
V DC sa poskytuje sociálna služba občanovi ktorý dovŕšil dôchodkový vek, občanovi s ťažkým 
zdravotným postihnutím, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V DC 
sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. Ich poslaním je vytvárať vhodné 
podmienky a motivujúce prostredie pre zaujímavé využívanie voľného času tak, aby prijímatelia 
sociálnej služby mali pocit, že vstupom do dôchodkového veku sa ich život nekončí, ale len prechádza 
do novej etapy. Podporná služba v DC eliminuje pocity samoty, nudy, neužitočnosti, obohacuje jej 
prijímateľov o vzájomné a zmysluplné kontakty s rovesníkmi, s ohľadom na vek, zdravotný stav, 
potreby a záujmy, napĺňa ich voľný čas, formuje ich správanie, rozširuje okruh poznatkov v rôznych 
oblastiach a tým zlepšuje kvalitu života. V DC sa stretávajú prevažne občania vyššieho veku - seniori, 
ktorí sú organizovaní v kluboch seniorov. Podľa  evidencie bolo v roku 2013 organizovaných  861 
členov.  
Mesto prevádzkuje v meste a jeho mestských častiach 8 DC v ktorých sídli 9 klubov seniorov. Náklady 
na prevádzku a činnosť DC sú hradené z mestského rozpočtu. Rozpočet na činnosť a prevádzku 
denných centier bol v roku 2013  vo výške 29 685,57 eur. V rámci modernizácie priestorov v denných 
centrách  boli  v roku  2013  dokúpené  4  akumulačné  pece  v DC  na  Vajanského 11 v Lipt. Mikuláši,   
vymaľovanie priestorov v DC Demänová, zakúpenie interiéru do DC v Ploštíne a Iľanove. Podrobné 
čerpanie rozpočtu v jednotlivých DC je priložené v tabuľke č. 3 s grafom. 
Aktivity v denných centrách sú zamerané na voľnočasové a záujmové činnosti. Sociálne poradenstvo 
sa vykonáva len príležitostne. Činnosť  Klubov seniorov je veľmi bohatá a pestrá. Každý klub má 
prispôsobenú činnosť na podmienky a potreby svojich členov. Okrem bežných klubových dní  
pripravujú v kluboch  zvyčajne začiatkom kalendárneho roka hodnotiace členské schôdze. V priebehu 
roka  sú to členské schôdze pri príležitosti rôznych udalostí alebo sviatkov napr. Deň žien, Mikuláš. 
Medzi aktivity klubov seniorov patria aj prednášky, besedy, účasť na rôznych akciách organizovaných 
mestom a mnoho ďalších. Veľmi vydarená akcia bol program „SAMI SEBE“ pre seniorov mesta 
Liptovský Mikuláš.  Učinkujúci boli členovia klubov seniorov a program mal veľký úspech.  V mesiaci 
decembri bola zorganizovaná výstava s vianočnou tematikou, kde seniori vystavovali v spolupráci 
s občianskymi združeniami svoje vlastné výrobky a ručné práce. Členovia klubov vykonávajú množstvo 
dobrovoľníckych aktivít. Činnosť klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš je veľmi rôznorodá a svedčí 
 o tom, že seniori  v meste Liptovský Mikuláš môžu a chcú svoj voľný čas  využívať plnohodnotne.  
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Mesto má záujem podporovať zvyšovanie kvality života seniorov  prostredníctvom rozširovania ich 
vedomostí a zručností.  Dôkazom toho je projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste 
Liptovský Mikuláš“ ktorého realizácia začala v mesiaci september  2013. Projekt zohľadňuje potreby 
cieľovej skupiny ktorou sú v zmysle výzvy seniori vo veku nad 50 rokov. Navrhnuté vzdelávacie aktivity 
(informačné a komunikačné technológie, komunikácia v cudzích jazykoch, základy finančnej a právnej 
gramotnosti, orientácia v systéme verejnej správy) umožnia seniorom získať vedomosti a zručnosti, 
ktoré im pomôžu ľahšie sa adaptovať  na nové požiadavky doby.  Ďalšími vzdelávacími aktivitami 
projektu sú: Osobnostný rozvoj, Zdravý životný štýl, Aktivity zamerané na hudbu a pohyb a Aktívne 
spoznávanie regiónu a okolia. V roku 2013 sa vykonávali prípravné a riadiace činnosti k projektu, 
samotné vzdelávanie a aktivity boli zahájené v tomto roku.  
 

Tabuľka č. 3: Prehľad čerpania finančných prostriedkov v denných centrách za rok 2013 v €. 
  

            

ekonomická klasifikácia 

DC I DC II 
DC 

Bodice 
DC 

Demänová 
DC 

Palúdzka 
DC 

Iľanovo 
DC 

Ploštín 
DC 

Okoličné 
DC L. 

Ondrašová 
spolu 

poistné -starobné 625002 39,15 39,15           39,15   117,45 

poistné - úrazové 625003 2,83 2,83           2,83   8,49 

poistné -RFS 625007 13,26 13,26           13,26   39,78 

energie 632001 2 810,08 2 810,08 1 200,60 1 387,08 2 349,51 1 474,06 1 620,00 3 292,38 1 347,42 18 291,21 

vodné, stočné 632002 38,19 34,35 88,00 108,00 168,00 80,00 84,00 21,13 199,20 820,87 

poštové a telekom. 
služby 632003 128,92 128,92               257,84 

komunikač. štruktúra 632004 90,60       152,01     62,01 142,00 446,62 

telekom. technika 633003                   0,00 

prevádzkové stroje 633004 1 720,40 1 680,50 79,88   104,00         3 584,78 

všeobec. materiál 633006 151,92 71,69 50,83 80,03 81,37 119,66 51,97 169,21 79,34 856,02 

palivá 633015               17,08   17,08 

občerstvenie 633016 48,15 127,20 68,00 34,09 169,20 68,80 70,38 45,48 114,55 745,85 

interiérové vybavenie 633001           130,00 194,00     324,00 

prepravné 634004   273,00 102,00 203,00 261,00 111,00 112,00 107,00 183,00 1 352,00 

údržba strojov, zariadení 635004               155,58   155,58 

údržba budov 635006 550,00     220,00           770,00 

všeob. služby 637004   40,00             50,00 90,00 

špec. Služby 637005 352,00 352,00               704,00 

poplatky- 637012         24,00         24,00 

odmeny správcom 637027 360,00 360,00           360,00   1 080,00 

SPOLU 6 305,50 5 932,98 1 589,31 2 032,20 3 309,09 1 983,52 2 132,35 4 285,11 2 115,51 29 685,57 
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8. GRANTOVÝ SYSTÉM - DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA 
V zmysle VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta môže mesto poskytovať 
dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom so sídlom alebo trvalým pobytom na 
území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby 
obyvateľom obce len na podporu všeobecne prospešných služieb. Za všeobecne prospešné služby pre 
potreby vyššie uvedeného VZN sa považuje poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna a 
charitatívna činnosť a poskytovanie zdravotníckej starostlivosti.  
 
Tabuľka č. 4: Prehľad vyplatených dotácií za roky 2009 - 2013 

 
Rok Počet dotácií Vyplatená suma 

2009 8 1 910,78 € 

2010 7 2 415,00 € 

2011 9 2 553,00 € 

2012 8 3 637,00 € 

2013 9 14891,00 € 

 
Skutočne vyplatená suma z rozpočtu mesta v roku 2013 v rámci Grantovej výzvy bola vo výške 2 891 
eur. Všetky poskytnuté dotácie boli použité v súlade s grantovou výzvou na rok 2013, bol dodržaný 
určený termín vyúčtovania. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami vrátil 109,00 eur, nakoľko sa 
projektu zúčastnilo  menej členov, ako bolo pôvodne naplánované.  Okrem Grantovej výzvy boli v 
rámci príslušného VZN poskytnuté finančné prostriedky  pre Spišskú katolícku charitu – Dom Charitas 
Sv. Kláry na bežné výdavky spojené s mzdovými a prevádzkovými nákladmi krízového strediska.  
V roku 2013 boli poskytnuté dotácie organizáciám uvedené v tabuľke č. 5.   
 
Tabuľka č. 5: Prehľad čerpania dotácií z rozpočtu mesta za rok 2013 
 

P.č. Názov organizácie Názov projektu Požadovaná suma Schválená dotácia 

1. 
 

Spoločnosť psoriatikov a  
atopikov SR – Klub L. Mikuláš 

Ako prispieť k zlepšeniu zdravotného 
stavu – rekondičný pobyt 

300,00 € 
  

150,00 € 
  

2. Slovenský zväz telesne 
Postihnutých – ZO L. Mikuláš 

Rehabilitačné služby  
 

625,00 € 600,00 € 

3. 
  

YMCA miestne združenie L. 
Mikuláš 

Jedno teplé jedlo pre ľudí bez domova 
  

350,00 €  350,00 € 
  

4. 
  
  

Zväz postihnutých 
civilizačnými 
chorobami v SR ZO L. Mikuláš 

Rehabilitácia členov ZPCCH, ZO Lipt. 
Mikuláš 
  

495,00 € 
  

341,00 € 
  

5. 
  

Združenie rodičov - ZO post. 
detí - Koliesko 

Edukačno-rehabilitačný pobyt 
 

  1368,00 € 
  

500,00 € 
  

6. 
  

Transfer, n.o. Kongent kult. 
Sami sebe 

Na kultúrny program seniorov                    450,00 €                    200,00 € 

7. 
  

Spišská katolícka charita 
 Agentúra domácej 
ošetrovacej starostlivosti 

Skvalitnenie starostlivosti o pacientov 
mesta L. Mikuláš 

500,00 € 
  

500,00 € 
  

8. 
  

Spišská katolícka charita 
 

 Projekt – Krok za krokom 
 - pre týrané ženy s deťmi 

                  500,00 €                    250,00 € 

9. Spišská katolícka charita 
Dom Charitas Sv. Kláry 

Mzdové a prevádzkové náklady,  
rozšírenie služieb  

              12000,00 €               12000,00 € 
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B) SOCIÁLNA POMOC PRE RODINY S MALOLETÝM DIEŤAŤOM A RODINY V KRÍZOVEJ SITUÁCII 
 
1. DETSKÉ JASLE INŠTRUKČNÉ (ďalej len „DJ“) 
Zriaďovateľom detských jaslí inštrukčných je Mesto Liptovský Mikuláš s kapacitou 49 detí. Detské 
jasle majú názov Detské jasle inštrukčné v zmysle štatútu, ktorý je platný od 01.12.2003. Ako 
primárne zariadenie dennej starostlivosti sú dôležitým článkom v systéme pomoci rodinám s deťmi 
útleho veku pri zosúladení rodičovských povinností s platenou prácou, pri zabezpečení životného 
štandardu členov rodiny. Ďalší dôležitý význam jaslí spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických 
schopností detí pri ich socializácii. Úlohou DJ je poskytovať odbornú starostlivosť o zdravie 
a všestranný vývin detí vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov a cieľom výchovnej starostlivosti v jasliach 
je harmonický rozvoj telesných a duševných schopností detí, nadviazať na starostlivosť v rodine 
a doplňovať ju obohacovať ju a tak pôsobiť na správny vývin dieťaťa. 
 
Štruktúra a dispozičné riešenie DJ  
Objekt pozostáva dvoch pavilónov: hospodárskeho, v ktorom sa nachádza kuchyňa, práčovňa, 
sušiareň, kancelária vedúcej a šatne, druhý pavilón tvoria  kočikáreň a oddelenia detí, ktoré sú 
rozdelené podľa veku detí. O deti sa starajú kvalifikované detské sestry. Práca s deťmi si vyžaduje  aj 
schopnosť nadviazať s deťmi individuálny kontakt, získať si jeho náklonnosť, vcítiť sa do jeho 
duševných stavov, vyhovieť jeho viditeľným  i skrytým potrebám. Neoddeliteľnou súčasťou sestry je  
i jej zodpovednosť za zdravie, bezpečnosť a ochranu detí pred úrazmi. Denný poriadok jednotlivých 
vekových kategórií sa odlišuje, je prispôsobený veku detí. Pobyt detí v DJ vypĺňa hra, ranné rozcvičky, 
výchovné zamestnanie, stravovanie, pobyt detí vonku. Deťom je zabezpečená kompletná hygienická a 
ošetrovateľská starostlivosť. Prevádzku DJ zabezpečuje 15 členný kolektív + údržbár na dohodu.  
DJ poskytujú rodičom aj opatrovateľskú službu pre deti do 3 rokov veku, ktorá je určená rodičom na 
materskej dovolenke a využívajú ju hlavne počas návštevy lekára, vybavovanie po úrade a pod. Táto 
služba je spoplatňovaná 1 hod/1,66 €. Podmienkou prijatia do kolektívu je dobrý zdravotný stav. V DJ 
na základe dohody o zriadení výučbovej základne uzavretej medzi mestom Liptovský Mikuláš 
a Strednou odbornou školou zdravotníckou v Liptovskom Mikuláši je zriadená výučbová základňa 
pre študijný odbor zdravotnícky asistent. 
V DJ rodičia platia stály poplatok za pobyt dieťaťa, ktorý je rodičovi refundovaný príslušným úradom 
práce na základe preukázaných výdavkov (príspevok na starostlivosť o dieťa). Stravná jednotka detí 
bola upravená Uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 19.septembra 2013 číslo 76/2013 
s účinnosťou od 1. októbra  vo výške 1,30 eur na deň. 
 
Tabuľka č. 6: Prehľad obsadenosti DJ za rok 2013 podľa mesiacov  

 
Mesiac       Počet detí Mesiac Počet detí 

Január  43 Júl 33 

Február 39 August 34 

Marec 41 September 32 

Apríl 44 Október 39 

Máj 46 November 39 

Jún 43 December 37 

 
Priemerná ročná využiteľnosť DJ je 80 %.  
V roku 2013 boli celkové náklady na prevádzku DJ 182 187,58 eur, príjmy boli vo výške 93 322,64 eur.  
Na oddelení ml. batoliat bola dokončená výmena okien. Na oddelení st. batoliat boli vymenené 
vchodové dvere a vymenené šatníkové skrinky pre deti. 
Na základe zmluvy o reklamnej a propagačnej  činnosti s firmou  Swedwood Slovakia s. r. o. bola 
urobená PVC podlaha na oddelení mladších batoliat – jedálničke a šatni, umyvárka  detí a vymenené 
nové šatníkové skrinky pre deti. Na tieto úpravy poskytla firma Swedwood sumu 2200 eur.  
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SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA -- vykonáva sa v zmysle zákona 305/2005 
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
VZN č. 4/2007 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. v 
platnom znení. 
Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie ochrany dieťaťa, ktorá je   
nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru, 
na zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí, na 
zabezpečenie náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine. 
Sociálna kuratela sú opatrenia na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo 
opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej 
fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa 
nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.  
 
1. VÝCHOVNÉ OPATRENIA 
V súčinnosti s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši (orgánom 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) mesto vykonalo šetrenie v 20 rodinách, v ktorých 
bolo deťom uložené výchovné opatrenie. Šetrenie sa vykonáva za účelom podania správy o bytových, 
sociálnych a rodinných pomeroch maloletého dieťaťa a za účelom zhodnotenia uloženého 
výchovného opatrenia. Výchovné opatrenia sú  uložené na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych 
vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa.  

 
2. OSOBITNÝ PRÍJEMCA  
Mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu na výplatu prídavku  na dieťa a osobitného príjemcu na 
výplatu rodičovského príspevku. Mesto je v obidvoch prípadoch ustanovené za osobitného príjemcu 
na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.  
Osobitným príjemcom na prídavok na dieťa sa obec stáva podľa § 12 zákona č. 600/2003 Z.z. 
o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak oprávnená osoba (rodičia, 
starí rodičia) nevyužívajú prídavok na ten účel na ktorý je určený, alebo ak dieťa zanedbáva školskú 
dochádzku (keď žiak vymešká bezdôvodne viac ako 15 vyučovacích hodín). Túto skutočnosť škola 
oznámi príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V roku 2013 bola výška prídavku na jedno 
dieťa 22,54 eur. V priebehu roka bol prídavok na dieťa vyplatený 15 rodinám a 37 deťom v celkovej 
sume 7 814,10 eur.  
Osobitným príjemcom na rodičovský príspevok sa obec stáva v zmysle § 5 zákona č. 571/2009 Z.z. 
o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Do 
novembra 2013 mesto vykonávalo funkciu osobitného príjemcu výplaty 1 rodičovského príspevku. 
V septembri 2013 začalo Mesto Liptovský Mikuláš vykonávať funkciu  osobitného príjemcu na dávku 
v hmotnej núdzi (s príspevkom na bývanie) pre 15 obyvateľov z osady Hlboké. Prostredníctvom 
príspevku na bývanie a v zmysle dohôd o splácaní dlhu získalo mesto sumu 4 526,20 € (9-12/2013). 
Uvedená suma bola  poukázaná na bežný nájom, dlžoby na nájme a poplatky za komunálne odpady. 
  
3. SANÁCIA RODINNÉHO PROSTREDIA A TVORBA ÚSPOR  
Vykonáva sa v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 4/2007 v platnom znení. Obec vyčlení finančné 
prostriedky zo svojho rozpočtu na úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov 
a sociálnych pomerov pre dieťa umiestnené v detskom domove. Nakoľko sanácia rodinného 
prostredia nebola možná mesto začalo poukazovať finančné prostriedky na tvorbu úspor, ktoré sú 
umiestnené v detských domovoch. Výška mesačného finančného príspevku je najmenej jedna 
dvanástina z 10% sumy určenej podľa § 89 ods. 3 vyššie citovaného zákona, za každý začatý mesiac, 
počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v detskom domove.   
Výška príspevku v roku 2013 bola  92,63 €/mesačne na každé dieťa. V roku 2013 náklady na tvorbu 
úspor pre 4 detí boli vo výške 4 446,24 eur. V roku 2013 sme vykonali na základe oznámenia 
o realizácii ústavnej starostlivosti maloletých detí sanáciu rodinného prostredia v 5 rodinách pre 14 



10 

 

maloletých detí. 
 
 
4. ZASTUPOVANIE MALOLETÉHO NA SÚDE, SÚČINNOSŤ SO SÚDMI 
V roku 2013 sa mesto zúčastnilo 14 krát na pojednávaní na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši, 
jednalo sa o výkon funkcie kolízneho opatrovníka pre  maloleté osoby a ich zastupovanie v právnych 
veciach, týkajúcich sa úpravy výkonu rodičovských práv a povinností, zverenia maloletých do 
predosvojiteľskej starostlivosti, v konaní o nariadení ústavnej starostlivosti, zvýšenia resp. zníženia 
výživného a podobne. 
Na základe vyžiadania súdov a polície boli počas celého roka 2013 vykonávané sociálne šetrenia pre 
vydanie správ o maloletých deťoch a rodičoch maloletých detí. Na požiadanie súdu sme vykonali 
šetrenie a následne podali správu v 28 prípadoch. Správu na vyžiadanie súdu, kde bol podaný návrh 
na zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony občana, mesto spracovalo v 5 prípadoch.  
 
5. FUNKCIA OPATROVNÍKA 
V roku 2013 mesto vykonávalo funkciu opatrovníka na základe právoplatného rozhodnutia súdu  2 
plnoletým fyzickým osobám, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony. Súd ustanovil mesto 
opatrovníkom podľa § 192 Občianskeho súdneho poriadku. Opatrovník je povinný sa o takého osoby 
starať, zastupovať ich pri právnych úkonoch, spravovať ich majetok a podávať súdu účet zo správy 
majetku. 
 
 
C) SOCIÁLNA POMOC MARGINALIZOVANÝM SKUPINÁM 
 
1. JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI 
Poskytuje sa v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
Hmotná núdza -  považuje stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne 
posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne  
posudzujú si nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. 
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, 
ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi   spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky 
najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov  

 na nevyhnutné ošatenie,  

 základné vybavenie domácnosti,  

 zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa  

 mimoriadne liečebné náklady 
do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima. 
Podmienky poskytovania a výšku jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v meste Liptovský Mikuláš 
upravuje smernica primátora mesta Liptovský Mikuláš, podľa ktorej je možné priznať jednorazovú 
dávku v hmotnej núdzi len občanovi, ktorí nemá voči mestu dlžoby - záväzky.  
 
Tabuľka č.7: Prehľad čerpania jednorazových dávok v hmotnej núdzi 
 

Rok Počet občanov Vyplatená suma za rok 

2009 110 7 335,90 € 

2010 175 10 860,99 € 

2011 158 7 483,08 € 

2012 57 2 070,00 € 

2013 62 3 315,00 € 

 
V roku 2013 bolo 62 žiadateľom vyplatených 3 315 eur (cca 53,47 eur na jednu rodinu). V 3 prípadoch 
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nebola jednorazová dávka v hmotnej núdzi priznaná a rovnako v 3 prípadoch bolo konanie zastavané. 
 
 
2. POCHOVÁVANIE OBČANOV 
V zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve je obec povinná zabezpečiť pochovávanie tých 
občanov, ktorých do 96 hodín nepochoval žiaden príbuzní. V roku 2013 mesto  pochovalo 1 občana, 
ktorého nemal kto pochovať a  náklady spolu boli vo výške 400 eur. 
 
 
3. KOMUNITNÉ CENTRUM NOVÝ SVET HLBOKÉ (ďalej len „KC“) 
Je kultúrno-vzdelávacím a športovým centrom pre deti, mládež a dospelých, je určené pre rómsku 
komunitu. Poskytuje výchovno–vzdelávacie aktivity zamerané na všestranný rozvoj detí rôznych 
vekových kategórii a kultúrno-vzdelávacie a športové aktivity pre mládež a dospelých. V rámci KC sa 
občanom poskytuje základné sociálne poradenstvo pre dospelých a mládež v oblasti hygieny, 
starostlivosti o zdravie, rozvoj pracovných návykov, komunikačných kompetencií a iné poradenstvo 
podľa potrieb rómskej komunity. 
 
Činnosť KC 

 Sociálne poradenstvo - táto oblasť zahŕňa poskytovanie základného poradenstva v oblasti 
uplatnenia sa na trhu práce, oblasti sociálnej, v oblasti zameranej na zdravotnú starostlivosť, 
administratívnych úkonov spojených s jednotlivými oblasťami ako aj v oblasti rodinného života 
pre mládež a dospelých. Poradenstvo sa poskytuje v lokalitách mesta a v osade Hlboké. V roku 
2013  bolo poskytnuté poradenstvo  416 klientom a cca 1344 intervencií. 

 Práca s deťmi vo vekovej kategórii od 3 do 6 rokov prebiehala v čase od 09.00 do 12.00 hod. 
pondelok až štvrtok, od októbra 2013 pondelok až streda. Návštevnosť bola priemerne 15 detí. 
Cieľom je rozvoj ich osobnosti po psychickej, fyzickej  aj sociálnej stránke a snažíme sa ich čo 
najlepšie pripraviť na  povinnú školskú dochádzku. Vzdelávanie detí sa uskutočňuje podľa 
celoročného plánu Stratégie rozvíjania rómskych detí predškolského veku. Jednotlivé témy 
prispôsobujeme našim aktuálnym potrebám a podmienkam. Výchovno-vzdelávacími témami sú 
rodina, slušné správanie, denný režim, blížiace sa sviatky, ročné obdobia, zmeny v prírode, 
poznávanie živočíchov, rastlín, doprava a správanie sa na ceste, základné farby, matematické 
predstavy mnohosti, geometrické tvary, orientácia v priestore(hore, dole, vpredu, nad, pod...), 
detské básničky, pesničky, tance a iné. K danej téme tvoríme alebo vyrábame rôzne výrobky, 
používame rôzne výtvarné techniky, učíme deti narábať s lepidlom, nožnicami, farbami 
a štetcom. Dochádza k rozvoju komunikačných zručností, rozšíreniu slovnej zásoby, k rozvoju 
poznania, estetického cítenia a tvorivosti, fyzickej zdatnosti, jemnej motoriky a k celkovému 
rozvoju osobnosti. Počet prihlásených detí na školský rok 2013/14 bolo 29 detí. 

 Činnosť s deťmi mladšieho školského veku prebieha v čase od 14.00  do 16.00 hod., návštevnosť 
je 30 - 35 detí. Pri činnosti sa hlavný dôraz dáva na prípravu na školské vyučovanie, na doučovanie 
z matematiky,  slovenského jazyka a čítania a na pomoc pri vypracovaní projektov do školy 
v rámci jazykov a prírodovedných predmetov. Príprava na vyučovanie trvá 45 minút až hodinu 
prihľiadajúc  na psycho - hygienické normy.  Ďalej nasleduje voľná časť, kde sa deti hrajú rôzne 
spoločenské hry, je to priestor na tvorivé činnosti, súťaže, športové hry a aktivity, na ktoré sa 
pozýva aj obecenstvo a deti môžu ukázať svoje reprezentačné schopnosti -  Karneval,  Deň 
matiek, Talenty, Mikuláš, Vianočná besiedka a pod. 

 Klub mladých - je určený pre dievčatá a chlapcov vo veku od 12 do 15 rokov. Stretnutia sa konajú 
každý piatok od 14.00 do 16.00 hodiny a priemerná návštevnosť bola 12 mladých ľudí. Hlavný 
zámer našich stretnutí je poukázať na dôležitosť vzdelávania, uvedomenie si svojej identity 
a budovanie zdravého sebavedomia, posilnenie vzťahov medzi rovesníkmi v komunite aj 
s rovesníkmi z majoritnej časti obyvateľstva, výchova k manželstvu rodičovstvu a podporiť vzťahy 
medzi rodičmi a deťmi.  
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 Mladí dospelí vo veku 17 -  35 rokov - využitie voľného času vekovej kategórii od 17 – 35 rokov. 
Návštevnosť je nepravidelná. V čase od 12:00 do 14:00 hod. hrajú na hudobných nástrojoch 
alebo spoločenské hry kurzy varenia alebo pečenia, priemerná návštevnosť 8 ľudí.  
V letnom období využívajú ihrisko, kde hrávajú basketbal, nohejbal alebo ping-pong. K týmto 
aktivitám KC pre nich zakúpilo potrebné športové náradie.  

 
Aktivity v roku 2013: 

 organizovanie podujatí pre detí – Deň súťaží pri príležitosti MDD, výlet do prírody spojený so 
športovými aktivitami, Letné vedomostné a výtvarné súťaže, premietanie filmov a rozprávok, 
opekanie špekačiek pri vodnom areáli, Mikulášska besiedka, 

 návštevy – ZŠ A. Stodolu na Deň otvorených dverí, mestskej plavárne, Múzea Čierny orol, Múzea 
Janka Kráľa, mestskej plavárne,  

 príprava na program a účasť v programe na Deň Rómov v múzeu Čierny orol, 

 účasť na Bambiriáde – vystúpenie tanečnej skupiny, 

 beseda s príslušníkmi  PZ v Liptovskom Mikuláši o nebezpečenstve zbraní  

 informačné stretnutie v spolupráci so Základnou školou Dr. Aurela Stodolu a so Spojenou školou, 
J. Rumana s rodičmi k zápisu do 1. ročníka, 

 výchovné pohovory s rodičmi detí navštevujúcich odborné učilište,  

 spolupráca s holandskou nadáciou Stichting Hulpproject Slowakije (nadácia darovala KC 
oblečenie, ktoré si obyvatelia osady mohli na burze kúpiť za symbolické sumy. Burzy organizujeme 
niekoľkokrát do roka),  

 spolupráca s n. o. Pomocný anjel a s medzinárodnou organizáciou YMCA, vďaka ktorej máme 
troch dobrovoľníkov jednu z Holandska, jednu z Ukrajiny a jedného z Rakúska,  

Celkové náklady na KC v roku 2013 boli vo výške 35 621,44 eur. 

 

4. NOCĽAHÁREŇ, STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY A PRÁČOVŇA - sú súčasťou KC  
Nocľaháreň s kapacitou 12 lôžok (8 mužov a 4 žien), ktorej primárnym poslaním je poskytovať nocľah 
celoročne pre ľudí bez prístrešia. Klientom je za poplatok poskytnutý nocľah spolu s možnosťou 
vykonania osobnej hygieny. Poplatok za poskytnutý nocľah spolu s možnosťou vykonania  osobnej 
hygieny je pre klienta v hmotnej núdzi 0,50 eur a pre klienta, ktorý nie je v hmotnej núdzi 1,00 euro. 
Priemerná návštevnosť nocľahárne v roku 2013 je 8 mužov a 3 ženy.  
 
Stredisko osobnej hygieny a práčovňu - občania majú možnosť vykonávať osobnú hygienu a využívať 
práčovňu za poplatok. V stredisku osobnej hygieny a práčovni majú možnosť klienti vykonávať osobnú 
hygienu a prať. Stanovený poplatok pre klienta v hmotnej núdzi za vykonanie osobnej hygieny je 
0,33 eur za pranie 0,83 eur. Pre klienta, ktorý nie je v hmotnej núdzi, je poplatok za pranie 1,65 eur a 
za osobnú hygienu 0,80 eur. 
V roku 2013 boli celkové náklady na prevádzku zariadenía  39 066,26 eur, príjem za služby nocľahárne, 
strediska osobnej hygieny a práčovne bol 1 415 eur. 
 
REALIZOVANÉ PROJEKTY KOMINITNÉHO CENTRA V ROKU 2013:  
 
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je financovaný z prostriedkov Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom projektu je 
podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce v obciach,  zvyšovanie 
dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti. Národný projekt Terénna sociálna práca 
v obciach je realizovaný od 1.9.2012 do 31.10.2015. 
Mesto získalo finančné prostriedky  z Fondu sociálneho rozvoja na výkon terénnej sociálnej práce pre 
dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka. 
Prostriedky môžu byť použité len na mesačnú celkovú  cenu práce (mesačná mzda vrátane poistného) 
pre terénnych sociálnych pracovníkov a asistenta terénneho sociálneho pracovníka a na 
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telekomunikačné a cestovné náklady súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce. Výdavky projektu 
v roku 2013 boli spolu 26 373,74 eur z toho finančná spoluúčasť mesta vo výške 1 880,87 eur.  
 
V rámci tohto projektu  sa pomoc poskytuje v 5 lokalitách so zvýšenou koncentráciou rómskeho 
obyvateľstva konkrétne ide o lokality: Vrbická ulica, Priemyselná ulica, Ul. 1. Mája, Okoličné a 
Palúdzka. Pomoc sa tiež poskytovala občanom bez prístrešia pohybujúcim sa na území mesta 
Liptovský Mikuláš. Počas roku 2013 sociálni pracovníci poskytovali pomoc a poradenstvo spolu 416 
klientom vyššie uvedených lokalít. Pomoc bola poskytnutá v oblastiach vybavovania peňažných dávok, 
sprievodov na jednanie v záujme klienta, zamestnanosti a zvýšenia kvality života a bývania. 
 

Nota Bene -  v spolupráci s OZ Proti prúdu, Bratislava. Predaj časopisu Nota Bene v meste Liptovský 
Mikuláš sa začal realizovať v apríli 2010. V roku 2013 sme mali 6 zaregistrovaných predajcov. V roku 
2013 sa na území mesta predalo 14 553 časopisov a 90 kníh. Základnou myšlienkou celého tohto 
projektu je umožniť ľuďom v zlej sociálnej situácii možnosť legálneho zárobku formou 
podporovaného pracovného zapojenia, zárobok je priamo úmerný klientovej aktivite.  
  
 

INFORMÁCIA O PLNENÍ KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 
Komunitný plán sociálnych služieb bol schválený uznesením č. 108/2010 - dňa 16.9.2010 ako jeden zo 
strednodobých koncepčných dokumentov mesta pre rozvoj a riadenie sociálnych služieb. Komunitný 
plán sociálnych služieb (ďalej len „KPSS“) je vypracovaný na 5 ročné obdobie, do roku 2015, v súlade s 
Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb.  
KPSS v Liptovskom Mikuláš z hľadiska štruktúry rozhodovania a riadenia služieb je zameraný na 
nasledovné cieľové skupiny:  

 Rodiny s deťmi a mládežou  

 Osoby so zdravotným postihnutím  

 Seniori  

 Ohrozené skupiny Rómovia, bezdomovci a ľudia v nepriaznivej sociálnej situácii 
V zmysle zákona o sociálnych službách originálnou pôsobnosťou miestnej samosprávy je starostlivosť 
a pomoc v rámci sociálnych služieb pre seniorov, čo znamená, že miestna samospráva je v plnom 
rozsahu zodpovedná za poskytovanie alebo zabezpečovanie sociálnych služieb a ich financovanie z 
vlastných zdrojov.  
U cieľovej skupiny rodiny s deťmi je úloha miestnej samosprávy v preventívnych a podporných 
programoch, ktoré majú predchádzať vzniku nepriaznivých sociálnych (patologických) udalostí. 
Úlohou miestnej samosprávy pri cieľovej skupine rodiny s deťmi je úzko spolupracovať s ÚPSVaR SR v 
rámci sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.  
Pri cieľových skupinách osoby so zdravotným postihnutím a osoby v nepriaznivých sociálnych a 
životných situáciách je zodpovedná alebo je to prevažne originálna pôsobnosť regionálnej samosprávy 
teda Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je povinný financovať sociálne služby pre tieto cieľové 
skupiny aj v prípade, že sociálne služby zabezpečuje alebo poskytuje miestna samospráva. V rámci 
vyhodnotenia KPSS poskytneme pohľad z hľadiska vyššie uvedených zodpovedností resp. originálnych 
pôsobností, lebo tie majú výrazný vplyv na plnenie KPSS.  
 

RODINY S DEŤMI A MLÁDEŽOU 

 
Špecifický cieľ 1: – Zlepšiť dostupnosť služieb a zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnych služieb pre rodiny s 
deťmi a mládežou a rozvíjať terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby 
Opatrenie: 1.1. : Vytvoriť informačné, poradenské a koordinačné centrum pre rodinu s optimálnym 
počtom odborných pracovníkov. - toto opatrenie sa doposiaľ nepodarilo splniť.  
V rámci súčinnosti mesto spolupracuje s ÚPSVaR s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
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kurately a s Krízovým strediskom – Palkovým  centrom, kde je 8 lôžok pre deti z krízových rodín.  
Opatrenie 1.2.: Rozvíjať terénnu sociálnu prácu a poradenské služby pre rodiny v krízovej situácii. - 
toto opatrenie sa splnilo prostredníctvom projektu Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených 
skupín formou terénnej sociálnej práce a národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý 
je realizovaný od 1.9.2012 do 31.10.2015. V rámci tohto projektu boli zamestnaní traja terénni 
sociálni pracovníci. 
Opatrenie 1.3.: Zabezpečiť ochranu ohrozených rodín, detí a mládeže v meste a vybudovať systém 
podpory rodín v kríze prostredníctvom zriadenia a prevádzkovania „Centra akútnej pomoci“ – prvá 
pomoc v krízovej situácii – toto opatrenie sa prostredníctvom aktivít nepodarilo splniť. Krízové 
situácie v rodinách riešime v spolupráci s  Krízovým strediskom – Palkovým  centrom, kde je možné na 
prechodné obdobie poskytnúť ubytovanie pre 8 detí.  
Opatrenie 1.4.: Zriadiť nízkoprahové denné centrum pre rodinu. - bolo zriadené v KC Nový svet 
Hlboké a zaregistrované v Centrálnom registri poskytovateľov. 
Opatrenie 1.5.: Realizovať efektívnu prevenciu v rodinách.- primárnu prevenciu mesto nevykonáva, 
sekundárnu a terciálnu vykonáva v súčinnosti s UPSVR.  
Opatrenie 1.6.: Zosieťovať poskytovateľov sociálnych služieb pri poskytovaní sociálnych služieb na 
pomoc cieľovej skupine – v rámci tohto opatrenia boli podporené organizácie, ktoré pracujú s 
rodinami a deťmi prostredníctvom grantov v sociálnej oblasti.  Viď str. 7, tab. č. 5.  
 
Špecifický cieľ 2: Zlepšenie dostupnosti samostatného bývania mladých rodín v mestských 
nájomných bytoch. 
Opatrenie 2.1.: Podporovať dostupnosť samostatného bývania pre mladé rodiny – v roku 2013 neboli 
odovzdané žiadne novopostavené mestské nájomné byty. Prideľovanie bytov je realizované formou 
žrebovania, výber žiadateľov realizuje komisia sociálna a bytová, ktorá predkladá návrh na schválenie 
primátorovi mesta. V súčasnosti sa do žrebovania dostávajú byty, ktoré sú uvoľnené súčasnými  
nájomníkmi (napr. kúpili vlastný byt, postavili rodinný dom). 
 
 
 
 

OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

 
 
Špecifický cieľ 1: Zlepšiť dostupnosť služieb a zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnych služieb pre cieľovú 
skupinu a rozvíjať terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby. 
Opatrenie 1.1.: Zriadiť centrum komplexných služieb pre osoby so zdravotným postihnutím –  v rámci 
tohto opatrenia spolupracujeme s VÚC a organizáciami pôsobiacimi na území mesta. Organizácie sa 
môžu každoročne uchádzať o finančné prostriedky v rámci grantovej výzvy mesta . Starostlivosť o 
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím je v pôsobnosti VÚC. 
Opatrenie 1.2.: Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby aj po 15. 00 hod. a počas víkendov –  
opatrovateľskú službu je možnosť poskytovať po 15.00 hod. ale len v rámci odľahčovacej služby. 
Opatrenie 1.3.: Zriadiť odľahčovaciu službu v meste- opatrenie sa splnilo - je zriadená a je možné ju 
poskytovať v rámci opatrovateľskej služby, zaregistrovaná v Centrálnom registri poskytovateľov.  
Opatrenie 1.5.: Zriadiť prepravnú službu v meste – nebola zriadená. 
Opatrenie 1.6.: V prípade záujmu zabezpečiť stravovacie služby pre cieľovú skupinu – v rámci 
opatrovateľskej služby je zabezpečená donášky jedla do domu.  
Opatrenie 1.8.: Zlepšiť dostupnosť rehabilitačných služieb v meste – v rámci grantovej výzvy je možné 
každoročne žiadať o grant na zabezpečenie rehabilitačných služieb. 
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Špecifický cieľ 2: Vytvoriť systém koordinácie služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a 
zintenzívniť spoluprácu medzi poskytovateľmi sociálnych služieb. 
Opatrenie 2.1.: Vytvoriť funkčný systém poskytovania informácii o existujúcich sociálnych službách a 
o poskytovateľoch týchto služieb – čiastočne splnené, informácie sú poskytované v Klientskom centre 
služieb občanom mesta a na internetovej stránke mesta.  
 
Špecifický cieľ 3: Vytvoriť podmienky na zvýšenie zamestnanosti. 
Opatrenie 3.1.: Podpora vytvárania pracovných miest pre osoby so zdravotným postihnutím. Od roku 
2010 - 2013 bola na Mestskej polícii zriadená chránená dielňa, ktorá zamestnávala 6 osôb so 
zdravotným postihnutím. Od 01. 07. 2013 tu funguje novozriadená chránená dielňa (nakoľko sa 
zmenili legislatívne podmienky) a zamestnanie v nej dostalo 5 osôb so zdravotným postihnutím.   
 
Špecifický cieľ 4: Vytvoriť podmienky pre nezávislý život cieľovej skupiny. 
Opatrenie 4.1.: Rozvoj bezbariérového bývania v meste – mesto k 31.12.2013 má 30 bytov 
osobitného určenia.  
 
Špecifický cieľ 5: Realizácia programov na odbúravanie predsudkov verejnosti voči problematike 
osôb so zdravotným postihnutím. 
Opatrenie 5.1.: Realizácia programov na zvyšovanie tolerancie majority voči problematike zdravotne 
postihnutých obyvateľov. 
Opatrenie 5.2.: Zapájanie cieľovej skupiny do verejného života. 
Opatrenia 5.1. a 5.2 sa plnia priebežne. Podporuje sa klubová činnosť občanov so zdravotným 
postihnutím a podporujú sa programy zamerané na sociálne, kultúrne a športové aktivity občanov s 
ťažkým zdravotným postihnutím. V roku 2013 bol mestom zorganizovaný Športový deň pre občanov 
s ťažkým zdravotným postihnutím.  
 
 

SENIORI 

 
Špecifický cieľ 1: Vytvoriť partnerstvo v zmysle zákona o sociálnych službách zamerané na 
komplexné poskytovanie sociálnych služieb. 
Opatrenie 1.1.: Vytvoriť partnerský vzťah medzi mestom Liptovský Mikuláš, VÚC, štátnymi 
inštitúciami (ÚPSVaR), Združením miest a obcí Liptova a ďalšími partnermi, za účelom združenia 
prostriedkov – mesto spolupracuje uvedenými inštitúciami. V roku 2011 bol zriadený Spoločný obecný 
úrad pre oblasť sociálnych služieb. K 31. 12. 2013 bolo v Spoločnom obecnom úrade  registrovaných 
11 obcí. 
  
Špecifický cieľ 2: Zabezpečiť komplexnosť služieb pre seniorov. 
Opatrenia 2. 1.: Skvalitniť starostlivosť o klienta v domácom prostredí a rozvíjať terénne sociálne 
služby, v prípade potreby rozšíriť opatrovateľskú službu po 15.00 hod. a počas víkendov – 
opatrovateľská služba bola poskytovaná v roku 2013  pre 63 občanov a všetkým žiadateľom, ktorí o 
túto službu požiadali bola poskytnutá opatrovateľská služba. Zo strany občanov sme nezaznamenali 
podnet na rozšírenie hodín poskytovania opatrovateľskej služby po 15.00 hod. Odľahčovacia služba 
bola poskytnutá 1 občanovi prostredníctvom opatrovateľskej služby. 
Opatrenie 2.2.: Zabezpečiť udržateľnosť a podporiť vznik nových sociálnych služieb a zariadení 
sociálnych služieb –  V rámci udržateľnosti poskytuje mesto našej rozpočtovej organizácii  Zariadeniu 
pre seniorov a domovu sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš príspevok z rozpočtu mesta. V roku 
2013  poskytol príspevok vo výške 15 022,49 €. 
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Špecifický cieľ 3: Vytvárať podmienky pre zlepšovanie kvality života seniorov na základe ich 
aktuálnych potrieb. 
Opatrenie 3.1.: Pokračovať vo vytváraní podmienok a doplnkových služieb, ktoré prispejú k zvýšeniu 
kvality života seniorov – toto opatrenie je určené neverejným poskytovateľom. Mesto spolupracuje aj 
s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb - Spišská katolícka charita a Cirkevný zbor ECAV 
Evanjelická diakonia,  Zariadenie pre seniorov Golden Age a Royal care n.o. 
Opatrenie 3.2.: Rozšíriť existujúcu ponuku klubovej, záujmovej a kultúrnej činnosti seniorov – 
opatrenie splnené. Seniori majú na území mesta 8 denných centier a v nich zriadené 9 klubov 
seniorov. Náklady na prevádzku a činnosť denných centier sú hradené z mestského rozpočtu. 
Rozpočet na činnosť a prevádzku denných centier bol v roku 2013  vo výške 29 685,57 eur. 
 
 

OHROZENÉ SKUPINY – RÓMOVIA, BEZDOMOVCI A ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

 

MARGINALIZOVANÁ RÓMSKA KOMUNITA (ďalej len „MRK“) 
Špecifický cieľ č. 1: Pokračovať v poskytovaní existujúcich sociálnych služieb a doplniť potrebné 
sociálne služby a chýbajúce zariadenia poskytujúce služby pre rómsku komunitu. 
Opatrenie 1.1.: Zabezpečiť pokračovanie terénnej sociálnej práce do roku 2015. - opatrenie sa napĺňa 
prostredníctvom projektu: Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených skupín formou komunitnej 
sociálnej práce a národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý je realizovaný od 
1.9.2012 do 31.10.2015. V rámci tohto projektu sú zamestnané 3 terénne sociálne pracovníčky. 
Opatrenie 1.2.: Naďalej prevádzkovať komunitné centrum Nový svet Hlboké a rozšíriť činnosť 
komunitného charakteru aj v ďalších lokalitách v meste. -  napĺňa sa priebežne.  
 
Špecifický cieľ č. 2: Vytvoriť systém adresnej a stupňovitej sociálnej pomoci MRK. 
Opatrenie 2.1.: Vytvoriť priestupný systém viacúrovňového bývania rôzneho štandardu pre MRK.    
V roku 2013 sa začala výstavba BD 12 b.j. v Hlbokom. Jedná sa o byty nižšieho štandardu.  
Opatrenie 2.2.: Zabezpečiť prístup k sociálnym službám pre všetkých príslušníkov MRK – spĺňa sa 
priebežne - v oblasti sociálnej sa cieľ napĺňa prostredníctvom projektu: Pomoc a podpora sociálne 
znevýhodnených skupín formou komunitnej sociálnej práce a národného projektu Terénna sociálna 
práca v obciach (viď vyššie). V oblasti vzdelávania – priebežne v rámci KC. Sociálne poradenstvo bolo 
poskytované priebežne v roku 2013 pracovníčkami KC a prostredníctvom terénnej sociálnej práce.  
 
Špecifický cieľ č. 3: Zlepšiť podmienky pre vzdelávanie a prístup na trh práce pre príslušníkov MRK v 
meste. 
Opatrenie 3.1.: Zabezpečiť predškolskú prípravu pre rómske deti pred nástupom do ZŠ - jednotlivé 
aktivity prebiehajú priebežne v rámci každodennej výchovno – vzdelávacej činnosti realizovanej v KC. 
Obohatením v tejto oblasti sú traja dobrovoľníci zo zahraničia, ktoré po dobu jedného roka budú 
vypomáhať  s činnosťami pre deťmi. Dobrovoľníci pracujú v rámci projektu Mládež v akcii, ktorý 
realizuje medzinárodná organizácia YMCA Slovensko, KC je v tomto projekte len partnerom.  Pre 
zvýšenie záujmu rodičov o vzdelávanie detí sme zrealizovali informačné stretnutie s pracovníkmi 
Pedagogicko – psychologického centra poradenstva a prevencie aj s pracovníkmi ZŠ Dr. A. Stodolu, 
viackrát počas roka realizujeme detský program pre rodičov a o dôležitosti vzdelávania sa s rodičmi 
rozprávame aj pri osobných návštevách v ich domácnosti. 
Opatrenie 3.2.: Uľahčiť Rómom znevýhodneným na trhu práce ich vstup na trh práce -  KC 
zamestnáva 6 príslušníkov MRK.  
Opatrenie 3.3.: Realizovať preventívne programy pre príslušníkov MRK.- jednotlivé aktivity prebiehajú 
priebežne v rámci každodennej výchovno – vzdelávacej činnosti realizovanej KC. V rámci klubu 
mladých, ktorí sa stretávajú v priestoroch Komunitného centra každý piatok, boli zorganizované 
besedy s príslušníkmi PZ o drogovej prevencii, o nebezpečenstve zbraní a o zodpovednosti pri ublížení 
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na zdraví. V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu prebiehajú aktivity podporujúce vzájomné 
spoznávanie a toleranciu medzi minoritou a majoritou -tento cieľ sa snažíme napĺňať pomocou 
pozývania hostí do KC, navštevovaním odborných a kultúrnych inštitúcií, výletmi a exkurziami. 
Realizovali sa projekty zamerané na propagáciu zdravia, zdravého životného štýlu a hygieny.  
 
BEZDOMOVCI A ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 
Špecifický cieľ 1: Rozšíriť a skvalitniť terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby pre 
bezdomovcov a ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. 
Opatrenie 1.1.: Zabezpečiť terénnu sociálnu prácu a zriadiť asistenčné a sprievodcovské služby pre 
cieľové skupiny. Cieľ sa napĺňa prostredníctvom projektu: Národný projekt terénna sociálna práca 
v obciach, v rámci ktorého sú zo zdrojov FSR zamestnané tri terénne sociálne pracovníčky. Projekt 
prebieha od septembra 2012, realizácia je naplánovaná do 31.10.2015. V roku 2013 prevádzka 
nocľahárne poskytovala služby celoročne. KC pre túto cieľovú skupinu zabezpečuje predaj časopisu 
NotaBene, z ktorého polovica ceny ostáva ako odmena pre predajcu.   
Opatrenie 1.2.: Zriadiť nové zariadenie – nízkoprahové denné centrum a nocľaháreň s kapacitou 12 
miest a vytvoriť systém podpory cieľových skupín. Začiatkom roku 2012 na VÚC v Žiline sme 
registrovali nízkoprahové denné centrum.  
Opatrenie 1.3.: Rozšíriť existujúce služby v nocľahárni v Hlbokom.  
Prevádzkové hodiny počas roka 2013 naďalej boli od 18:00 hod. do 8:00 hod.  
Opatrenie 1.4.: Zabezpečiť krátkodobú rekonvalescenciu po zdravotnej liečbe pre ľudí bez domova.  
Pre túto skupinu občanov mesto zabezpečuje na základe ich zdravotného stavu konkrétny druh 
sociálnej služby, prípadne ich návrat do rodinného prostredia. V tejto súvislosti úzko spolupracujeme 
aj s Liptovskou nemocnicou s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. 
 
Špecifický cieľ 3: Zvýšiť informovanosť cieľových skupín v existujúcich službách a realizovať 
primárnu prevenciu za účelom zvýšenia kvality života cieľových skupín. 
Opatrenie 3.1.: Podporovať osvetovú činnosť v cieľových skupinách - podporovať osvetovú činnosť 
zameranú na zdravý životný štýl a prevenciu chorôb - cieľ sa napĺňa pomocou terénnych sociálnych 
pracovníčok KC. V roku 2013 sociálne pracovníčky pokračovali v spolupráci s odbornou lekárkou, ktorá 
robí osvetu pre rómske ženy pri plánovanom rodičovstve.   
Opatrenie 3.2.: Vytvoriť systém zabezpečenia informovanosti o možnostiach pomoci pre ľudí v 
nepriaznivej sociálnej situácii a pre osoby ohrozené bezdomovectvom. Opatrenie sa priebežne napĺňa 
prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníčok. Mesto v roku 2013 znova podporilo z grantovej 
schémy miestne združenie YMCA – finančné prostriedky na varenie pre bezdomovcov a zabezpečenie 
priestorov na výdaj stravy. Jednotliví poskytovatelia sú medzi sebou vzájomne prepojení a úzko 
spolupracujú a komunikujú aj vďaka koordinácii KC. 
 
Celkovo možno hodnotiť plnenie KPSS za obdobie  rokov (2010 – 2013) ako dostatočné, 
zodpovedajúce obdobiu  a podmienkam.  


