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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M E S TS KÉ H O ZA S T UPI T EĽ S TV A  
 

zo dňa 22. 06. 2017  číslo    /2017 
 
 

K bodu: 

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

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

  

I. berie na vedomie 

správu: Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí 

inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 

 

II. odporúča 

primátorovi mesta zabezpečiť predloženie návrhu zmien Všeobecne záväzného nariadenia 3/2011 

o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení do mestského zastupiteľstva z dôvodu novely 

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 

 
 

 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

    
 

 
  

Dátum podpisu uznesenia:    .    .    2017    
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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 

odboru sociálneho v roku 2016 v oblasti sociálnych služieb a sociálnej pomoci pre rôzne znevýhodnené 

skupiny občanov. Správa zahŕňa aj informáciu o poskytovaní sociálnych služieb v   Zariadení pre seniorov 

a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš. Súčasťou správy je informácia o plnení Komunitného 

plánu sociálnych služieb. Správa bola prerokovaná v komisii sociálnej a bytovej  a v mestskej rade 

a odporučená na rokovanie do mestského zastupiteľstva. 

 

 

Zoznam skratiek: 

DC    denné centrum   

SS             sociálne služby                                     

DJ    detské jasle 

DOS    dom s opatrovateľkou službou 

DSS    domov sociálnych služieb 

ZPS            zariadenie pre seniorov 

ESF    európsky sociálny fond 

IA               implementačná agentúra 

KC    komunitné centrum 

KPSS      komunitný plán sociálnych služieb 

MF SR    Ministerstvo financií SR 

MPSVR     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 
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Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti 

detských jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu 

sociálnych služieb.  

  

Sociálna pomoc sa uskutočňuje najmä prostredníctvom sociálnej práce, ktorej 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. Jej základným cieľom je pomoc 

k svojpomoci. 

 V zákone o sociálnych službách je uvedené, že pod pojmom sociálna pomoc sa rozumejú aj 

sociálne služby, čo znamená, že sociálna pomoc sa rovná pojmu sociálna služba. 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.  

 V rámci našej samosprávy sa zameriavame na poskytovanie sociálnej pomoci pre všetky ohrozené 

skupiny obyvateľov a to v zmysle kompetencií vyplývajúcich z príslušnej platnej legislatívy. Činnosť odboru 

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 (Rómovia, občania bez prístrešia) 

 

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: 

 domácu 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.  
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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 na sociálnu službu 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 sociálnych služieb, kde sa ohlasujú aj všetky 

zmeny a to do 8 dní. 

 

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  01.07.2011.   

K 31.12.2016 boli riadnymi členmi SOcÚ mesto Liptovský Mikuláš, Bobrovec, Liptovská Anna, 

Galovany, Veterná Poruba, Demänovská Dolina, Liptovský Trnovec, Prosiek, Bobrovník a Malé Borové, 

Kvačany. 

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 12 obciam sociálne poradenstvo, vystavených 6 posudkov 

o odkázanosti na sociálnu službu, 6 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu  a 3 zmluvy 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 zdravotná posudková činnosť (do 01.01.2014 to bola lekárska posudková 

činnosť ) a sociálna posudková činnosť.  
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Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva zdravotnícky 

pracovník na základe zmluvy s obcou. Tento 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 

zdravotný 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, prostredia, ktoré 

ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby.  Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov 

sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít 

podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo 

nepriaznivého zdravotného stavu. 

Výsledkom posudkovej činnosti je posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Tento obsahuje okrem 

stupňa odkázanosti aj návrh druhu sociálnej služby a určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného 

stavu. V roku 2016 náklady na posudkovú činnosť predstavovali 1 769 eur. 

 

Tabuľka č. 1 : Prehľad posudkovej činnosti mesta podľa druhu služieb  

Druh sociálnej služby Počet posudkov v roku 2016 

Opatrovateľská služba 61 

Zariadenie pre seniorov 82 

Zariadenie opatrovateľskej služby 2 

Denný stacionár 3 

 

3. DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA  

 Tento druh sociálnej služby umožňuje riešenie sociálnej situácie v prirodzenom domácom prostredí 

klienta. 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 2016 sa určovala podľa aktuálnej výšky príjmu 

občana – prijímateľa sociálnej služby nasledovne:  
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 príjem do 300 €  - výška úhrady 0,85 €,   

 príjem od 301 € do 450 € -  výška úhrady 1,35 € a 

 príjem nad 451 € - výška úhrady 1,85 €. 

 

V roku 2016 bolo podaných 61 žiadostí o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, bolo 

uzatvorených 31 zmlúv vrátane dodatkov k zmluvám. Opatrovateľská služba bola v priebehu celého roka 

2016 poskytovaná priemerne 70 občanom a  zabezpečovalo ju 51 opatrovateliek na rôzne pracovné úväzky. 

Náklady na opatrovateľskú službu v r. 2016 predstavovali sumu 299 640,28 eur, príjmy boli vo výške 

85 790,14 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 na ulici Štefánikovej, ktorá je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho 

kraja, prevádzkovateľom budovy je Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský 

Mikuláš. 

V DOS je 11 malometrážnych bytov, v ktorých je umiestnených 11 občanov. Občania sú riadnymi 

nájomníkmi, vybavujú si byt vlastným zariadením a hradia poplatky za užívanie bytu a úhradu za 

poskytované sociálne služby. V zariadení pracujú dve opatrovateľky na plný pracovný úväzok. DOS je 

v prevádzke v pracovné dni od 07.00 h do 15.00 h.  

Zariadenie je financované z účelovej dotácie, ktorú poskytuje MPSVR SR v zmysle § 71, ods. 6 zákona  

o  sociálnych službách ako finančný príspevok na financovanie sociálnej služby vo výške 42 240 eur ročne.  

Dotácia je určená na financovanie bežných výdavkov pre zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta. V roku 2016 bolo čerpanie rozpočtu vo výške 34 117,56 eur, dosiahnuté príjmy boli vo 

výške 6 201,50 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 8 122,44 eur boli vrátené MPSVR SR 

v zmysle zmluvy do 31.03.2017. 

 
5. ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

(ďalej len „ZPS a DSSMLM“)  

ZPS a DSS mesta Liptovský Mikuláš je rozpočtovou organizáciou mesta s kapacitou 48 miest. 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. Z dôvodu zlepšenia 

kvality života klientov v domove sociálnych služieb sa pristúpilo k zníženiu o 2 miesta s platnosťou od 

1.1.2017, čo sa previedlo aj v registri poskytovateľov sociálnych služieb na VUC Žilina. 

Sociálna služba sa poskytuje celoročnou pobytovou formou služby v zmysle zriaďovacej listiny a 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Sociálne služby sa 

poskytovali klientom na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti na 

sociálnu službu. Cieľovou skupinou boli občania v dôchodkovom veku a občania so zdravotným postihnutím. 
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V roku 2016 v rozpočtovej organizácii pracovalo 25 zamestnancov v riadnom pracovnom pomere, 1 

uchádzačka  v rámci  Programu na  podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - § 51 a, a 3 

uchádzačky v rámci § 52, prostredníctvom UPSVR. 

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.  

Zdravotno-sociálny úsek zabezpečoval a poskytoval zdravotnú a opatrovateľskú starostlivosť 

klientom. Pri svojej práci pomáha klientom viesť plnohodnotný a šťastný život. V rámci starostlivosti o 

klientov sme sa aj v minulom roku snažili podporovať a udržiavať ich kognitívne schopnosti, ale aj ich 

pohybové schopnosti. Cieľom našej práce bolo udržať klientov čo najdlhšie byť sebestačnými v bežných 

denných aktivitách. 

Sestry realizovali individuálny adaptačný a opatrovateľský plán z pohľadu čo najdlhšieho zachovania zdravia 

klientov, poskytovali úkony nahrádzajúce samoobsluhu, viedli predpísanú dokumentáciu. Opatrovateľky 

vykonávali pomocnú a obslužnú prácu pri opatrovaní klientov, sprevádzali klientov na odborné vyšetrenia. 

Súčasťou práce sestier boli aj odborné prednášky pre klientov so zdravotnou tematikou  spojené s besedou. 

Za klientmi na vyšetrenie dochádza podľa potreby praktický lekár, a 1 x mesačne  aj odborní lekári –  

psychiater a neurológ.  

Sociálna pracovníčka zabezpečovala komplexnú sociálno-právnu agendu v zmysle zákona NR SR č. 

448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, navrhovala a vykonávala sociálnu terapiu 

a vypracovávala individuálne plány rozvoja osobnosti, ktorý obsahoval  ciele, zdroje a potrebné služby pre 

občana v kombinácii s hodnotiacimi a inými relevantnými nástrojmi, ktoré  boli užitočné pre klienta. 

Zdravotný personál  aktívne spolupracoval so sociálnou pracovníčkou  pri príprave a realizácii 

rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, aktivizácii klientov a individuálnych rozvojových plánoch. Pre 

klientov sme organizovali počas roka množstvo kultúrnych podujatí spojených aj so zábavou ako napr. 

Fašiangová veselica s ochutnávkou šišiek, vystúpenie seniorských klubov dôchodcov k rôznym udalostiam 

ako MDŽ, deň matiek, koncertné vystúpenie vážnej hudby,  ako aj vzdelávacie podujatia s prírodnou 

tematikou - návšteva Slovenského múzea prírody a jaskyniarstva.  Svojim programom nám spestrili dni aj 

deti z Evanjelickej školy, z klubu detí ZŠ Demänovská cesta a detského domova z Liptovského Hrádku, 

z ktorého deti nás prišli potešiť pútavým čítaním kníh a nasledovnej voľnej debate so seniormi.  

Počas roku 2016 sme nezabudli ani na sviatky  našich klientov. Významné jubileum 90 r. oslávili 

hneď dve z našich klientiek, ktorým sme spoločne pripravili oslavy v spoločných priestoroch. Meniny 

a narodeniny sme si pripomenuli osobným zablahoželaním.   
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Rok 2016 bol pre naše zariadenie zvlášť výnimočný. V septembri sme oslávili 10. výročie založenia 

a otvorenia nášho zariadenia, ktoré nám počasie doprialo osláviť v záhrade pri fontáne s množstvom hostí 

a bohatým programom.    

V závere roka tradične poriadame Mikulášsky večierok a privítanie Mikuláša, ktorý rozdal klientom balíčky. 

Nezabúdame ani na najkrajšie sviatky roka – Vianoce. 

 Podľa možností máme neustále snahu v rôznych oblastiach zlepšovať podmienky života klientov 

nášho zariadenia. Nakoľko kapacita priestorov miestnosti pre využitie kultúrnych a spoločenských podujatí 

bola nevyhovujúca, vykonali sme výmenu a  reorganizáciu kaplnky a spoločenskej miestnosti. Nové priestory 

sme vymaľovali a položili plávajúcu podlahu. Do oddychovej spoločenskej miestnosti sme pre našich klientov 

zakúpili väčšiu a pohodlnejšiu sedaciu súpravu. 

 Z bezpečnostných dôvodov sme v priebehu roka dali zbúrať 3 poškodené komíny, vymenili 

presklené dvere na 1. poschodí za protipožiarne ako aj nákup a výmenu 7 ks interiérových protipožiarnych 

dverí, do kuchynky zabezpečili novú umývačku riadu. 

 Keďže naše finančné podmienky nám nepostačujú, sme veľmi vďační za akúkoľvek finančnú pomoc 

zo strany našich sponzorov. Od Nadácie Jednota COOP sme získali 26 ks evakuačných podložiek 

v hodnote 3 700,- €.  

V roku 2016 boli bežné výdavky ZPS a DSSMLM celkom v sume 471 568,88 Eur, kapitálové výdavky neboli 

žiadne.  

Zdroje krytia výdavkov:  

    -  zo štátneho rozpočtu                  178 566,61 €                                                            

    -  z UPSVaR SR              3 012,81 €                                                              

    - príspevok od zriaďovateľa            74 087,51 €                                                        

    - príjmy organizácie celkom            215 901,95 € 

  

Dosiahnuté príjmy z úhrad za sociálnu službu k 31.12.2016 činili 212 195,64 €. 

Mesačná výška úhrady (prepočet na 30 dní/mes.) je od 397,04 € – 418,90 €, denná úhrada je vo výške od 

13,23 – 13,96 €.  

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 miesto ZPS boli vo výške 861,04 € a pre DSS 721,82 €.  

 

Štruktúra klientov podľa stupňa odkázanosti:                          

      II. stupeň- 2 klienti,                                                            

      III. stupeň-  6  klienti,                                                              

      IV. stupeň- 8 klientov,                                                             

      V. stupeň-  9 klientov, 

      VI. stupeň- 21 klientov. 

 

Priemerný vek klientov v zariadení za rok 2016 je 83 rokov. Najstaršia klientka má 94 rokov a najmladšia 59 

rokov.  V priebehu roka  sa 6 klientom  zvýšil stupeň odkázanosti na sociálnu službu na stupeň VI. 
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Z celkového počtu klientov počas roka bolo 13 úmrtí, z toho 5 zomrelo v zariadení  a  8 klientov v nemocnici, 

36 klientov bolo hospitalizovaných.  Po zlepšení zdravotného stavu sa 3 klienti vrátili do domáceho 

prostredia. Do Zariadenia pre seniorov bolo prijatých 14 nových klientov.  

K 31.12.2016 bolo evidovaných v poradovníku čakateľov 37 žiadostí o poskytovanie sociálnej služby 

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 neverejným poskytovateľom  

V prípade, ak sa jedná 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. Výška príspevku sa určuje podľa stupňa 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Finančné prostriedky sú poskytované pre tých 

občanov mesta, ktorí majú s neverejným poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.  

V roku 2016 mesto 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 pre 34 občanov mesta. Finančné prostriedky im boli poskytnuté 

z rozpočtu mesta vo výške celkom 117 813,15 eur. V porovnaní z rokom 2015 sa počet klientov navýšil o 6. 

Opatrovateľské služby sú poskytované aj vo večerných hodinách a cez dni pracovného voľna. Jedná sa 

prevažne o opatrovanie klientov v posledných štádiách života (ležiace stavy), kde je potrebné poskytovať 

viac úkonov a práca je fyzicky aj psychicky náročnejšia. Týmto je dopĺňaná aj opatrovateľská služba 

poskytovaná mestom  a plní sa aj forma odľahčovacej služby v zmysle zákona o sociálnych službách. 

 

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 

11 opatrovateľská služba 44 197,56 

Spišská katolícka charita 23 opatrovateľská služba 73 615,59 

výdavky z rozpočtu obce 34  117 813,15 
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7. DENNÉ CENTRÁ A ČINNOSŤ KLUBOV SENIOROV   

 

Mesto Liptovský Mikuláš  prevádzkuje v meste a jej mestských častiach deväť  denných centier: 

 Denné centrum Liptovský Mikuláš, Vrbica – Nábrežie - Vajanského 1066/11 (bývalý rodinný dom 

oproti plavárni, sídli tu Klub seniorov I. a Klub seniorov II.) 

 Denné centrum Liptovský Mikuláš, Staré Mesto  - Komenského 1982/2 - (Klub seniorov  III.) 

 Denné centrum Liptovský Mikuláš – Bodice – Bodická 67/44 (priestory v kultúrnom dome Bodice) 

 Denné centrum Liptovský Mikuláš – Demänová 145 (priestory v kultúrnom dome Demänová) 

 Denné centrum Liptovský Mikuláš – Palúdzka - Palúčanská 350/24 (priestory v bývalom kult. dome 

Palúdzka) 

 Denné centrum Liptovský Mikuláš – Iľanovo – Iľanovská 54/53 (priestory v kultúrnom dome Iľanovo) 

 Denné centrum Liptovský Mikuláš – Ploštín – na kút 74/2  (priestory v kultúrnom dome Ploštín) 

 Denné centrum Liptovský Mikuláš – Okoličné- Okoličianska 758/6  (zrekonštruovaná budova bývalej 

materskej školy v Okoličnom) 

 Denné centrum Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová – Ružičkova 97/14 (Pongrácovká kúria). 

 

V denných centrách sa stretávajú prevažne občania vyššieho veku - seniori, ktorí sú organizovaní 

v kluboch seniorov. Na území mesta pôsobí aj Klub seniorov učiteľov, členmi ktorého sú prevažne bývalí 

učitelia. Podľa poslednej evidencie je kluboch seniorov organizovaných 1061 členov. Aktivity sú v kluboch 

zamerané na voľnočasové a záujmové činnosti. Sociálne poradenstvo sa vykonáva len príležitostne. 

Náklady na prevádzku a činnosť denných centier sú hradené z mestského rozpočtu. Rozpočet  na činnosť 

a prevádzku denných centier bol v roku 2016 čerpaný vo výške 30 975,79 eur.   

     Takmer 80 % z celkového rozpočtu pohltili výdavky súvisiace s prevádzkou denných centier. Mesto sa 

snaží každý rok  modernizovať priestory v denných centrách. V roku 2016  sa takto podarilo modernizovať 

Denné centrum v Iľanove (výmena okien, vymaľovanie), DC na Komenského ul.  (vymaľovanie). 

Činnosť  Klubov seniorov  je veľmi bohatá a pestrá. Každý klub má prispôsobenú činnosť podľa záujmov 

svojich členov. Medzi hlavné ťaháky ktoré lákajú seniorov do klubu je kúpanie v Aquparku, zájazdy. Medzi 

ďalšie aktivity klubov seniorov patria aj  prednášky, besedy, účasť na rôznych akciách organizovaných 

mestom a mnoho ďalších.  
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Tabuľka č. 2: Podrobné čerpanie rozpočtu za rok 2016 je v jednotlivých  denných centrách  

 

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 – 2016 

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 € 

2014 10 3 750,00 € 

2015 14           3 250,00 €  

2016 10           3 300,00 €  

 

  

ekonomická klasifikácia DC I DC II DC III DC Bodice 
DC 

Demänová 
DC Palúdzka DC Iľanovo DC Ploštín DC Okoličné 

DC L. 
Ondrašová 

spolu 

poistné -
starobné 

625002 61,66 62,37 
      

62,37 
 

186,40 

poistné - 
úrazové 

625003 3,43 3,50 
      

3,47 
 

10,40 

poistné -
RFS 

625007 20,91 21,15 
      

21,15 
 

63,21 

energie 632001 1 638,88 1 638,83 1 369,01 1 098,68 2 076,92 2 306,32 1 438,16 2 693,31 2 611,33 1 643,19 18 514,63 

vodné, 
stočné 

632002 43,56 43,56 0,00 62,93 99,86 53,10 24,03 35,09 24,21 181,79 568,13 

poštové a 
telekom. 
služby 

632003 134,67 134,67 
        

269,34 

komunikač. 
štruktúra 

632004 90,60 
  

95,76 
 

120,00 
   

120,00 426,36 

interiérové 
vybavenie 

633001 
       

341,95 
 

98,00 439,95 

výpočtová 
technika 

633002 
        

199,99 
 

199,99 

prevádzkové 
stroje 

633004 
 

106,79 59,90 
 

29,98 21,00 
    

217,67 

všeobec. 
materiál 

633006 116,18 29,83 252,65 111,20 109,84 195,20 94,92 
 

99,03 100,00 1 108,85 

palivá 633015 
        

11,51 
 

11,51 

občerstvenie 633016 51,60 147,90 227,00 71,00 122,00 175,00 71,50 80,40 64,18 87,80 1 098,38 

prepravné 634004 168,66 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 1 752,66 

údržba 
strojov, 
zariadení 

635004 218,00 48,00 330,00 
       

596,00 

údržba 
budov 

635006 
  

488,00 
   

3 433,45 
   

3 921,45 

všeob. 
služby 

637004 35,00 35,00 39,36 
       

109,36 

odmeny 
správcom 

637027 440,50 445,50 
      

445,50 
 

1 331,50 

catering 637036 
    

150,00 
     

150,00 

SPOLU 3 023,65 2 893,10 2 941,92 1 615,57 2 764,60 3 046,62 5 238,06 3 326,75 3 718,74 2 406,78 30 975,79 
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V roku 2016 bola v rámci Grantovej výzvy vyplatená celková suma vo výške 3 300 eur. Všetky poskytnuté 

dotácie boli použité v súlade s grantovou výzvou na rok 2016 a bol dodržaný určený termín vyúčtovania.  

 

Tabuľka č. 5: Prehľad čerpania dotácií z rozpočtu mesta za rok 2016 

P.č Názov organizácie Názov projektu 

Schválená 

dotácia 

1. 
 

Spoločnosť psoriatikov 
a atopikov  SR  
– Klub L. Mikuláš 

Ako prispieť k zlepšeniu 
zdravotného stavu –  pobyt 

300,00 € 
 

2. Slovenský zväz telesne 
postihnutých – ZO  L. Mikuláš 

Rehabilitačné služby  
 450,00 € 

3. 
  

Centrum sociálnych služieb 
ANIMA, L. Mikuláš 

Senior nehnevaj sa ! 
    300,00 € 

4. 
  
  

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska 
 

Ľubovniansky hrad očami nevidia- 
cich 2016     350,00 € 

5. 
  

OZ Centrum Ligda – asociácia 
pre telesne postihnutých 

Rehabilitačné a rekondičné služby 
pre ŤZP členov OZ Ligda 250,00 € 

6. 
  

Slovenský červený kríž US 
Liptov 

Pomôžme ľuďom bez domova  
450,00  € 

7. 
  

Spoločnosť Parkinson 
Slovensko 

Bowlingový turnaj „o cenu Liptova“ 
450,00 € 

8. 
  

Spišská katolícka charita, 
Denný stacionár, Borbisova ul. 
 

 Žijeme aktívne aj s hendicapom 
250,00 € 

9. Spišská katolícka charita,  
ADOS 

Ošetriť a vyliečiť 
300,00 € 

10. Spišská katolícka charita,  
Dom Charitas Sv. Kláry 

Pohybom k radosti 
200,00 € 

 

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. 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. 

Detské jasle sú zariadením pre deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa. Starostlivosť je 

zabezpečená na troch oddeleniach, ktoré sú rozdelené podľa veku dieťaťa, čo napomáha pri výbere činností 

výchovno – vzdelávacieho procesu s prihliadaním na vek a individuálne osobitosti detí. Svojou edukačnou 

činnosťou a aktivitami kvalifikovaný personál rozvíja u detí schopnosti, vytvára podmienky na vlastnú aktivitu 

detí, pri ktorej si rozvíjajú myslenie, pamäť, pozornosť, rozširujú slovnú zásobu. Zdokonaľujú sa pohybové  

zručnosti a motorika. deti si postupne osvojujú hygienické a stravovacie návyky  

Pobyt detí v DJ vypĺňa hra, ranné rozcvičky, výchovné zamestnanie, stravovanie, pobyt detí vonku. 

Deťom je zabezpečená kompletná hygienická a ošetrovateľská starostlivosť kvalifikovanými detskými 

sestrami. Kapacita je 49 detí. 

Formou dennej starostlivosti sa v DJ vykonáva: 
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o výchovnovzdelávací proces 

o adaptačný proces 

o stravovanie 

o upratovanie 

o pranie, žehlenie, údržba bielizne 

o údržba priestorov DJ 

    

Štruktúra a dispozičné riešenie  

Objekt pozostáva z dvoch pavilónov: hospodárskeho, v ktorom sa nachádza kuchyňa, práčovňa, 

sušiareň, kancelária vedúcej a šatne, druhý pavilón tvoria kočikáreň a oddelenia, ktoré sú rozdelené podľa 

vekovej skupiny detí. Prevádzku MsDJ zabezpečuje 15 členný kolektív + údržbár na dohodu.  

V máji 2016 bola uznesením Mestského zastupiteľstva schválená úprava poplatkov za pobyt 

v Detských jasliach inštrukčných. Jednalo sa o úpravu stáleho poplatku za pobyt a úprava poplatku za pobyt 

počas adaptačnej doby. Mesto upravilo výšku poplatku za pobyt dieťaťa, pretože rodičovi je poskytnutý 

príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý mu refunduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe 

preukázaných výdavkov. 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 a táto ostala 

nezmenená. 

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 eur.. Podmienkou prijatia do kolektívu je dobrý zdravotný stav a voľné miesto. 

V detských jasliach na základe dohody o zriadení výučbovej základne uzavretej medzi mestom 

Liptovský Mikuláš a Strednou zdravotníckou školou v Liptovskom Mikuláši je zriadená výučbová základňa 

pre študijný odbor zdravotnícky asistent.  

 

Tabuľka obsadenosti  

 

Rok 2013 2014 2015 2016 

Obsadenosť  

v percentách 
78% 79% 79% 86% 

 

 

Celkové náklady na prevádzku DJ v roku 2016 boli 211 262,48 eur, príjmy boli vo výške 108 089,90 eur. 

Rozpočtované výdavky v rozpočte na rok 2016 boli použité pre 16 zamestnancov detských jaslí a prevádzku  

zariadenia. 

 

 mzdy: 106.870,81 eur 

 poistné a odvody: 37.966,70 eur 

 DDP: 1.496,48 eur 

 tovary a služby: 58.844,80 eur 
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 bežné transfery: 1.469,69 eur                        

 

 nákup učebných pomôcok: 535eur 

 drevené kryty na radiátory: 900 eur 

 detské zimné overaly: 720 eur 

 detské prádlo: 795 eur 

 výmena okien a oprava mreží: 2 217 eur 

 drevená ohrada pre deti na terase dojčiat: 1 550 eur 

 nábytok: 460 eur 

 výmena dreveného rámu na pieskovisku: 350 eur 

 výmena časti ventilov na radiátoroch: 950 eur 

 nákup nerezového riadu: 193 eur 

 motorová kosačka: 654 eur  

 

Kapitálové výdavky: 

 nákup a zapojenie elektrického sporáka v kuchyni: 4 614 eur. 

 

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 v roku 2016 vykonalo šetrenie v 40 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.  
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2. OSOBITNÝ PRÍJEMCA   

Mesto v roku 2016 vykonávalo funkciu osobitného príjemcu na výplatu prídavku  na dieťa. Mesto je 

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 a § 12a 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,  

 ak podľa oznámenia orgánu maloleté nezaopatrené dieťa spáchalo priestupok, to platí aj vtedy ak 

maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 rokov veku  

 ak bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné 

opatrenie  

 ale aj vtedy ak sa prídavok a príplatok k prídavku vyplácajú oprávnenej osobe ktorej sa vypláca 

pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.  

V roku 2016 bola výška prídavku na jedno dieťa 23,52 eur. Mesto Liptovský Mikuláš vykonávalo funkciu 

osobitného príjemcu výplaty prídavku na dieťa pre 65 detí, tento bol vyplatený rodičom detí v celkovej sume 

18 411,72 eur.   

V roku 2016 mesto Liptovský Mikuláš vykonávalo aj funkciu  osobitného príjemcu na dávku v hmotnej núdzi 

(s príspevkom na bývanie) pre 30 obyvateľov z osady Hlboké, čo je o 12 občanov viac ako v r. 2015. 

Prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu bolo zaplatených mestu 22 937,64 eur. Uvedená suma bola 

poukázaná na bežný nájom, splátky dlhu nájmu a miestny poplatok  za komunálny odpad a drobné stavebné 

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 pre deti, 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.   

V roku 2016 bola výška príspevku na tvorbu úspor 103,68 €/mesačne na každé dieťa. Celkové vyplatené 

finančné prostriedky boli v sume 5 391,42 eur pre 5 detí (od marca pribudli dve nové deti). V roku 2016 sme 

vykonali na základe oznámenia o realizácii ústavnej starostlivosti maloletých detí sanáciu rodinného 

prostredia v 5 rodinách pre 6 maloletých detí. 

 

4. ZASTUPOVANIE MALOLETÉHO NA SÚDE, SÚČINNOSŤ SO SÚDMI  

V roku 2016 sa mesto zúčastnilo 23 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 
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predosvojiteľskej starostlivosti, v konaní o nariadení ústavnej starostlivosti, zvýšenia resp. zníženia 

výživného a podobne. 

Na základe vyžiadania súdov a polície boli počas celého roka 2016 vykonávané sociálne šetrenia pre 

vydanie správ o maloletých deťoch a rodičoch maloletých detí. Správu na vyžiadanie súdu, kde bol podaný 

návrh na zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony občana, mesto spracovalo v 9 

prípadoch.  

5. FUNKCIA OPATROVNÍKA 

 V roku 2016 mesto vykonávalo funkciu opatrovníka na základe právoplatného rozhodnutia súdu  6 

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  

sa poskytuje v zmysle zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

Hmotná núdza - stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima  a členovia 

domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku 

a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.   

Jednorazová dávka (§ 17 uvedeného zákona) je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov 

domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Je určená najmä na zabezpečenie: 

 nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi 

 nevyhnutné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stolička, varič atď.) 

 zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa  

 mimoriadne liečebné náklady 

a to do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku životného minima. 

Podmienky poskytovania a výšku jednorazovej dávky v meste Liptovský Mikuláš upravuje smernica 

primátora mesta Liptovský Mikuláš, podľa ktorej je možné priznať jednorazovú dávku  občanovi, ktorý nemá 

voči mestu dlžoby - záväzky. Dávka je vyplácaná z rozpočtu mesta. 

 

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 € 

2014 52 1 955,00 € 

2015 36 1425,00 € 

2016 35 2315,00 € 
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V roku 2016 bolo 35 žiadateľom vyplatených spolu 2 315 eur (cca 66 eur na jednu rodinu).  

 

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 príbuzný. V roku 2016 mesto  pochovalo 3 občanov bez rodinných 

príslušníkov a  náklady boli vo výške 1 527,55 eur. Časť sumy si mesto uplatnilo v rámci dedičského 

konania.  

3. KOMUNITNÉ CENTRUM NOVÝ SVET HLBOKÉ (ďalej len „KC“) 

Od roku 2014 je novelou zákona  o sociálnych službách, komunitné centrum a nocľaháraň zaradené 

medzi sociálne služby krízovej intervencie.  

            Medzi základné odborné činnosti, ktoré sa v komunitnom centre poskytujú patrí sociálne 

poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, vykonávanie preventívnych aktivít, 

pomoc deťom pri vzdelávaní, ale aj zabezpečovanie rôznych záujmových činností. Preventívna aktivita je 

novou odbornou činnosťou v rámci ktorej sa vykonáva napr. distribúcia rôznych materiálov,  poskytovanie 

praktických informácií o bezpečnom sexuálnom správaní a v oblasti hygieny a zdravia, finančné 

a protidlhové poradenstvo a pod.  

Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké je určené predovšetkým pre rómsku komunitu. Poskytuje priestor na 

výchovno–vzdelávacie aktivity, zamerané na všestranný rozvoj detí rôznych vekových kategórií a kultúrno-

vzdelávacie a športové aktivity pre mládež a dospelých.  

 Vo februári 2016 bol opäť spustený NP TSP v obciach I., realizovaný IA MPSVR SR. Prostredníctvom tohto 

projektu začali pod KC vykonávať terénnu sociálnu prácu 2 terénne sociálne pracovníčky a 1 terénna 

pracovníčka. 

Činnosť komunitného centra 

 Sociálne poradenstvo - táto oblasť zahŕňa poskytovanie základného sociálneho 

poradenstva  v rôznych oblastiach ako napr. uplatnenie sa na trhu práce, v zdravotnej starostlivosti, 

v oblasti rodinného života pre mládež a dospelých a pod., ako aj pri administratívnych úkonoch 

spojenými s týmito oblasťami. Poradenstvo sa poskytuje v lokalitách mesta a v osade Hlboké. V roku 

2016 bolo poskytnuté poradenstvo  277 klientom a cca 1838 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. Návštevnosť bola priemerne 12 detí. Cieľom je rozvoj ich osobnosti po 

psychickej, fyzickej  aj sociálnej stránke, prioritou je čo najlepšie ich pripraviť na  povinnú školskú 

dochádzku. Vzdelávanie detí sa uskutočňuje podľa celoročného výchovno-vzdelávacieho plánu. 

Jednotlivé témy sú prispôsobované aktuálnym potrebám a podmienkam. Výchovno-vzdelávacími 

témami sú rodina, slušné správanie, denný režim, aktuálne sviatky, ročné obdobia, zmeny v prírode, 
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poznávanie živočíchov, rastlín, doprava a správanie sa na ceste, odpad a jeho triedenie, základné 

farby, matematické predstavy, geometrické tvary, orientácia v priestore, detské básničky, pesničky, 

tance a iné. K danej téme je prispôsobená kreatívna tvorba s využitím rôznych výtvarných techník, 

prispôsobených veku dieťaťa. Výsledkom je viditeľné zlepšenie komunikačných zručností, rozšírenie 

slovnej zásoby, rozvoj poznania, estetického cítenia a tvorivosti, fyzickej zdatnosti, jemnej motoriky 

a celkový rozvoj osobnosti. Na školský rok 2016/2017 bolo prihlásených 15 detí.  

 Činnosť s deťmi mladšieho školského veku prebieha v čase od 14,00  do 15,30 hod., 

návštevnosť je  priemerne 9 detí. Pri činnosti sa hlavný dôraz dáva na prípravu na školské 

vyučovanie, doučovanie z matematiky, slovenského jazyka, čítanie a na pomoc pri vypracovaní 

projektov do školy v rámci jazykov a prírodovedných predmetov. Príprava na vyučovanie trvá 35 

minút, prihliadajúc  na psycho - hygienické normy.  Následne sú organizované voľnočasové aktivity, 

napr. spoločenské hry, tvorivé činnosti, súťaže, športové hry a aktivity. Na niektoré aktivity, ako napr. 

Karneval, Deň matiek, Talenty, Mikuláš, Vianočná besiedka a pod. sú pozvaní aj rodičia a príbuzní. 

Deti im môžu predviesť svoje schopnosti. 

 Klub mladých - je určený pre dievčatá a chlapcov vo veku od 12 do 15 rokov. Stretnutia sa konajú 

každý piatok od 14,00 do 15,30 hodiny a priemerná návštevnosť bola 8 mladých ľudí. Hlavný zámer 

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.  

  Mladí dospelí vo veku 17 -  35 rokov - využitie voľného času vekovej kategórie od 17 – 35 rokov. 

Návštevnosť je nízka. V čase od 12,00 do 14,00 hod. majú záujemcovia možnosť hrať na 

hudobných nástrojoch, prípadne hrať spoločenské hry. Tento priestor je ale minimálne využívaný. 

V letnom období mladí využívajú ihrisko, kde hrávajú basketbal, nohejbal alebo futbal.  

Váčšie aktivity a úspechy v roku 2016: 

 účasť na Dni Rómov organizovanom Spojenou školou J. Rumana s divadielkom „Repka“ s deťmi so 

sociálnej škôlky, 

 získanie Oskara bez bariér za rok 2015, za projekt „sociálna škôlka“, 

 účasť na ROMANO D´IVES 2016, organizovanom OZ Jesko a Spojenou školou J. Rumana 

s rómskym tancom,  

 získanie dotácie na projekt zameraný na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately zo Žilinského samosprávneho kraja, zakúpenie ping-pongového stola s 

príslušenstvom a zorganizovanie turnaja v stolnom tenise medzi rodinami- posilňovanie práce 

s celými rodinami, 

 športové hry pri KC v spolupráci so ZŠ Dr. A. Stodolu, 

 spolupráca pri organizácii podujatia „Cesta rozprávkovým lesom“ na Háji- Nicovô, 

 zorganizovaný futbalový turnaj tímov KC Hlboké- TSP Liptovská Porúbka, 

 Tatranská galéria- vlakový výlet do Popradu s deťmi zo sociálnej škôlky, 

 projekty cez Nadáciu Orange, „Darujte Vianoce“- pečenie medovníčkov v KC (práca s rodinami),  

Vianoce pre ľudí bez prístrešia, klientov nocľahárne, 
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 Deň matiek, Deň zeme, MDD, Promócie v škôlke, opekanie špekačiek pri vodnom areáli, Hawai 

párty, MISS, Halloween, Mikuláš,  

 návštevy: mestská plaváreň, Múzeum Čierny orol, Tatranská galéria v Poprade, Múzeum Janka 

Kráľa,  

 beseda s príslušníkmi Mestskej polície o pravidlách cestnej premávky pod názvom Macko Uško 

v meste, spojená s názornými ukážkami,  

 informačné stretnutie v spolupráci so Základnou školou Dr. Aurela Stodolu a so Spojenou školou, J. 

Rumana s rodičmi k zápisu do 1. ročníka, 

 spolupráca s holandskou nadáciou Stichting Hulpproject Slowakije - niekoľko krát ročne zvoz zbierky 

oblečenia pre klientov KC,  

 spolupráca s miestnym združením YMCA, vďaka ktorému sme získali štyroch dobrovoľníkov (z 

Nemecka, z Francúzska a Španielska),  

Celkové náklady na KC v roku 2016 boli vo výške 45 130,15 eur.  

4. NOCĽAHÁREŇ, STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY A PRÁČOVŇA - sú súčasťou KC  

Nocľaháreň s kapacitou 12 lôžok (8 mužov a 4 ženy), ktorej primárnym poslaním je poskytovať nocľah 

celoročne pre ľudí bez prístrešia. Klientom je za poplatok poskytnutý nocľah, spolu s možnosťou prípravy 

stravy, vykonania osobnej hygieny a vyprania si oblečenia. Poplatok za poskytnutý nocľah, so spomínanými 

sociálnymi službami je pre klienta v hmotnej núdzi 0,50 eur a pre klienta, ktorý sa nenachádza v hmotnej 

núdzi 1,00 eur. Priemerná návštevnosť nocľahárne v roku 2016 je 8 mužov a 2 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 osobnú hygienu 0,80 eur a za pranie 

1,65 eur. 

V roku 2016 boli celkové náklady na prevádzku, mzdy a poistné pre zamestnancov uvedených zariadení 

sociálnych služieb vo výške  43 537,26 eur, z toho náklady na nocľaháreň vo výške 17 280 eur boli hradené 

z účelovej  dotácie  MPSVR SR. Príjem za poskytnuté služby  bol  vo výške 1 979,03 eur.  

REALIZOVANÉ PROJEKTY KOMUNITNÉHO CENTRA V ROKU 2016:  

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. bol financovaný z prostriedkov IA MPSVR SR od 

februára 2016. Cieľom projektu bola podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej 

práce v obciach,  zvyšovanie dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti. Mesto získalo finančné 

prostriedky na výkon terénnej sociálnej práce pre dve terénne sociálne pracovníčky a jednu terénnu 

pracovníčku. Prostriedky boli poskytnuté  na mesačnú celkovú cenu práce (mesačná mzda vrátane 

poistného) pre uvedené pracovníčky, na telekomunikačné a cestovné náklady a kancelárske potreby 
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súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce. Celkové výdavky projektu v roku 2016 boli vo výške  28 

408,33 eur, z toho finančná spoluúčasť mesta činila  5 074,26  eur.  

V rámci tohto projektu  sa pomoc poskytuje v 6 lokalitách so zvýšenou koncentráciou rómskeho obyvateľstva 

konkrétne ide o lokality: Hlboké, Vrbická ulica, Priemyselná ulica, ul. 1. Mája, Okoličné a Palúdzka. Pomoc 

sa tiež poskytovala občanom bez prístrešia pohybujúcim sa na území mesta Liptovský Mikuláš. Pomoc bola 

poskytnutá v oblastiach vybavovania peňažných dávok, sprievodov na jednanie v záujme klienta, 

zamestnanosti a zvýšenia kvality života a bývania. 

Nota Bene – mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s OZ Proti prúdu, Bratislava. Predaj časopisu Nota Bene 

sa v meste Liptovský Mikuláš začal realizovať v apríli 2010. V roku 2016 sme mali 8 zaregistrovaných 

predajcov. V roku 2016 sa na území mesta predalo 6680 ks časopisov, 1 ks kniha „Zatúlaný gombík“,  29 ks 

diárov, 173 ks krížoviek a 23 ks omaľovániek. Základnou myšlienkou celého 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 (ďalej len KPSS) mesta Liptovský Mikuláš bol schválený 

uznesením č. 97/2016 - dňa 16.9.2016 ako jeden zo strednodobých koncepčných dokumentov mesta pre 

rozvoj a riadenie sociálnych služieb. Dokument bol vypracovaný na 5 ročné obdobie rokov 2016 - 2020, v 

súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb.    

KPSS z hľadiska štruktúry rozhodovania a riadenia služieb je zameraný na nasledovné cieľové skupiny:  

 Seniori  

 Osoby so zdravotným postihnutím  

 Rodiny s deťmi a mládežou v ohrození  

 Marginalizované skupiny – Rómovia a občania bez prístrešia 

 

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 osôb so zdravotným postihnutím a marginalizovaných skupinách je 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.  

U cieľovej skupiny rodiny s deťmi v ohrození 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 ÚPSVR v rámci 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ale aj súdmi a políciou. 
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Globálny cieľ: 

Trvalo zabezpečovať skvalitňovanie sociálnych služieb pre občanov mesta a tým zvyšovať kvalitu 

života všetkých skupín obyvateľstva, z dôrazom na ich špecifické potreby a rozvoj ľudského potenciálu 

v meste s cieľom dosiahnutia kompaktnej spoločnosti ako základného predpokladu rozvoja nášho mesta ako 

mesta pre všetkých.  

 

Strategické ciele: 

1. Skvalitniť sociálne služby pre občanov mesta s dôrazom na ich špecifické potreby. 

2. Podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú 

starostlivosť. 

3. Zvyšovať kvalitu života a poskytovaných sociálnych služieb pre občanov nachádzajúcich sa 

v nepriaznivých životných situáciách. 

4. Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami a požiadavkami sociálnych skupín. 
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AKČNÝ PLÁN SENIORI                 
              Špecifický cieľ:                         Skvalitniť a rozšíriť sociálne služby pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života. 

OPATRENIE I.: Realizovať kvalitu 
sociálnych služieb 

poskytovaných mestom LM. 

Aktivity                                                                                                               
Časový harmonogram 2016 - 2020 

Plnenie r. 2016 
 

Použité 
finančné 
zdroje v € 

1. Vypracovať metodiku kvality poskytovania sociálnych služieb v     
zmysle platnej legislatívy; spracováva sa  

0 

2. Implementovať schválené postupy podmienok kvality SS do 
praxe; 

realizácia od r. 2017 
0 

3. Zaviesť pravidelnú supervíziu v zmysle zákona o sociálnych 
službách (zamestnanci odboru sociálneho, opatrovateľky); realizácia od r. 2017 

0 

4. Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie príslušných zamestnancov. účasť na 3 dňovom odbornom 
školení - 4 zamestnanci 
odboru, 2x školenie  v BB - 5 
zamestnanci  620 

OPATRENIE II.: Pokračovať v 
skvalitňovaní starostlivosti o 

klienta v domácom prostredí a 
rozvíjať terénne sociálne služby. 

1. Pravidelne monitorovať potreby seniorov a prenášať ich do 
praxe; 

Prebiehajú stretnutia so 
seniormi prostredníctvom 
Rady starších a na stretnutiach 
v kluboch seniorov. 0 

2. Zabezpečiť udržateľnosť domácej opatrovateľskej služby a 
odľahčovacej služby; 

opatrovateľská služba bola 
poskytovaná, o odľahčovaciu 
službu nebolo žiadané   299 640 

3. V prípade potreby rozšíriť poskytovanie OS po 15 h alebo cez 
víkendy, prípadne zabezpečiť prostredníctvom neverejných 
poskytovateľov;  

V r.2016 bola opatrovateľská 
služba poskytovaná  70 
občanom, záujem prevádzky 
po 15 h. sme nezaznamenali. 
Je to možné cez NP. 0 
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4. Zapojiť sa do NP - podpora opatrovateľskej služby a do iných 
výziev. 

Zapojili sme sa do Národného 
projektu opatrovateľskej 
služby. FP nám neboli 
poskytnuté. 0 

OPATRENIE III.: Zabezpečiť 
udržateľnosť a podporiť vznik 

nových sociálnych služieb a 
zariadení sociálnych služieb. 

1. Pokračovať v prevádzke a poskytovaní sociálnych služieb v DOS 
- Zariadenie opatrovateľskej služby, Štefánikova; 

Prevádzka pokračovala aj v r. 
2016. Služba je zabezpečovaná 
pre 11 klientov dvomi 
opatrovateľkami.  42 240 

2. Pokračovať v prevádzke a poskytovaní sociálnych služieb v ZPS 
a DSS MLM; 

Prevádzka pokračovala, služba 
bola poskytnutá 44 klientom v 
ZPS a 2 v DSS. 471 568 

3. Znížiť kapacitu DSS MLM o dve miesta v rámci zvyšovania 
kvality života občanov v DSS; 

V r. 2016 bola podaná žiadosť 
o zníženie kapacity o 2 miesta z 
dôvodu zvýšenia kvality života 
občanov. Platí od 1.1.2017   

4. Realizovať rekonštrukciu a modernizáciu ZPS a DSS MLM; Podlahová krytina do spoloč. 
miestnosti, kaplnky a 
kancelárií, protipožiarne dvere 
a zárubne, búranie komínov.  6 310 

5. Skvalitňovať priestorové a materiálne vybavenie existujúcich 
zariadení; 

Sedacia súprava pre klientov, 
umývačka riadu, kancelárske 
kreslá 3 472 

6. Zakúpiť kompenzačné pomôcky pre klientov ZPS a DSS MLM; Paplóny a vankúše 10 ks 
za 400,80 €, ventilátor 
a infražiarič za 106,78 €, 
antidekubitný matrac 4 ks 
za 376,80 €, kreslo 
s jedálenskou doskou 
za 656,00 €, batéria do 
zdvíhacieho zariadenia 60,00 €.  
Darom dostali 42  podložiek. 1 600 
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7. Monitoring potrieb, návrhov a podnetov na skvalitnenie 
sociálnych  služieb v ZPSaDSS 

Podnety na stravu sa riešia 1 x 
týždenne stravovacou 
komisiou, iné požiadavky 
priebežne a individuálnymi 
plánmi klientov   

8. Monitoring záujmu o sociálne služby s použitím 
telekomunikačných technológií; Bude realizované od r. 2017  

0 

9. Majetkovo vysporiadať s VÚC budovu v priestoroch NsP MUDr. 
Ivana Stodolu pre prípad možného využitia pre zariadenie 
zariadenia sociálnych služieb; 

Prebehli prvé jednania 
ohľadom budovy bývalej 
psychiatrie v priestoroch 
Nemocnice s poliklinikou vo 
veci zámeny objektu 
psychiatrie vo vlastníctve VÚC 
za pozemky vo vlastníctve 
mesta v areáli nemocnice. 0 

10. Vybudovať nové zariadenie sociálnych služieb; Nerealizované, v prípade výzvy 
sa zapojíme. 0 

OPATRENIE IV.: Spolupracovať a 
finančne podporovať 

neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb pôsobiacich 

na území mesta. 

1. Spolupracovať s neverejnými poskytovateľmi sociálnych 
služieb, cirkvami a finančne podporovať ich činnosť v sociálnej 
oblasti; 

V rámci grantovej výzvy boli 
poskytnuté FP pre cirkvi aj SČK. 

1 200 

2. Naďalej finančne podporovať SKCH a ECAV, poskytovať FP pri 
odkázanosti klienta na poskytovanie domácej opatrovateľskej 
služby; 

Dotácia bola poskytnutá 
neverejným poskytovateľom 
na domácu opatrovateľskú 
službu pre občanov mesta. 117 813 

3. Finančne podporovať činnosť denného stacionára; Dotácia bola poskytnutá na 
projekt- žijeme aktívne aj s 
hendikepom. 250 

4. Finančne podporovať z rozpočtu mesta prepravnú službu 
poskytovanú SČK - ÚS LIPTOV. Bude realizované od r. 2017 

0 

 
 
 

1. Realizovať modernizáciu priestorov denných centier (kluby 
seniorov); 

Klub seniorov Iľanovo - 
vymaľovanie a výmena okien, 
KS III. - vymaľovanie 3 921 
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OPATRENIE V.: Pokračovať v 
prevádzkovaní denných centier. 

priestorov. 

2. Vytváranie priaznivejších podmienok na rozšírenie 
voľnočasových aktivít; 

Mesto finančne prispelo na 
zakúpenie materiálu na tvorivé 
dielne pre KS Demänová, na 
program SAMI SEBE. Bola 
doplnená PC technika na 
podporu počítačových 
zručností. 0 

3. Poskytovanie sociálneho poradenstva zameraného na aktuálne 
zmeny v sociálnych službách; 

V rámci schvaľovania 
komunitného plánu sa 
uskutočnila prednáška na tému 
sociálne služby. Zúčastnili sa 
zástupcovia jednotlivých 
klubov seniorov. 0 

4. Pokračovať v každoročnom organizovaní stretnutí s jubilantmi; Stretnutie s jubilantmi 
prebehlo v mesiacoch 
10,11,12/2016 u všetkých 
mestských častí. 4 556 

5. Zachovať činnosť Rady starších ako poradného orgánu 
primátora mesta. 

Rada starších pravidelne 
zasadá pred zasadnutím MsZ, v 
r. 2016 - 9x. 0 
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AKČNÝ PLÁN                                                                       OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
                      Špecifický cieľ:                              Zvýšiť kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím žijúcich na území mesta. 

OPATRENIE I.: Vytvárať priaznivejšie 
podmienky na činnosť klubov zdravotne 
postihnutých. 

Aktivity                                                                                                          
Časový harmonogram 2016 - 2020 

Plnenie r. 2016 
 

Použité 
finančné 
zdroje v € 

1. Naďalej poskytovať priestory pre organizácie 
združujúce osoby so zdravotným postihnutím; 

Priestory pre cieľovú skupinu 
sú poskytované v podchode 
na ul. Garbiarskej a v Dome 
kultúry.   

2. Naďalej finančne podporovať kluby zabezpečujúce 
voľnočasové aktivity pre cieľovú skupinu. 

V rámci grantovej výzvy 
mesto poskytlo finančné 
prostriedky pre kluby ZP na 
nimi podané projekty.  1800 

OPATRENIE II.: Realizovať programy na 
zvyšovanie tolerancie majority voči 
problematike zdravotne postihnutých 
občanov. 

1. Organizovať a podporovať spoločné podujatia 
cieľovej skupiny a majority; 

Mestom bol zorganizovaný 
Športový deň pre občanov s 
ŤZP. 300 

2. Organizovať prezentácie, výstavy výrobkov z 
činnosti klubov a združení. 

Aktivita v r. 2016 
nerealizovaná. 

0 

OPATRENIE III.: Zlepšiť dostupnosť 
služieb a kvalitu a rozsah sociálnych 
služieb pre cieľovú skupinu.  

1. Finančne podporovať prepravnú službu 
poskytovanú SČK - ÚS LIPTOV; 

Realizácia od r. 2017. 

0 

2. Finančne podporovať činnosť denného stacionára; Podporený projekt - "Žijeme 
aktívne aj s hendicapom" 250 

3. Poskytovanie komplexného sociálneho poradenstva 
pre cieľovú skupinu; 

Sociálne poradenstvo je 
poskytované denne v rámci 
odboru sociálneho.   

4. Pokračovať v požičiavaní alebo zabezpečení 
pomôcok pre osoby s ŤZP a osoby s nepriaznivým 
zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. 

Nebol prejavený záujem o 
zapožičanie pomôcok.  

0 
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OPATRENIE IV.: Pokračovať v 
uplatňovaní systému odstraňovania 
bariér.  

1. Zapojiť sa do grantového systému zameraného na 
odstraňovanie bariér medzi majoritou a cieľovou 
skupinou; 

Nerealizované, nebola 
zverejnená výzva tohto 
charakteru.  0 

2. Zabezpečiť zakúpenie a inštaláciu systému 
"Eurokľúč" pre zdravotne postihnutých občanov 
mesta; 

Nerealizované, aktivita 
presunutá na roky 2017-
2018. 0 

3. Pokračovať v odstraňovaní bariér verejných 
priestranstiev a mestských komunikácií; 

Zrealizované vybudovanie 
priechodov pre chodcov 
(chodníky). 19 000 

4. Vytvoriť bezbariérový prístup do verejných, 
kultúrnych a iných inštitúcií v meste; 

Bol vybudovaný 
bezbariérový vstup do 
kultúrneho domu v 
Paludzskej - realizované VPS.   

5. Podporovať výstavbu bezbariérových bytov. Nebola realizovaná výstavba 
nájomných bytov. 0 

OPATRENIE V.: Podporovať 
zamestnávanie cieľových skupín.  

1. Zvýšiť informovanosť cieľových skupín a 
zamestnávateľov o možnostiach uplatnenia sa 
zdravotne postihnutých na trhu práce; 

V rámci spolupráce s UPSVR 
je poskytované poradenstvo 
tohto charakteru. 0 

2. Pokračovať v zamestnávaní občanov so zdravotným 
postihnutím mestom Liptovský Mikuláš a jeho 
organizáciami.  

Na MsP je zriadená chránená 
dielňa a zamestnáva 4 osoby 
ZŤP. Financované zo 
štátneho rozpočtu a z ESF. 11 448 
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AKČNÝ PLÁN                                                                      RODINY S DEŤMI A MLÁDEŽOU V OHROZENÍ 

                     Špecifický cieľ:                              Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre rodiny s deťmi a mládežou, nachádzajúce sa v nepriaznivých    
                                                                              životných situáciách. 

OPATRENIE I.: Podpora a pomoc pri 
osobnej starostlivosti o dieťa so 
zreteľom na nízkopríjmové rodiny. 

Aktivity                                                                                                          
Časový harmonogram 2016 - 2020 

Plnenie r. 2016 
 

Použité 
finančné 
zdroje v € 

1. Podporovať prevádzku a skvalitňovanie služieb o deti do 3 
rokov veku na komunitnej úrovni s cieľom zosúladenia 
rodinného a pracovného života; 

Naďalej pokračovala 
prevádzka detských jaslí, 
kapacita 49 detí. 

211 262 

2. Modernizácia budovy a tried v detských jasliach; Za uvedené obdobie bolo 
zakúpené detské oblečenie, 
hračky, bola vykonaná 
údržba budovy,  zrealizované 
pokrytie terasy PVC, 
interiérové vybavenie – 
zakúpenie a inštalácia 
drevenej terasy u dojčiat. 
Bola zakúpená motorová 
kosačka. Kapitálové výdavky 
vo výške 4 614 eur boli 
použité na nákup a inštaláciu 
nového elektrického sporáka 
z dôvodu vzniku havarijného 
stavu na pôvodnom sporáku. 9 681 
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3. Pomoc rodinám ohrozených chudobou a ich podpora pri 
riešení konkrétnych problémov; 

Mesto v spolupráci s TV JOJ 
zabezpečilo poskytnutie 
materiálnej pomoci aj 
realizáciu prestavby bytu pre 
matku s 2 deťmi. Otec je vo 
výkone trestu. Bolo 
realizované aj výdaj šatstva 
prostredníctvom terénnych 
pracovníčok v komunitnom 
centre a pracovníčok odboru 
sociálneho. 0 

4. Poskytovanie sociálnej služby - pomoc pri osobnej 
staroslivosti o dieťa.  

O tento druh služby nebolo 
požiadané. 0 

OPATRENIE II.: Pomoc a podpora 
mnohodetným rodinám a matkám v 
krízovej situácii.  

1. Finančná podpora vzdelávacích, kultúrnych a športových 
potrieb detí; 

Aktivita nebola realizovaná, 
výzva tohto charakteru 
nebola zverejnená. Aktivita 
presunutá na nasledujúce 
obdobie. 0 

2. Pomoc a podpora pri potravinovej pomoci odkázaným 
rodinám; 

Slovenským červený kríž v 
spolupráci s mestom LM 
poskytol v III. etapách 
potravinové balíčky a detské 
plienky pre občanov v núdzi. 
Bolo vydaných 700 balíkov 
potravinovej pomoci a 360 
hygienických balíčkov.  

hradené cez 
ESF 

3. Pokračovať v spolupráci s CSS ANIMA - Krízové stredisko 
Pálkovo centrum a SKCH - Dom Charitas Sv. Kláry a inými 
príslušnými inštitúciami.  

Mesto v rámci inštitútu 
osobitného príjemcu 
štátnych dávok 
spolupracovalo s Krízovým 
strediskom Pálkovo centrum, 
kde v súčinnosti s UPSVR boli 
umiestnené 2 matky s deťmi. 
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Do Krízového strediska v 
Dolnom Kubíne bola 
umiestnená matka s 2 deťmi.  

OPATRENIE III.: Pokračovať a rozvíjať 
terénnu sociálnu prácu a poradenské 
služby pre rodiny v krízovej situácii.   

1. Pokračovať v TSP a zamerať sa na rodiny v kríze; Terénna sociálna práca je 
poskytovaná denne. Okrem 
sociálneho poradenstva je 
poskytovaná aj 
administratívna pomoc a 
materiálna pomoc. V r. 2016 
bolo poskytnuté poradenstvo 
celkovo  279 klientom.    

2. Nadviazať a zintenzívniť spoluprácu terénnych sociálnych 
pracovníčok s poskytovateľmi sociálnych služieb pre rodinu 
(UPSVR, verejní a neverejní poskytovatelia); 

Pokračovala intenzívna 
spolupráca s UPSVR, políciou, 
súdmi, sociálnou poisťovňou, 
cirkvami a pod. pri 
zabezpečovaní pomoci 
klientom.    

3. Poskytovať základné sociálne poradenstvo pre uvedenú 
sociálnu skupinu, v priestoroch mestského úradu, 
prostredníctvom odboru sociálneho.  

Sociálne poradenstvo je 
poskytované denne 
prostredníctvom odboru 
sociálneho.   

OPATRENIE IV.: Podpora detí z detských 
domovov a snaha o ich návrat do 
prirodzeného rodinného prostredia. 

1. Poskytovať príspevok na dopravu do DD pre rodičov 
umiestnených detí; 

O príspevok nebolo 
požiadané. 0 

2. Vykonávať úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane 
bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa; 

Táto forma pomoci nebola 
realizovaná, nakoľko 
nefunkčnosť rodiny 
neumožňovala návrat detí do 
prirodzeného prostredia.  0 
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3. Naďalej pokračovať v tvorbe úspor pre deti umiestnené v 
ústavnej starostlivosti.  

Finančné prostriedky boli 
použité na tvorbu úspor pre 
5 detí umiestnených v 
detských domovoch. 5 391 

OPATRENIE V.: Realizovať efektívnu 
prevenciu v rodinách.  

1. Aktívne sa zapájať do projektov a výziev zameraných na 
podporu preventívnych opatrení alebo výchovných 
programov a sociálnych programov; 

Zapojením sa do výzvy VÚC 
sme získali grant na 
realizáciu projektu pod 
názvom "Mami, oci poď hrať 
ping -pong."  450 

2. V spolupráci s inými inštitúciami realizovať prázdninové 
aktivity - napr. denné tábory pre deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia.  

Komunitné centrum v 
spolupráci s MO YMCA 
organizovalo denný tábor pre 
deti a mládež. (výlety, 
plaváreň). Finančné 
prostriedky prispeli rodičia 
detí, YMCA a sponzori. 0 
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AKČNÝ PLÁN                                      MARGINALIZOVANÉ SKUPINY - RÓMOVIA A OBČANIA BEZ PRÍSTREŠIA 
RÓMOVIA: 

                        Špecifický cieľ:                               Zmiernenie zhoršujúceho sa stavu životnej úrovne Rómov žijúcich na území mesta. 

OPATRENIE I.: Poskytovať a skvalitniť 
sociálne služby krízovej intervencie. 

Aktivity                                                                                      
Časový harmonogram 2016 - 2020 

Plnenie r. 2016 
 

Použité 
finančné 
zdroje v € 

1. Pokračovať v prevádzke Komunitného centra "Nový svet 
Hlboké"; 

Prevádzka pokračovala, 
prebiehala výchovno-vzdelávacia 
činnosť detí od 3-6 rokov, ale aj 
popoludnia s mládežou a 
stretnutia s rodičmi. V r. 2016 
priemerne navštívilo KC 117 detí 
a mládeže. 

45 130 

2. Poskytovať nocľah v nocľahárni pri KC;  (práčovňa a 
stredisko osobnej hygieny sú finančne zaradené pod 
nocľaháreň) 

Nocľaháreň počas celého roka 
využilo priemerne 41 klientov. 

43 537 

3. Zabezpečiť pokračovanie terénnej sociálnej služby 
krízovej intervencie prostredníctvom NP TSP v obciach.  

Od februára 2016 pokračuje NP 
Terénna sociálna práca v obciach. 
Prijaté boli 2 terénne sociálne 
pracovníčky a 1 terénna 
pracovníčka. 28 858 

OPATRENIE II.: Naďalej poskytovať 
podporné sociálne služby. 

1. Pokračovať v poskytovaní sociálnej služby v práčovni; Službu využívali klienti 
nocľahárne aj obyvatelia 
Hlbokého, priem. 77 klientov.   

2. Pokračovať v poskytovaní sociálnej služby v stredisku 
osobnej hygieny; 

O tento druh služby bol záujem a 
využilo  ju cca 52 klientov. 

  

 
 

1. Podporovať vznik nových pracovných miest pre cieľovú 
skupinu; 

Nové pracovné miesta neboli 
vytvorené. 0 
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OPATRENIE III.: Zlepšiť podmienky pre 
vzdelávanie a vstup na trh práce pre 

príslušníkov MRK v meste. 

2. Pokračovať v možnosti zapojenia dlhodobo 
nezamestnaných cez aktivačné práce v rámci mesta a 
mestských organizácií; 

Táto možnosť bola využívaná 
počas celého roka. Aktivační 
pracovníci boli zapojení do 
upratovania nocľahárne a KC a aj 
počas dezinfekcie zariadenia.  

  

3. Vytvorenie pracovnej pozície - asistent sprevádzania detí 
do školy; 

Nerealizované, aktivita presunutá 
na r. 2017 - 2018. 0 

4. Poskytovať sociálne a pracovné poradenstvo pre cieľovú 
skupinu; 

Poradenstvo je poskytované 
denne v KC a aj prostredníctvom 
terénnych sociálnych 
pracovníčok.   

5. Realizovať vzdelávacie programy.  Aktivita nebola realizovaná, 
neboli zverejnené výzvy tohto 
charakteru. Presunuté na 
nasledujúce obdobie.  0 

OPATRENIE IV.: Zabezpečiť výchovno-
vzdelávaciu činnosť v komunitnom centre 

a zvyšovať jej kvalitu. 

1. Podporovať vzdelávaciu činnosť detí a mládeže 
prostredníctvom komunitného centra; 

Počas celého roka prebiehala 
výchovno-vzdelávacia činnosť v 
KC.  45 130 

2. Pokračovať v predškolskej výchove a príprave rómskych 
detí vo veku 3-6 rokov na vstup do základnej školy; 

Predškolská výchova prebieha v 
KC 4 dni v týždni v dopoludňajších 
hodinách. V roku 2016 sme za  
"sociálnu škôlku" získali ocenenie 
"Oskar bez bariér" za rok 2015. 

45 130 

3. Zvýšiť záujem rodičov rómskych detí o predškolskú 
výchovu a rozšíriť prácu s rodinami detí a mládeže; 

Záujem rodičov o predškolskú 
výchovu je vyšší, ako nám 
dovoľujú priestory a personálne 
obsadenie. Pravidelne boli 
realizované besiedky detí pre 
rodičov a pohovory s rodičmi. 

0 
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4. Pokračovať v spolupráci s dobrovoľníkmi podporujúcimi 
činnosť KC; 

Vďaka spolupráci s MZ YMCA v 
komunitnom centre pracovali v 
roku 2016 štyria dobrovoľníci zo 
zahraničia. 0 

5. Realizovať projekty zamerané na výchovno-vzdelávaciu 
činnosť a voľnočasové aktivity.  

Aktivita nebola realizovaná. 
Výzva tohto charakteru nebola 
zverejnená. Aktivita presunutá na 
nasledujúce obdobie.  

0 

OPATRENIE V.: Zamerať sa na preventívne 
programy a osvetovú činnosť. 

1. Realizovať preventívne programy zamerané na 
predchádzanie sociálno-patologickým javom; 

Uskutočnili sme stolnotenisový 
turnaj medzi rodinami s cieľom 
prakticky ukázať, ako by mali 
rodičia zmysluplne tráviť čas so 
svojimi deťmi. Tento projekt bol 
financovaný zo Žilinského 
samosprávneho kraja. 450 

2. Podporovať osvetovú činnosť zameranú na zdravý 
životný štýl a prevenciu chorôb; 

Realizované prostredníctvom 
terénnej sociálnej práce, v 
súčinnosti s inými inštitúciami a 
pediatrami a poskytovaním 
sociálneho poradenstva. 

  

3. Vypracovať deratizačný, dezinsekčný a dezinfekčný plán 
a realizovať ho v praxi; 

V rámci údržby a opráv bytových 
priestorov bola vykonaná 
dezinfekcia a deratizácia v 
priestoroch KC. 372 
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4. V prípade možnosti, zapojiť sa v rámci výzvy o získanie 
finančných prostriedkov na realizáciu projektov alebo ich 
realizovať v rámci spolupráce  s inými subjektmi; 

V roku 2016 boli realizované 
projekty: "Mami, oci, poď hrať 
ping-pong" cez Žilinský 
samosprávny kraj, "Tajomstvo 
maminkiných Vianoc" pre rodiny 
MRK a "Vianoce ako doma" pre 
ľudí bez prístrešia v Nocľahárni, 
cez Nadáciu Orange. 

943 

5. Prevenciu v rodinách realizovať prostredníctvom TSP; Prevencia realizovaná v 
oblastiach: zdravie, bývanie, 
zamestnanosť, sociálno-
patologické javy, financie a 
hospodárenie, vzdelávanie a 
spolupráca so školou, sociálne 
zabezpečenie a iné.   

6. Pokračovať v spolupráci s cirkvami a charitami. Spolupráca prebiehala počas 
celého roka s Farskou charitou 
Liptovský Mikuláš, Bratskou 
jednotou baptistov, Liptovským 
anjelom, ECAV a pod. 

 

OPATRENIE VI.: Poskytovať pomoc v núdzi 
a pri riešení bytových problémov. 

1. Naďalej podporovať občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 
a poskytovať im jednorazovú finančnú pomoc; 

Jednorazová dávka bola 
poskytnutá pre 35 žiadateľov.  

2 315 

2. Pokračovať v inštitúte osobitného príjemcu a v tvorbe 
splátkových kalendárov s neplatičmi, zamerať sa na 
zníženie počtu dlžníkov voči mestu; 

Inštitút osobitného príjemcu bol 
zavedený pre 30 rodín a boli 
uzatvorené splátkové kalendáre.  

Bol splatený 
dlh vo výške 

22 937 

3. Zamerať sa na riešenie nepriaznivej bytovej otázky pri 
narastajúcom počte nových žiadostí o mestský nájomný 
byt; 

Výstavba nových nájomných 
bytov nebola realizovaná. 
Pridelených bolo 27 bytov (byty 
vrátené nájomcami).   

4. Pokračovať v pasportizácii so zreteľom na nelegálne 
obydlia a obyvateľov bez nájomných zmlúv. 

Prebehla pasportizácia Hlbokého, 
ul. Sládkovičova a ul. 
Priemyselná.   
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AKČNÝ PLÁN                                                                                                                OBČANIA BEZ PRÍSTREŠIA: 
                        Špecifický cieľ:                              Rozšíriť a skvalitniť terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby pre občanov bez prístrešia.  

OPATRENIE I.: Pokračovať v poskytovaní a 
skvalitňovaní služieb krízovej intervencie 

a podporných služieb. 

Aktivity                                                                                          
Časový harmonogram 2016 - 2020 

Plnenie r. 2016 
 

Použité 
finančné 

zdroje 

1. Pokračovať v prevádzke Komunitného centra "Nový svet 
Hlboké"; 

Prevádzka KC pokračovala.  
45 130 

2. Udržať celoročnú prevádzku nocľahárne pri KC; Prevádzka nocľahárne je 
celoročná. 43 537 

3. Poskytovať služby krízovej intervencie prostredníctvom 
TSP; 

Občanom bez prístrešia je 
poskytované sociálne 
poradenstvo, pomoc a 
sprevádzanie. Podľa záujmu a 
potreby klientov.   

4. Pokračovať v poskytovaní sociálnej služby v práčovni; Sociálne služby v práčovni sú 
poskytované celoročne a využíva 
ich aj táto skupina občanov. 

  

5. Pokračovať v poskytovaní sociálnej služby v stredisku 
osobnej hygieny; 

Sociálne služby v stredisku 
osobnej hygieny sú poskytované 
celoročne   

6. Podporiť zriadenie a prevádzku nového zariadenia 
sociálnych služieb pre CS; 

Výzva tohto charakteru  nebola 
zverejnená. 0 

7. Vykonávať monitoring počtu občanov bez prístrešia na 
území mesta; 

Monitoring občanov bez 
prístrešia bol vykonaný a 
spracovaný. Na území mesta sa 
nachádza cca 67 takýchto osôb.   

8. V prípade potreby zabezpečiť pochovanie OBP. Boli pochovaní traja občania bez 
rodinných príslušníkov. 1 527 
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OPATRENIE II.: Zlepšiť súčasnú životnú 
situáciu u CS a aktivizovať ich k riešeniu 

svojich problémov. 

1. Pokračovať v poskytovaní komplexného poradenstva; Sociálne poradenstvo sa 
prostredníctvom TSP poskytuje v 
oblastiach: zdravie, bývanie, 
zamestnanosť, sociálno-
patologické javy, financie a 
hospodárenie, vzdelávanie a 
spolupráca so školou, sociálne 
zabezpečenie a iné. 

  

2. Poskytovať pomoc a sprevádzanie pri vybavovaní 
dokladov, štátnych dávok, lekár a pod.; 

Bolo realizované počas celého 
roka a podľa potrieb klientov. 

  

3. Podieľať sa na realizácii a poskytovaní pracovnej terapie; Nebolo realizované. Aktivita 
presunutá na r. 2017 0 

4. V prípade splnenia podmienok poskytnúť jednorazovú 
finančnú pomoc; 

V rámci projektu "Vianoce ako 
doma" bol získaný grant na 
oslavu Vianoc, nákup potravín a 
hygienických balíčkov. Tieto boli 
odovzdané ubytovaným v 
nocľahárni. 300 

5. Udržať predaj časopisu Nota Bene; V roku 2016 pokračoval predaj 
časopisu Notabene a jeho príloh. 
Spolu bolo 8 predajcov a predalo 
sa: 6680 časopisov, 29 diárov, 
173 krížoviek, 23 maľovaniek a 1 
kniha.   

6. Zabezpečiť odborné prednášky zamerané na prevenciu 
zdravia, hygienu a prenos chorôb; 

V rámci poradenstva bolo 
realizované.  0 
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7. V prípade potreby postaviť stan na prenocovanie počas 
zimných mrazov. 

Stan nebol použitý. Priestory na 
prenocovanie počas mrazivých 
nocí poskytol SČK, kde možnosť 
využívalo cca 7 občanov bez 
prístrešia. Mesto finančne 
podporilo túto pomoc. 450 

OPATRENIE III.: Pokračovať a rozvíjať 
spoluprácu s inštitúciami a neverejnými 

poskytovateľmi sociálnych služieb 
zameraných na prácu s CS. 

1. Naďalej pokračovať v spolupráci s MZ YMCA a finančne 
ich podporovať; 

Spolupráca s MZ YMCA je 
výborná, či už cez pomoc 
dobrovoľníkov zo zahraničia 
alebo materiálnu pomoc. Grant 
bol poskytnutý na prácu s 
cieľovou skupinou. 250 

2. Pokračovať v spolupráci s cirkvami, SČK a dobrovoľníkmi 
pri zabezpečovaní starostlivosti o bezdomovcov počas 
zimných mesiacov; 

V roku 2016 pokračovala 
spolupráca s Farskou charitou, 
Slovenským červeným krížom, 
YMCA, Bratská jednota baptistov, 
ECAV Lipt. Mikuláš, Komunitná 
nadácia Liptov. Mesto a SČK 
poskytli priestory na varenie 
polievok re bezdomovcov. 
 200 

3. realizovať vianočnú kapustnicu a pripraviť vianočné 
balíčky pre CS. 

Vianočnej kapustnice sa 
zúčastnilo cca 30 občanov bez 
prístrešia. Mesto získalo grant cez 
Nadáciu Orange na jej 
zorganizovanie. Prispeli aj YMCA, 
cirkvi, SČK  a i. 250 

OPATRENIE IV.: Sledovať a zapájať sa do 
výziev zameraných na pomoc občanom 

bez prístrešia. 

1. Zapojiť sa do projektu NP TSP zameraného na riešenie 
bezdomovectva; 

Výzva tohto charakteru ešte 
nebola zverejnená. 0 

2. Zapojiť sa a poskytnúť súčinnosť pri realizácii projektu v 
rámci operačného programu potravinovej a základnej 
materiálnej pomoci (potravinová banka, hygienické balíky). 

Mesto poskytlo súčinnosť SČK pri 
tejto forme pomoci.  

Hradené cez 
ESF  
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