
 

 

 
 
 Vážení spoluobčania, prijímatelia a poskytovatelia sociálnych služieb,  
 
 
zverejnený dokument môžete pripomienkovať a svoje podnety a návrhy posielať na 
adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, odbor sociálny, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš alebo poslať emailom na adresu: komunitnyplan@mikulas.sk  v termíne 
do 31. augusta 2016. 
 
 
Ďakujeme a tešíme sa, že sa zaujímate o veci verejné. 
 
 
 
 
          Spracovatelia komunitného plánu 
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Vážení spoluobčania,  prijímatelia sociálnych služieb,  

 
dostáva sa Vám do rúk významný strategický dokument nášho mesta, 

ktorým je Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie 2016 – 2020. 

Jeho spracovanie je  výsledkom spolupráce odborníkov v oblasti 

sociálnych a komunitných služieb, členov pracovných tímov, klientov 

sociálnych služieb, poslancov mestského zastupiteľstva, pracovníkov mestského úradu 

a v neposlednom rade aj Vás, občanov mesta. Tento dokument obsahuje súhrnné informácie 

o sociálnych službách a pláne ich ďalšieho rozvoja v meste Liptovský Mikuláš, identifikuje 

potreby občanov, stanovuje ciele a priority.  

Zámerom našej samosprávy je vytvoriť podmienky pre ďalšie fungovanie a rozvoj 

systému sociálnych služieb, ktorý bude poskytovať kvalitné a dostupné služby pre všetkých 

občanov. Poslaním sociálnych služieb je pomôcť ľuďom znovu získať alebo udržať si svoje 

miesto v spoločnosti, v komunite v ktorej žijú. Komunitné plánovanie je plánovanie komunity 

pre komunitu, ľudí pre ľudí. Je to metóda, prostredníctvom ktorej je možné sociálne služby 

plánovať tak, aby čo najviac zodpovedali požiadavkám a potrebám jednotlivých sociálnych 

skupín a aby boli zároveň v súlade s miestnymi špecifikami a podmienkami.  

Dôležitú úlohu v celom procese tvorby ale aj realizácie komunitného plánovania 

zohrávajú nielen občania, ktorých sa konkrétne formy služieb dotýkajú a ktorí ich aktívnym 

zapájaním sa do celého procesu môžu predurčovať, ale zároveň aj zadávatelia služieb, pretože 

od nich záleží aj úroveň uspokojovania dopytu po jednotlivých typoch služieb. Preto je veľmi 

dôležité na úrovni samosprávy presadzovať filozofiu komunitného plánovania a jej 

pochopenie, nakoľko neplní úlohu len zadávateľov služieb, ale aj garantov ich naplnenia 

v súlade s požiadavkami všetkých zainteresovaných subjektov. 

Vytvorenie dokumentu je pokračovaním krokov, ktoré mesto v spolupráci s Vami už 

urobilo, ale zároveň začiatkom ďalších krokov, ktoré nás spolu ešte čakajú.  

Ďakujem všetkým, ktorí sa na tvorbe plánu podieľali a verím, že sa nám spoločne 

podarí napĺňať víziu mesta Liptovský Mikuláš ako Mesta pre všetkých.  

 

 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

                 primátor mesta  
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Poďakovanie garantky tvorby dokumentu  

 

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe druhého Komunitného plánu 

sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2016 – 2020. Je výsledkom niekoľko 

mesačnej usilovnej práce občanov mesta,  členov v jednotlivých pracovných tímoch a 

spracovateľov dokumentu – pracovníkov odboru sociálneho.  

Hovorí sa, že na konci každého nášho snaženia by mal byť človek. O to viac, ak ide 

o človeka, ktorý našu pomoc nevyhnutne potrebuje. Preto verím, že sa nám v nasledujúcom 

období postupne podarí naplniť stanovené ciele a priority a tak aj vďaka procesu komunitného 

plánovania v meste skvalitniť a rozšíriť sieť dostupných sociálnych služieb pre všetkých, ktorí 

sú a budú na ne odkázaní.  

 

 

 

Ing. Marta Gutraiová  

   prednostka úradu 
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ÚVOD 

 

Slovenská republika sa počas svojej existencie zaviazala dodržiavať celý súbor 

významných ľudsko-právnych medzinárodných dokumentov. Vstupom do Európskej únie sa 

zintenzívnilo naše úsilie vytvárať predpoklady pre dodržiavanie práv a napĺňanie 

individuálnych potrieb všetkých občanov. Integračné snahy a transformačné procesy spojené s 

decentralizáciou štátnej správy sa prejavili aj v sociálnej oblasti. Otvorili sa nové možnosti 

fungovania spoločnosti, vytvoril sa nový systému vzájomných vzťahov a činnosti samospráv 

nielen cez ich volených  zástupcov, ale aj  zapojením a participáciou populácie do života 

komunít pri  spolurozhodovaní vo všetkých dôležitých otázkach. Položili sa základy otvorenej 

občianskej spoločnosti v prostredí miest a obcí. Je to nový fenomén prijatia myšlienky a 

učenia sa jej uplatňovania v praxi - žiť komunitne a pre komunitu, spoločne identifikovať 

problémy a spoločne prispievať k ich riešeniu. 

Od januára 2009 je v platnosti  zákon 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, ktorý v paragrafe 83 ukladá obciam a mestám vypracovať komunitný 

plán sociálnych služieb v spolupráci  s inými poskytovateľmi ale aj prijímateľmi sociálnych 

služieb vo svojom územnom obvode. Komunitný plán sa vypracúva v súlade s národnými 

prioritami rozvoja sociálnych služieb a s ohľadom na miestne potreby a špecifiká. Pri jeho 

spracovaní  sme vychádzali zo základných strategických  dokumentov vypracovaných na 

národnej a regionálnej úrovni, z platnej legislatívy pre sociálnu oblasť a Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 

s výhľadom do roku 2030. 

Pri príprave plánu mesto Liptovský Mikuláš opakovane využilo systém komunitného 

plánovania sociálnych služieb a tak pracovalo s osvedčenou metodikou z roku 2010.  

Dokument je rozdelený na dve časti, analytickú a implementačnú. Prvá časť obsahuje 

analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb, vyhodnotenie dotazníka pre prijímateľov 

služieb, analýzu sociologických a demografických údajov a SWOT analýzy. Implementačná 

časť sa zameriava na vízie, stanovené ciele a priority u jednotlivých cieľových skupín 

občanov a ich samotnú realizáciu. 
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                                            „Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“  

                  Albert Einstein 

 

 

1. ČO JE KOMUNITNÝ ROZVOJ A KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE   

 

Komunitný rozvoj a komunitná práca sa presadzujú najmä v prostredí obecných a  

miestnych a samospráv na lokálnej úrovni. Prvé skúsenosti s komunitnou prácou a 

komunitným rozvojom majú samosprávy a neziskové organizácie vďaka odvahe a ochote 

riešiť problémy svojich komunít vlastnými silami. Táto odvaha našla svoje miesto v 

plánovaných aktivitách strategických dokumentov obcí a krajov, ktorými sú programy 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja príslušnej obce.  

Cieľom komunitného rozvoja je pomoc pri vytváraní svojpomoci a svojpomocných 

skupín, čím sa zlepší kvalita života členov týchto skupín, najmä rozvojom sociálnych služieb. 

Takto chápaný komunitný rozvoj zvlášť zdôrazňuje samostatnosť, nezávislosť a spoliehanie 

sa na seba samých, čo je jedným s významných faktorov pre budovanie silnej komunity.  

Komunitná práca je jednou z najnovších foriem sociálnej práce a patrí určite k jej 

najťažším a najnáročnejším formám. Zahŕňa v sebe všetky potrebné skúsenosti a schopnosti 

potrebné pri iných formách sociálnej práce s jednotlivcom, rodinou alebo skupinou a musí 

počítať s tými najneočakávanejšími prekvapeniami a nevyspytateľnými problémami, ktoré 

doteraz ešte nikto neriešil a na ktoré neexistujú hotové recepty. Komunitná práca je tou 

sociálnou prácou, ktorá vstúpila a vstupuje do  spoločného života ľudí v tej najprirodzenejšej 

forme ich zoskupenia, ktorou je komunita. 

Obec v zmysle paragrafu 82  zákona o sociálnych službách utvára podmienky na 

podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb, na komunitnú 

prácu a komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých 

sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. 

Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je koordinácia 

činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia 

sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a pod. Jej cieľom je obnova alebo rozvoj 

fyzických, mentálnych a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej 

situácii a podpora jej začlenenia sa do spoločnosti. Za účelom vykonávania komunitnej 

rehabilitácie sa môžu zriaďovať napr. komunitné centrá.  
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Výraz „komunitný plán“ vznikol spojením slov komunita a plánovanie. Za 

„komunitu“ najčastejšie považujeme skupinu občanov, ktorí žijú v určitom územnom celku a 

majú medzi sebou rôzne sociálne väzby. Komunita je tiež miesto, kde človek získava 

emocionálnu podporu, ocenenie a  pomoc v každodennom živote.  

„Plánovanie“ je tvorba plánu, zámerov, cieľov – všetkého, čo chceme realizovať, 

uskutočniť, vytvoriť, zmeniť, rozvíjať, nahrádzať, doplniť a čo tvorí okruh plánovania. 

V oblasti sociálnych služieb je komunitné plánovanie chápané ako proces zmeny 

s rešpektovaním potrieb danej komunity a preferuje sa otázka vzťahu človeka a prostredia tak, 

aby vytváral rovnováhu. 

Komunitné plánovanie je otvorený aktívny proces zisťovania potrieb, zdrojov a 

hľadania najefektívnejšieho riešenia v oblasti sociálnych služieb. Ide o spôsob, ako začať 

spoluprácu a vytvárať trvalejšie partnerstvá. Zapája všetkých, ktorých sa daná oblasť týka, v 

procese prevažuje dialóg a vyjednávanie, dosiahnutý výsledok je prijatý a podporovaný 

väčšinou účastníkov. Pri komunitnom plánovaní je potrebné zvážiť potreby občanov, potreby 

a možnosti poskytovateľov sociálnych služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na 

napĺňanie potrieb komunity. V záujme napĺňania spoločnej predstavy o budúcnosti sociálnych 

služieb v danej komunite sa stretávajú a spoločne plánujú jednotliví aktéri: 

o objednávatelia služieb, 

o poskytovatelia služieb, 

o príjemcovia služieb (klienti) 

Všetky tri strany majú v procese plánovania rovnaké práva a povinnosti. 
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2. ČO JE KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

Komunitný plán sociálnych služieb  mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 – 2020 

je pokračovaním v procese komunitného plánovania v oblasti sociálnych služieb na základe 

zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

Dokument je vypracovaný na 5 ročné obdobie v súlade s Národnými prioritami rozvoja 

sociálnych služieb. 

Komunitný plán sociálnych služieb je strednodobý strategický  dokument, ktorého 

cieľom je:  

o vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre 

jednotlivé sociálne skupiny, 

o vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku 

či zhoršovanie nepriaznivých sociálnych situácií a riešenie miestnych sociálnych 

problémov, 

o podporovať trvalo udržateľný rozvoj mesta s možnosťou budovania ďalších sociálnych 

zariadení. 

Komunitný plán  sociálnych služieb vychádza z faktu, že: 

o dominantnú úlohu pri dlhodobom riešení svojej sociálnej situácie má občan a jeho 

rodina, 

o úlohou samosprávy ( obce, mesta , VÚC)  je nielen poskytovať sociálne služby dané 

zákonom, ale aj vytvoriť podmienky pre fungovanie siete sociálnych služieb založené 

na reálnom dopyte a adresnom uspokojení potrieb občanov. 

 

Úspešnosť stratégie bude závisieť nielen od výšky finančných prostriedkov 

vyčlenených pre sociálnu oblasť, ale tiež od spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov 

(t.j. verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb). 

Navrhovaná stratégia v oblasti rozvoja sociálnych služieb je orientovaná dvomi smermi: 

1. Zlepšenie ponuky sociálnych služieb  

 V tejto oblasti ide o väčší rozsah služieb, vyššiu kvalitu, lepšiu dostupnosť, 

dobudovanie a modernizáciu zariadení, kvalitu sociálnej služby zameranú na klienta 

a jeho potreby. 

2. Efektívne riadenie sociálnych služieb 
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  Do tejto oblasti patrí najmä manažment sociálnych služieb, efektívne a viaczdrojové 

financovanie, kontrola kvality služieb, spolupráca medzi subjektmi pôsobiacimi 

v sociálnej oblasti. Tak ako v každej oblasti života mesta aj pri rozvoji sociálnych 

služieb je potrebné zohľadňovať  reálne potreby občanov a možnosti samosprávy. 

Sociálne  služby majú pre občana zmysel iba ak sú dostupné z hľadiska: 

o financií ( podiel občana na úhrade nákladov), 

o miesta (služba dispozícií v danom území), 

o času (od vzniku potreby služby, cez jej posúdenie, priznanie až k jej využitiu). 

 

Zámerom mesta Liptovský Mikuláš je vytvoriť podmienky pre fungovanie systému 

sociálnych služieb, ktorý bude poskytovať kvalitné a dostupné služby pre občanov.  
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3. PRINCÍPY  KOMUNITNÉHO  PLÁNOVANIA  V  MESTE 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

  

o partnerstvo medzi všetkými účastníkmi – potreby a ciele všetkých účastníkov majú 

rovnakú váhu, názorom všetkých strán musí byť venovaný rovnaký priestor, 

o zapájanie miestneho spoločenstva – pri zapájaní miestnej komunity, obyvateľov 

daného územného celku je nutné hľadať rôzne metódy a formy oslovenia a zapojenia 

tak, aby ponuka na spoluprácu bola zrozumiteľná, 

o hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov – nie je možné zabúdať na 

spoluprácu s podnikateľmi, ktorí sa už v minulosti angažovali v sociálnej oblasti, na 

význam práce dobrovoľníkov v sociálnych službách, na svojpomocné skupiny, rodinnú 

starostlivosť, susedskú výpomoc,  

o práca s informáciami – je nevyhnutné zabezpečiť rovnaký prístup k informáciám pre 

všetkých, ktorí sa plánovania zúčastňujú a zabezpečiť odovzdávanie informácií širšej 

verejnosti. Ak budú informácie pravidelne odovzdávané, bude možné očakávať 

relevantné pripomienky a podnety,  

o priebeh spracovania komunitného plánu je rovnako dôležitý ako výsledný 

dokument - proces komunitného plánovania znamená vyhľadávanie, zapájanie a 

diskusiu rôznych ľudí. Tento proces umožňuje, aby navrhnutý systém sociálnych 

služieb bol jedinečný a neopakovateľný a plne zodpovedal miestnym potrebám, 

podmienkam a zdrojom,  

o zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce – dobre fungujúca spolupráca 

môže byť inšpiráciou pre ostatných účastníkov komunitného plánovania. Prehĺbenie 

spolupráce medzi všetkými účastníkmi prináša kvalitnejšiu ponuku sociálnych služieb, 

o kompromis priania a možností – výsledkom komunitného plánovania je vždy 

kompromisné riešenie medzi tým, čo chceme, a tým, čo máme k dispozícii. 

Možnosťami v tomto prípade nie sú iba materiálne, finančné a ľudské zdroje, ale tiež 

spoločná dohoda, ktorá vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov komunitného 

plánu podieľať. 

Zásady pri spracovávaní komunitného plánu 

 

o potreby, priority a smery rozvoja sociálnych služieb musia byť stanovené ľuďmi, ktorí 

žijú v obci/meste a ktorých sa služby týkajú, 
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o všetky činnosti na miestnej úrovni počas prípravy a pri uskutočňovaní plánu musia byť 

navzájom prepojené, 

o skvalitňovanie sociálnych služieb musí byť považované za žiaduce a musí byť dôležitou 

súčasťou miestnej politiky, 

o priority a smery rozvoja sociálnych služieb vychádzajú z presvedčenia o jedinečnosti, 

hodnote, vrodenej dôstojnosti a práve na sebaurčenie každého užívateľa sociálnych 

služieb. 

 

Dobre spracovaný komunitný plán sociálnych služieb 

 

o je výsledkom vyjednávania medzi všetkými účastníkmi procesu, 

o je naplňovaný v rámci širokého partnerstva v komunite,  

o zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám, 

o stanoví krátkodobé aj dlhodobé ciele a priority rozvoja sociálnych služieb, 

o mapuje všetky verejné, súkromné aj dobrovoľné subjekty z hľadiska aktivít, ktoré 

smerujú k naplneniu vytýčených cieľov, 

o obsahuje systém sledovania a hodnotenia postupu a priebežného informovania 

verejnosti. 

 

Prečo je potrebný komunitný plán pre mesto a čo prináša obyvateľom mesta? 

 

1. Vytvorenie strategického dokumentu uľahčí možnosti získavania prostriedkov pre 

sociálne   služby z externých zdrojov a fondov EÚ.  

2. Poskytuje analýzu poskytovaných sociálnych služieb a komplexný prehľad požiadaviek 

a potrieb prijímateľov sociálnych služieb. 

3. Komunitný plán sociálnych služieb je prostriedok pre optimalizáciu výdajov v oblasti 

sociálnych služieb. 

4. Prináša možnosť pre získanie takých foriem a druhov sociálnych služieb, ktoré občania 

naozaj potrebujú a ktoré im chýbajú. 

5. Ponúka zlepšenie informovanosti občanov a vzájomného pochopenia všetkých 

zúčastnených strán. 

6. Zapojením užívateľov sociálnych služieb a verejnosti možno dosiahnuť udržateľnosť 

sociálnych služieb.  
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4. NÁRODNÉ PRIORITY ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, obec vypracováva a schvaľuje 

komunitný plán  sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb. 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania 

sociálnych služieb v SR a vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci SR, a zároveň z 

priorít Európskeho spoločenstva. 

 

Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020 sú: 

 

1. Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity. 

Fyzická a finančná dostupnosť komunitných sociálnych služieb je podľa štatistických údajov 

v rámci celej Slovenskej republiky nedostatočne rozvinutá. Je preto potrebné vytvárať 

podmienky na dostupnosť a udržateľnosť starostlivosti formou terénnych, ambulantných 

a nízkokapacitných pobytových sociálnych služieb. Predpokladom pre dosiahnutie tejto 

priority je teda hlavne podpora rozvoja existujúcich a nových sociálnych služieb sociálnych 

služieb a odborných činností ako sú sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, terénna 

sociálna služba krízovej intervencie, domáca opatrovateľská služba, denných centier a pod. 

 

2. Podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej 

starostlivosti na komunitnú starostlivosť. 

Zámerom priority je snaha podporiť zotrvanie ľudí odkázaných na pomoc čo najdlhšie v ich 

prirodzenom rodinnom prostredí, čím dochádza k procesu deinštitucionalizácie sociálnych 

služieb, základom ktorej je Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb 

a náhradnej starostlivosti schválenej vládou Slovenskej republiky dňa 30.11.2011. Národná 

priorita je zameraná na vytvorenie podmienok pre nezávislý život mladých a dospelých osôb 

so zdravotným postihnutím a s duševnou poruchou. Predpokladom pre dosiahnutie tejto 

priority je jednak podporovať a budovať vybrané druhy terénnych, ambulantných 

a pobytových služieb na komunitnej úrovni a zvýšiť informovanosť odborníkov a verejnosti 

prostredníctvom cielených kampaní. 
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3. Podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce 

v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby. 

Dôvodom stanovenia tejto priority je skutočnosť, že sociálne služby zamerané na cieľovú 

skupinu osôb, ktoré zotrvávajú v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, nie sú poskytované v dostatočnom 

rozsahu, druhovosti poskytovaných služieb a ani ich kapacite. Pre cieľovú skupinu vzniká 

teda zvýšená potreba sociálnych služieb, ku ktorým má však práve táto cieľová skupina 

sťažený prístup.  Pre dosiahnutie tejto priority je potrebné zintenzívniť spoluprácu medzi 

zainteresovanými subjektmi a zvýšiť percentuálne zastúpenie vybraných druhov sociálnych 

služieb a ich kapacít (najmä sociálnych služieb krízovej intervencie, podporných služieb alebo 

terénnych programov). 

 

4. Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. 

Požiadavka zvyšovania kvality sociálnych služieb v Slovenskej republike reaguje na trendy 

uplatňované v rámci EÚ a na dodržiavanie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky 

v ľudskoprávnej oblasti. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách určuje v prílohe č. 2 

„Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby“. Zákonom stanovené podmienky kvality 

poskytovanej sociálnej služby sa orientujú na prijímateľa sociálnych služieb a jeho podporu 

tak, aby boli v čo najväčšej možnej miere zohľadňované jeho individuálne potreby 

a preferencie pri poskytovaní sociálnej služby. Základným predpokladom na dosiahnutie 

priority je podpora poskytovateľov sociálnych služieb pri vytváraní podmienok pre napĺňanie 

ľudsko-právnych, procedurálnych, personálnych a prevádzkových aspektov kvality 

poskytovaných služieb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   13 

 

5. PRÁVNY RÁMEC POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

Dejiny ľudstva sú dejinami o právo človek na dôstojnú existenciu, dejinami úsilia o to, 

aby človek mal svoju dôstojnosť zaručenú subjektívnymi právami. Tieto práva musia 

rešpektovať ostatní ľudia aj celá spoločnosť. Je to cesta veľmi dlhá a obtiažna. Na samom 

začiatku bola pomoc, ktorá je charakterizovaná tým, že niekto inému niečo poskytne alebo 

niečo pre niekoho vykoná. Trvalo celé tisícročia, kým bola dobročinnosť vystiedaná 

povinnosťou starať sa. Až v dvadsiatom storočí bolo uznané právo na ľudsky dôstojný život, 

pričom sa vychádza z prirodzeného práva človeka, kde prvoradá je potreba, pričom forma 

a obsah sú až druhoradé.  

Právo na poskytnutie sociálnej služby v SR zakotvuje Ústava Slovenskej republiky 

v článku 39, odsek 1 a 2, ktorý hovorí, že občania majú právo na primerané hmotné 

zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa a každý, kto je 

v hmotnej núdzi má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných 

životných podmienok (Zákon NR SR č. 460/1992 Z.z. Ústava SR).  

Všeobecná deklarácia ľudských práv v článku 25 odsek 1 hovorí, že každý má právo 

na takú životnú úroveň, ktorá by mohla zabezpečiť jeho zdravie a blahobyt, aj zdravie 

a blahobyt jeho rodiny, vrátane potravy, ošatenia, bývania, lekárskej starostlivosti 

a nevyhnutných sociálnych služieb, má právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, 

pri pracovnej nespôsobilosti, pri ovdovení, v starobe alebo ostatných prípadoch straty 

zárobkových možností, ktoré nastali okolnosťami nezávislými od jeho vôle (Dodržiavanie 

ľudských práv pri poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, 2001). 

Významným dokumentom je aj Európska sociálna charta, ktorá vytvára rámec na 

budúcu harmonizáciu sociálnej politiky a zakotvuje ochranu sociálnych a hospodárskych 

práv. Slovenská republika sa jej podpisom zaviazala, že cieľom jej politiky bude dosiahnutie 

podmienok, v ktorých môže byť uplatňované napr. právo detí a mládeže na ochranu, právo na 

sociálnu a zdravotnú pomoc, právo na úžitok zo sociálnych služieb, právo rodiny na sociálnu, 

zákonnú a ekonomickú ochranu a právo telesne alebo duševne postihnutých osôb na odborný 

výcvik, rehabilitáciu a nové začlenenie do spoločnosti a pod.  

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 3 obyvatelia obce majú 

právo požadovať súčinnosť obce pri ochrane osoby, majetku, rodiny v obci, pomoci v čase 

núdze a podľa § 4  ods. 3, písmena ch) má obec povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja  v 

jednotlivých oblastiach života.  
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Zákon o sociálnych službách platný od roku 2009 upravuje právne vzťahy pri 

poskytovaní sociálnych služieb, dohľad nad ich poskytovaním, priniesol však viaceré zmeny 

a inovácie ale aj nové kompetencie pre územnú a regionálnu samosprávu a nový systém 

financovania sociálnych služieb. Zaručuje právo fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej 

služby alebo jej zabezpečenie, právo výberu poskytovateľa služby, umožňuje väčšiu 

variabilitu sociálnych služieb, aktivizáciu klienta prostredníctvom individuálneho 

rozvojového plánu. Zákon o sociálnych službách prešiel od jeho schválenia mnohými 

novelami, ktoré riešili napr. zosúladenie zákona s Ústavou SR, financovanie zariadení 

sociálnych služieb, zlepšenie kvality poskytovania služieb, ich dostupnosť a udržateľnosť 

(2010, 2011, 2012, 2013). Boli zavedené nové skupiny sociálnych služieb, nastali zmeny 

v poskytovaní zdravotnej starostlivosti (2014).  Od 1. Januára 2015 je v platnosti novela 

zákona o sociálnych službách vykonaná zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci 

a o podmienkach pre výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny.  

Cieľovými skupinami ktoré zákon o sociálnych službách zastrešuje sú osoby v hmotnej 

núdzi, občania bez prístrešia, seniori, osoby so zdravotným postihnutím, opatrovatelia, obete 

domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi. Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa sociálne 

služby nezameriavajú len ja jednotlivca, ale aj na rodinu a komunitu. Zákon podrobne 

upravuje povinnosti poskytovateľa sociálnej služby, ide o povinnosť vypracovať a dodržiavať 

procedurálne, personálne a prevádzkové podmienky, tzv. štandardy kvality poskytovania 

sociálnych služieb. Ďalej je to povinnosť poskytovateľa dodržiavať maximálny počet klientov 

na jedného zamestnanca a za účelom zvýšenia profesionality práce vypracovať 

a uskutočňovať program supervízie. Sociálne služby sú poskytované prostredníctvom 

odborných, obslužných a ďalších činností. Osobitne je upravená povinnosť zariadení 

sociálnych služieb pri ochrane života a zdravia prijímateľa služby, t.j. vymedzenie situácie 

a podmienok, pri ktorých je možno použiť prostriedky netelesného/telesného obmedzenia 

klienta, ako aj postup pri ich použití.  

Sociálne služby sú poskytované bez dosiahnutia zisku, zákon však umožňuje 

poskytovanie sociálnych služieb aj v rámci činnosti za účelom dosiahnutia zisku zo živnosti 

alebo podnikaním.  

Tento strategický dokument komunitného plánu ako sme už spomínali 

v predchádzajúcej časti je spracovaný v súlade so súčasnou platnou legislatívou,  z Plánom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš, ale aj s Územným plánom 

mesta Liptovský Mikuláš, Komplexnou stratégiou riešenie problémov rómskej komunity 
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v meste Liptovský Mikuláš, v súlade s Medzinárodnými dohovormi a Integračnou 

politikou Slovenskej republiky. Integračná politika SR vychádza z princípov rovnosti, 

spravodlivosti a rešpektovania ľudskej dôstojnosti každého obyvateľa a obyvateľky krajiny. 

Do komunitného plánovania sú nevyhnutne prenášané aj myšlienky a zásady z rôznych 

dohovorov, národných programov a strategických rámcov ako je  Dohovor OSN o právach 

osôb so zdravotným postihnutím, Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 

2020, Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím 

na roky 2014 – 2020, Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030, 

Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 

a pod.  
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6. ROZDELENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne služby do niekoľkých skupín, v 

závislosti od povahy a nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú 

určené: 

Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 

základných životných potrieb: 

o Nocľaháreň 

o Útulok 

o Domov na pol ceste 

o Nízkoprahové denné centrum 

o Zariadenie núdzového bývania 

 

Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi: 

o Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a 

pracovného života 

o Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 

o Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 

 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku: 

o Zariadenie podporovaného bývania 

o Zariadenie pre seniorov 

o Zariadenie opatrovateľskej služby 

o Rehabilitačné stredisko 

o Domov sociálnych služieb 

o Špecializované zariadenie 

o Denný stacionár 

o Opatrovateľská služba 

o Prepravná služba 

o Sprievodcovská a predčitateľská služba 

o Tlmočnícka služba 
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o Sprostredkovanie tlmočníckej služby 

o Sprostredkovania osobnej asistencie 

o Požičiavanie pomôcok 

 

Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií: 

o Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

o Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií 

 

Podporné služby: 

o Odľahčovacia služba 

o Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností 

o Denné centrum 

o Integračné centrum 

o Jedáleň 

o Práčovňa 

o Stredisko osobnej hygieny 

 

V § 80 uvedeného zákona o sociálnych službách sú taxatívne upravené pôsobnosti obce 

pri poskytovaní sociálnych služieb. Okrem koncepčnej, rozhodovacej, posudkovej 

poradenskej, kontrolnej, registračnej, evidenčnej, štatistickej, finančnej činnosti a terénnej 

sociálnej práce je v pôsobnosti obce poskytovať a zabezpečovať rôzne druhy sociálnych 

služieb, zriaďovať a zakladať zariadenia. 

 

Do pôsobnosti obce patria tieto druhy sociálnych služieb 

 

Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 

základných životných potrieb: 

o Nocľaháreň 

o Nízkoprahové denné centrum 

 

Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi: 

o Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života 

a pracovného života 
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o Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 

 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku: 

o Zariadenie pre seniorov 

o Zariadenie opatrovateľskej služby 

o Denný stacionár 

o Opatrovateľská služba 

o Prepravná služba 

 

Podporné služby: 

o Odľahčovacia služba 

o Denné centrum 

o Jedáleň 

o Práčovňa 

o Stredisko osobnej hygieny 

 

Obec môže zriaďovať aj iné zariadenia a poskytovať alebo zabezpečovať aj iné druhy 

sociálnych služieb. Ďalej podľa zákona poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti na 

pomoc inej osoby a finančný príspevok na prevádzku, ukladá a kontroluje opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov, kontroluje účelnosť využitia finančných príspevkov, vedie 

evidenciu posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálne služby a prijímateľov sociálnych 

služieb, vyhľadáva odkázané fyzické osoby, poskytuje štatistické údaje a  uhrádza náklady  za 

zdravotné výkony, ktoré je potrebné vykonať v procese posudzovania osoby o odkázanosti. 

 

Obec tiež:  

o vypracúva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom 

obvode, 

o utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja, 

o je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení 

pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, v odkázanosti 

na opatrovateľskú službu, 
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o vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, 

o poskytuje, alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby na zabezpečenie 

nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v nocľahárni, 

v nízkoprahovom dennom centre, sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre 

deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v  zariadení  opatrovateľskej služby a v dennom 

stacionári, 

o poskytuje základné sociálne poradenstvo, 

o môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby, 

o uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, o poskytnutí finančného príspevku pri 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný 

príspevok na prevádzku sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej 

služby.   
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7. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 

V nasledujúcej časti je uvedená analýza sociálnej problematiky – popis súčasného stavu, 

najväčších problémov, možných riešení a zvolených stratégií v sociálnej oblasti. Tak ako na 

každú oblasť života mesta, tak aj na sociálnu oblasť vplývajú vonkajšie faktory- sociologické 

(demografické zmeny, zmeny v životnom štýle, oslabovanie tradičných ľudských hodnôt, 

oslabovanie rodiny), technologické (inovácie, informatizácia spoločnosti), ekonomické 

(decentralizácia verejnej správy, makroekonomický vývoj spoločnosti) a politické faktory. 

 

SWOT analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb v meste Liptovský Mikuláš: 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 

- aktívny prístup miestnej samosprávy 

realizujúci konkrétne systematické kroky 

vedúce k zlepšeniu riešenia životných situácií 

obyvateľov mesta, 

- aktívny prístup samosprávy pri postupnom 

odstraňovaní architektonických bariér 

v stavbách občianskej vybavenosti 

a objektoch poskytujúcich sociálne služby 

vrátane mestských komunikácií a chodníkov, 

- kvalifikovanosť personálu poskytujúcich 

sociálne služby,                                                                 

- kvalitná sieť sociálnych služieb 

s potenciálom ďalšieho rozvoja, 

- finančná podpora štátu na vybrané 

zariadenia sociálnych služieb 

- možnosť získania finančných prostriedkov 

z fondov EÚ 

- existujúca charitatívna činnosť cirkevných 

inštitúcií, 

- existujúca aktívna činnosť občianskych 

združení a neziskových organizácií 

zaoberajúcich sa sociálnou oblasťou a ich 

dobrá spolupráca s mestom 

- existujúca kvalifikovaná supervízia 

 

- nedostatočný počet zariadení, v ktorých  je 

zabezpečená bezbariérovosť, 

- nedostatok pobytových zariadení vybraného 

druhu  

- nízky záujem zo strany podnikateľov 

zamestnať sociálne vylúčených, 

- nedostatok finančných prostriedkov na 

rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych  

služieb, 

- nedostatok finančných prostriedkov na 

zriadenie  a financovanie sociálnych služieb 

- nedostatočný počet špecifických služieb pre 

sociálne vylúčených, 

- nízka integrácia imobilných občanov do 

spoločnosti, 

- nedostatočný prenos informácií medzi 

subjektmi poskytujúcimi sociálne služby, 

- nepripravenosť okolitých obcí prevziať 

zodpovednosť za poskytovanie sociálnych 

služieb – problematická implementácia zákona, 

- chýbajúca databáza organizácií pôsobiacich na 

území mesta a ich zameranie 

- vysoká administratívna náročnosť pri výkone 

sociálnej pomoci 



 

   21 

 

pracovníkov sociálnych služieb, 

- spokojnosť s existujúcimi poskytovanými  

sociálnymi službami,   

- niekoľkoročné  skúsenosti z komunitnej   

terénnej sociálnej práce, 

- vytvorenie poradných orgánov primátora 

mesta: Rada starších a Rada osôb so 

zdravotným postihnutím, 

– existujúce voľnočasové aktivity: aktívna 

činnosť denných centier – klubov seniorov,  

organizovanie kultúrnych, spoločenských 

a športových podujatí, 

– - právo na poskytnutie soc. služieb je 

zaručené rovnako všetkým občanom,  

– - možnosť zapožičania zdravotníckych  

pomôcok, 

– - zvyšujúci sa záujem spoločnosti 

a legislatívy o sociálnu starostlivosť 

– - vypracovaná Komplexná stratégia riešenia 

problémov rómskej komunity v meste 

– - spracovaná pasportizácia nájomných bytov 

a mestských častí obývaných Rómami 

– - vybudované Komunitné centrum, 

nocľaháreň a stredisko osobnej hygieny pre 

občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 

– - podpora tretieho sektora mestom 

prostredníctvom grantovej výzvy 

 

- nízke finančné ohodnotenie odborných 

zamestnancov v oblasti sociálnych služieb 

- časté zmeny v príslušnej legislatívnej oblasti 

- nedostatočný príjem klientov na úhradu za 

sociálnu službu  

- problémy v komunikácii mesta s príbuznými 

klientov (opatrovateľská služba) 

- absencia nasledovných riešení po ukončení 

inštitucionálnych služieb (chýbajúce hospicové 

služby) 

- chýbajúca dobrovoľnícka činnosť v meste 

- nízka úroveň vzdelania Rómov a nezáujem 

o zmenu spôsobu vlastného života 

- častý výskyt sociálnopatologických javov v 

komunite 

 

–  

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 

- možnosť získania finančných prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov EU a iných 

zdrojov, 

- rozvoj nových druhov a foriem sociálnych 

služieb  

- vytváranie partnerstiev a spolupráce pri 

poskytovaní sociálnych služieb, 

- ďalšie vzdelávanie personálu 

poskytujúceho sociálne služby, 

- poskytovanie kvalifikovanej supervízie pre 

sociálnych pracovníkov 

 

-  neisté finančné zabezpečenie poskytovania 

sociálnych služieb, 

- meniace sa legislatívne prostredie, problémová 

implementácia zákona č. 448/2008 o sociálnych 

službách, 

 

- nezáujem občanov mesta Liptovský Mikuláš 

o ponúkané sociálne služby, 

- zvyšujúci sa počet občanov  odkázaných na 

sociálne služby, 

- komplikovaná spolupráca s príbuznými 
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- v dlhodobom časovom horizonte zriadiť 

nové zariadenia poskytujúce sociálne služby 

(napr. útulok pre ženy) 

- možnosť využitia dobrovoľníckej práce – 

cez tzv. aktivačné práce  

- organizácia letných táborov pre deti z rodín 

v sociálnej núdzi (v spolupráci s inými 

subjektmi) 

- zriadenie monitorovacieho systému pre 

zdravotne postihnutých a seniorov 

 

-  

(nezáujem príbuzných o riešenie sociálneho 

statusu svojich blízkych umiestnených 

v zariadeniach a o príbuzných bez prístrešia),  

- zneužívanie sociálneho systému zo strany 

niektorých klientov 

- nepriaznivý demografický vývoj, starnutie 

populácie a nárast počtu osôb s ťažkým 

zdravotným postihnutím, 

- nárast počtu samožijúcich občanov (seniorov) 

s nízkym príjmom bez rodinných príslušníkov 

-  zlyhávanie osobnej zodpovednosti za vlastný 

život a absencia aktívneho prístupu k riešeniu 

vlastnej životnej situácie, 

- zvyšovanie nákladovosti sociálnych služieb, 

riziko zvyšovania úhrad a dlhodobej 

udržateľnosti financovania, 

- riziko nesúladu plánovania financovania 

sociálnych služieb s potrebami obyvateľov,  
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8. POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V  MESTE 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 

Do systému sociálnych služieb sú zapojené tri typy aktérov – účastníkov:  

1. občan ( klient) 

2. poskytovatelia sociálnych služieb ( inštitúcie, subjekty) 

3. riadiace orgány (orgány samosprávy a štátnej správy) 

 

Spolupráca subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti je na území mesta na  dobrej 

úrovni najmä v prepojenosti poskytovaných sociálnych služieb. Existencia kvalitne 

vybudovanej siete sociálnych zariadení a podpora činnosti subjektov zameraných na rôzne 

sociálne skupiny je predpokladom pre kvalitný život obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš. 

Rozvoj sociálnych služieb zabezpečuje mesto Liptovský Mikuláš spolu s partnermi ako 

dlhodobý kontinuitný, systematický a koordinovaný proces riešenia problémov osôb 

odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb. V rámci mesta sa v posledných rokoch 

zabezpečil postup od čiastkových riešení k systémovým opatreniam na základe poznania 

východiskového stavu a na základe zabezpečenia viaczdrojového financovania. 

V tabuľke vidíme použité finančné prostriedky (bežné výdavky) na sociálnu oblasť od 

roku 2009.  

 

Tabuľka 8.1  Bežné výdavky mesta použité na sociálnu oblasť  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

706 448,53 667 624,88 714 479,48 742 031,40 715 347,55 806 469,11 832 057,55 

nie sú tu zahrnuté výdavky ZPSaDSS mesta LM 

 

Mesto Liptovský Mikuláš poskytuje sociálne služby a podporné sociálne služby 

zadefinované zákonom. V súčasnosti sú to:  

o základné sociálne poradenstvo; 

o opatrovateľská služba;  

o odľahčovacia služba; 

o požičiavanie zdravotných pomôcok; 

o umiestnenie občanov v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb; 

o umiestnenie občanov v zariadení opatrovateľskej služby – Dom s opatrovateľskou 

službou; 
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o prevádzka Komunitného centra „Nový svet Hlboké“; 

o prevádzka nocľahárne; 

o prevádzka strediska osobnej hygieny a práčovne;   

o prevádzka denných centier – klubov seniorov; 

o iné služby – rozhoduje o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 

 

Tieto sociálne služby a sociálna pomoc sú poskytované prostredníctvom odboru 

sociálneho. Pod odbor sociálny organizačne spadá:  

o oddelenie sociálnych služieb, 

o oddelenie bytových a sociálnych vecí, 

o Komunitné centrum „Nový svet Hlboké“, 

o Detské jasle inštrukčné mesta Liptovský Mikuláš. 

 

V rámci uvedených organizačných úsekov sa zameriavame na poskytovanie sociálnej 

pomoci pre všetky ohrozené skupiny obyvateľov a to v zmysle kompetencií vyplývajúcich 

z príslušnej platnej legislatívy. Činnosť našej samosprávy 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). 

 

Prostredníctvom odboru sociálneho je každoročne podporovaná činnosť občianskych 

združení a mimovládnych organizácií, ktoré majú možnosť uchádzať sa o príspevok 

z dotačnej schémy (grantová výzva). Jednou z podporovaných oblastí je aj sociálna oblasť.  

 

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: 
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o domácu opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí občana, 

o sociálnu službu v dennom centre, 

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

o sociálnu službu v zariadení pre seniorov, 

o sociálnu službu v domove sociálnych služieb, 

o 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 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. 

 

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 31.12.2015 boli riadnymi členmi SOcÚ mesto Liptovský Mikuláš, Partizánska Ľupča, 

Bobrovec, Liptovská Anna, Galovany, Veterná Poruba, Demänovská Dolina, Liptovský 

Trnovec, Prosiek, Bobrovník a Malé Borové, Kvačany. Obec Partizánska Ľupča požiadala 

o vystúpenie z SOcÚ od 01.01.2016. 

SOcÚ na výkon úloh samosprávy na úseku sociálnych služieb zabezpečuje: 

o poskytovanie sociálneho poradenstva, 

o vyhotovenie posudkov o odkázanosti na sociálnu službu a výkon rozhodovania 

o odkázanosti na sociálnu službu, 
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o 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,  

o 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 7 obciam sociálne poradenstvo, vystavených 12 

posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, 12 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu  a 

3 zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.  

 

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.  

 

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 
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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 2015 náklady na posudkovú činnosť 

predstavovali 1 885 Eur. Posudky boli vydané občanom mesta na opatrovateľskú službu, 

zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a na denný stacionár. 

 

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 2015 sa určovala podľa 

aktuálnej výšky príjmu občana – prijímateľa sociálnej služby nasledovne:  

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

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

o príjem viac ako 441 € - výška úhrady 1,85 €. 

 

Novelou platného VZN 3/2011 boli v decembri 2015 (platné od 01.01.2016) upravené 

hranice príjmu občana nasledovne:  

o príjem do 300 €  - výška úhrady 0,85 €,   

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

o príjem nad 451 € - výška úhrady 1,85 €. 
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V roku 2015 bolo podaných 53 žiadostí o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú 

službu, bolo uzatvorených 43 zmlúv vrátane dodatkov k zmluvám. Opatrovateľská služba 

bola v priebehu celého roka 2015 poskytovaná priemerne 76 občanom a  zabezpečovalo ju   

49 opatrovateliek na rôzne pracovné úväzky. Náklady na opatrovateľskú službu v roku     

2015 predstavovali sumu 279 351,04 Eur, príjmy boli vo výške 90 408,49 Eur.  

 

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 42 240,00 Eur ročne.  

Dotácia bola určená na financovanie bežných výdavkov pre zariadenie sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V roku 2015 bolo čerpanie rozpočtu vo výške 

37 873,24 Eur, dosiahnuté príjmy boli vo výške 5 229,00 Eur. Nevyčerpané finančné 

prostriedky vo výške 9 595,76 Eur boli vrátené MPSVR SR v zmysle zmluvy do 31.03.2016. 

 

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len 

„ZPSaDSS LM“)  

 

ZPS a DSS mesta Liptovský Mikuláš je rozpočtovou organizáciou mesta s kapacitou 48 

miest. V roku 2015 v rozpočtovej organizácii pracovalo 24 zamestnancov v riadnom 

pracovnom pomere a ďalší zamestnanci prostredníctvom ÚPSVaR SR. Sociálna služba sa 

poskytuje celoročnou pobytovou formou. V rozpočtovej organizácii sú poskytované dva 
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druhy sociálnych služieb a to sociálna služba v zariadení pre seniorov pre 44 klientov 

a sociálna služba v domove sociálnych služieb pre 4  klientov.  

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.  

 

Tabuľka 8.2  Výška použitých finančných prostriedkov ZPSaDSS LM 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bežné 

výdavky 
363 840 389 751 410 085 394 812 417 236 427 599 433 620 

Z toho 

príspevok 

zriaďovateľa 

28 198 10 972 5 000 11 902 15 023 22 259 37 281 

Zdroj: ZPSaDSS mesta Liptovský Mikuláš  

 

V roku 2015 boli bežné výdavky ZPS a DSS celkom v sume 433 620,30 Eur, kapitálové 

výdavky neboli žiadne.  

Zdroje krytia výdavkov:  

o  zo štátneho rozpočtu       184 800,00 € 

o  z ÚPSVaR SR            3 767,59  € 

o  príspevok od zriaďovateľa        29 657,19  €  

o  príjmy organizácie celkom          215 395,52  €  

 

Mesto Liptovský Mikuláš odovzdalo zariadeniu v júni 2015 komunikačný systém za 16 

316,40 Eur, nakoľko sme mali k dispozícii len zastaraný signalizačný systém bez možnosti 

komunikácie s klientom.   

Dosiahnuté príjmy z úhrad za sociálnu službu k 31.12.2015 činili 212 591,11 Eur. Mesačná 

výška úhrady (prepočet na 30 dní/mes.) je od 380 – 418 Eur, denná úhrada je vo výške od 
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12,25 – 13,93 Eur. Ekonomicky oprávnené náklady na 1 miesto ZPS boli vo výške        

744,62 Eur a pre DSS 689,85 Eur.  

Štruktúra klientov podľa stupňa odkázanosti:                          

II.  stupeň  - 2 klienti                                                            

III. stupeň  - 4 klienti                                                              

IV. stupeň  - 7 klientov                                                             

V.  stupeň  - 8 klientov 

VI. stupeň  - 27 klientov 

 

V roku 2015 v zariadení bolo 24 úmrtí, z toho 16 zomrelo v zariadení  a  8 klientov 

v nemocnici.  Dvaja klienti sa po zlepšení zdravotného stavu vrátili do domáceho prostredia. 

Nových klientov bolo prijatých 26. Hospitalizovaných klientov bolo 29. 

Z celkového počtu 48 klientov bolo  14 mužov a 34 žien. Vekový priemer  80,5 roka. 

K 31.12.2015 bolo evidovaných v poradovníku čakateľov 11 žiadostí o poskytovanie 

sociálnej služby v zariadení.  

  

Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby  

 

V zmysle zákona o sociálnych službách je obec 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: 

o verejný poskytovateľ - obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou, právnická 

osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom,  

o 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 
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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 2015 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 37 občanom 

mesta. Finančné prostriedky im boli poskytnuté z rozpočtu mesta vo výške celkom            

98 038,33 Eur. V porovnaní s rokom 2014 je táto suma o 1 941,28 Eur vyššia.  

 

Tabuľka 8.3  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 

9 opatrovateľská služba 24 885,66 

Spišská katolícka charita 19 opatrovateľská služba 73 152,67 

Výdavky z rozpočtu obce 28  98 038,33 

Zdroj: mesto Liptovský Mikuláš  

 

Denné centrá a činnosť klubov seniorov   

Denné centrá vznikli transformáciu klubov dôchodcov, ktoré boli zadefinované v 

zákone o sociálnej pomoci. Zariadenia takéhoto typu zriaďuje obec podľa zákona 

o sociálnych službách. Sociálna služba poskytovaná v dennom centre patrí medzi podporné 

sociálne služby a je poskytovaná ambulantnou formou, to znamená, že klient dochádza do 

zariadenia. Podľa § 56 zákona o sociálnych službách sa dennom centre poskytuje sociálna 

služba občanovi ktorý dovŕšil dôchodkový vek, občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, 

rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa 

poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. 

Sociálne poradenstvo je podľa § 19 zákona o sociálnych službách odborná činnosť 

zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii na úrovni základného 

sociálneho poradenstva a špecializovaného poradenstva.  

Sociálna služba ktorá sa poskytuje v denných centrách mesta Liptovský Mikuláš bola 

v zmysle platnej legislatívy zaregistrovaná Žilinským samosprávnym krajom. Poskytovanie 

sociálnej služby v denných centrách mesta Liptovský Mikuláš je zadefinované vo Všeobecne 



 

   32 

 

záväznom nariadení VZN č.  3/2011 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne 

služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.  

 

Mesto Liptovský Mikuláš zriadilo a prevádzkuje v meste a jej mestských častiach deväť 

nasledovných denných centier: 

o Denné centrum Liptovský Mikuláš, Vrbica – Nábrežie – Vajanského 1066/11 (bývalý 

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

o Novozriadené Denné centrum Liptovský Mikuláš, Staré Mesto – Komenského 1982/2 - 

(Klub seniorov  III.); 

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

dome Bodice); 

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

Demänová); 

o Denné centrum Liptovský Mikuláš – Palúdzka – Palúčanská 350/24 (priestory v 

bývalom kult. dome Palúdzka); 

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

dome Iľanovo); 

o Denné centrum Liptovský Mikuláš – Ploštín – Na kút 74/2  (priestory v kultúrnom 

dome Ploštín); 

o Denné centrum Liptovský Mikuláš – Okoličné – Okoličianska 758/6  (zrekonštruovaná 

budova bývalej materskej školy v Okoličnom); 

o Denné centrum Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová – Ružičkova 97/14 

(Pongrácovká kúria). 

 

Na území mesta pôsobí aj Klub seniorov učiteľov. V denných centrách sa stretávajú 

prevažne občania vyššieho veku - seniori, ktorí sú organizovaní v kluboch seniorov. Podľa 

poslednej evidencie je organizovaných  1046 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 2015 čerpaný vo výške 

28 452,50 Eur.   
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V decembri 2015 bolo schválené novelizáciou Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 

3/2011 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš zriadenie ďalšieho Denného centra na 

adrese Liptovský Mikuláš, Komenského 1982/2. V týchto priestoroch sa schádzajú seniori,  

ktorých väčšinou spája status bývalého povolania. Členskú základňu tvorí cca 213 členov. 

Taktiež bol novelizovaný štatút klubov seniorov, ktorý riadi činnosť a prevádzku klubov 

pôsobiacich v denných centrách.  

Takmer 80 % z celkového rozpočtu pohltili výdavky súvisiace s prevádzkou denných 

centier. Mesto sa snaží každý rok  modernizovať priestory v denných centrách. V roku 

2015  sa takto podarilo modernizovať Denné centrum v Iľanove (opravy podlahy), DC na 

Vajanského ul. výmena interiérových dvier. Denné centrum Demänová bolo presťahované do 

nových priestorov (bývalé pohostinstvo v Kultúrnom dome Demänová). Tieto priestory boli 

zrekonštruované a upravené pre potreby  klubu.  

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 Aquaparku, zájazdy. Medzi ďalšie aktivity klubov seniorov patria aj  prednášky, 

besedy, účasť na rôznych akciách organizovaných mestom a mnoho ďalších. Činnosť klubov 

seniorov mesta Liptovský Mikuláš je veľmi rôznorodá a svedčí  o tom, že seniori  v meste 

Liptovský Mikuláš chcú svoj voľný čas  využívať plnohodnotne.  

            

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. 
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Tabuľka 8.4: Prehľad vyplatených dotácií za roky 2009 – 2015 

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 14 891,00 € 

2014 10 3 750,00 € 

2015 14 3 250,00 € 

Zdroj: mesto Liptovský Mikuláš  

 

V roku 2015 bola v rámci Grantovej výzvy vyplatená celková suma vo výške 3 250 Eur. 

Všetky poskytnuté dotácie boli použité v súlade s grantovou výzvou na rok 2015 a bol 

dodržaný určený termín vyúčtovania. 

 

Tabuľka 8.5  Prehľad čerpania dotácií z rozpočtu mesta za rok 2015 

P.č Názov organizácie Názov projektu Schválená 

dotácia 

1. 

 

Spoločnosť psoriatikov a atopikov  

SR – Klub L. Mikuláš  

Ako prispieť k zlepšeniu zdravotného 

stavu –  pobyt 
150,00 € 

2. Slovenský zväz telesne 

postihnutých – ZO  L. Mikuláš 
Rehabilitačné služby 450,00 € 

3. 

 

YMCA, miestne združenie 

Liptovský Mikuláš 
Jedno teplé jedlo pre ľudí bez prístrešia 300,00 € 

4. 

 

 

Zväz postihnutých civilizačnými 

chorobami v SR ZO L. Mikuláš 
Individuálna rehabilitácia členov 350,00 € 

5. 

 

Združenie rodičov – ZO           

post. detí – Koliesko 

Sociálno-rehabilitačný pobyt     

Wellness Hotel Alexandra 
350,00 € 

6. 

 

Slovenský červený kríž – ÚS 

Liptov 

Nech seniori a telesne postihnutí nežijú 

v izolácii 
300,00  € 

7. 

 

Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska 

Rekondičný pobyt Turčianske teplice 

2015 
150,00 € 
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8. 

 

Spišská katolícka charita,       

Denný stacionár 

 

Aktívne využitie voľného času 180,00 € 

9. JESKO, o.z. Koncert detského speváckeho súboru 

Čercheňora 
200,00 € 

10. Agentúra domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti ADOS 

Zlepšenie kvality života občanov 

v meste Liptovský Mikuláš 
170,00 € 

11. 

 

Združenie na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím 
Denný rehabilitačný pobyt 180,00 € 

12. 

 

OZ Centrum Ligda – asociácia pre 

telesne postihnutých 

Rehabilitačné a rekondičné služby pre 

ŤZP členov OZ Ligda 
120,00 € 

13. 

 

Liptovský anjel, n.f. Systém aktívnej pomoci rodinám 

v núdzi 
250,00 € 

14. OZ Nezábudka – na pomoc deťom 

s kombinovaným postihnutím 
Prevádzkové náklady denného centra 100,00 € 

Zdroj: mesto Liptovský Mikuláš  

 

 

 

B) SOCIÁLNA POMOC PRE RODINY S MALOLETÝM DIEŤAŤOM A RODINY 

V KRÍZOVEJ SITUÁCII 

 

 Detské jasle inštrukčné (ďalej len „DJ“) 

 

V oblasti pomoci mladým rodinám s dieťaťom mesto prevádzkuje detské jasle 

inštrukčné:  

o je to zariadenie dennej starostlivosti o deti v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho 

veku pri zosúladení rodičovských povinností s platenou prácou, pri zabezpečení 

životného štandardu členov rodiny, 

o úlohou DJ je poskytovať odbornú starostlivosť o zdravie a všestranný vývin detí vo 

veku od 6 mesiacov do 3 rokov, 

o cieľom výchovnej starostlivosti v jasliach je harmonický rozvoj telesných a duševných 

schopností detí, 

o kapacita 49 detí.  
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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 

,ktoré sú rozdelené podľa vekovej skupiny detí. Poskytovaná starostlivosť v detských jasliach 

je doplnkom rodinnej starostlivosti. Práca s deťmi je cieľavedomá, plánovitá, zohľadňujúca 

individuálne a vekové zvláštnosti detí. Cieľom poskytovanej starostlivosti v zariadení 

detských jaslí je vytvárať pre deti príjemné prostredie stimulujúce ich telesný a duševný vývoj 

a v najvyššej možnej miere uspokojovať ich potreby.  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 kvalifikovanými detskými sestrami. Prevádzku DJ 

zabezpečuje 15 členný kolektív + údržbár na dohodu. 

V roku 2011 bola upravená výška stáleho poplatku za pobyt dieťaťa v DJ v zmysle 

novely zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. 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 2013  vo výške 1,30 Eur na deň.  

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 DJ za 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.  

 

Tabuľka 8.6  Prehľad obsadenosti DJ 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Obsadenosť v % 
78 79 80 82 

Zdroj: mesto Liptovský Mikuláš  
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Celkové náklady na prevádzku DJ v roku 2015 boli vo výške 191 765,00 Eur, z toho na 

údržbu budovy a priestorov bolo čerpané 52 368,00 Eur. Príjem (stravné, školné a stravné 

zamestnancov) bol vo výške 93 900,00 Eur. V roku 2015 boli finančné prostriedky čerpané 

na mzdy 97 430,15 Eur, odvody 34 973,59 Eur, tovary a služby 54 546,45 Eur a bežné 

transfery 1430,97 Eur, DDP 1563,72 Eur. 

V roku 2015 bola zrealizovaná údržba objektu DJ - oprava prechodu 821,00 Eur, 

výmena okien 1 188,00 Eur výmena stropných svietidiel 580,00 Eur, výmena časti radiátorov 

880,00 Eur, klampiarske práce – prechod a strieška hlavný vchod 505,00 Eur, maliarske a 

natieračské práce 436,00 Eur, interiérové vybavenie 885,00 Eur, nákup detského oblečenia 

987,00 Eur, nákup hračiek a učebných pomôcok 459,00 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.  

 

 Výchovné opatrenia   

 

V súčinnosti s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši 

(orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) mesto v roku 2015 vykonalo 

šetrenie v 18 rodinách, v ktorých bolo deťom uložené výchovné opatrenie. Šetrenie sa 

vykonáva za účelom podania správy o bytových, sociálnych a rodinných pomeroch 
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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.  

 

 Osobitný príjemca  

   

Mesto v roku 2015 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: 

o oprávnená osoba (rodičia, starí rodičia) nevyužívajú prídavok na ten účel na ktorý 

je určený,  

o 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, 

o ak bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené 

výchovné opatrenie,  

o 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 2015 bola výška prídavku na jedno dieťa 23,52 Eur. Mesto Liptovský Mikuláš 

vykonávalo funkciu osobitného príjemcu výplaty prídavku na dieťa pre 56 detí, tento bol 

vyplatený rodičom detí v celkovej sume 15 856,76 Eur.   

V roku 2015 mesto Liptovský Mikuláš vykonávalo aj funkciu  osobitného príjemcu na 

dávku v hmotnej núdzi (s príspevkom na bývanie) pre 18 obyvateľov z osady Hlboké. 

Prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu bolo zaplatených mestu 17 759,31 Eur. 

Uvedená suma bola poukázaná na bežný nájom, splátky dlhu nájmu a miestny poplatok  za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady.  

 

 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 
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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.   

V roku 2015 bola výška príspevku na tvorbu úspor 99,50 Eur/mesačne na každé dieťa. 

Celkové vyplatené finančné prostriedky boli v sume 3 582,00 Eur pre tri deti. V roku 2015 

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

rodinného prostredia v 5 rodinách pre 6 maloletých detí. 

 

 Zastupovanie maloletého na súde, súčinnosť so súdmi  

  

V roku 2015 sa mesto zúčastnilo 11 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 2015 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 7 prípadoch.  

 

 Funkcia opatrovníka  

 

V roku 2015 mesto vykonávalo funkciu opatrovníka na základe právoplatného 

rozhodnutia súdu 3 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. 

 

 



 

   40 

 

C) SOCIÁLNA POMOC MARGINALIZOVANÝM SKUPINÁM 

 

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: 

o nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, 

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

o zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,  

o 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 8.7  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 1  425,00 € 

Zdroj: mesto Liptovský Mikuláš  
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V roku 2015 bolo 36 žiadateľom vyplatených spolu 1 425,00 Eur (cca 40 Eur na jednu 

rodinu). V 1 prípade nebola jednorazová dávka v hmotnej núdzi priznaná.  

 

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 2015 

mesto pochovalo 4 občanov bez rodinných príslušníkov a  náklady boli vo výške        

1 551,33 Eur. Časť sumy si mesto uplatnilo v rámci dedičského konania.  

 

Komunitné centrum „Nový svet Hlboké“ (ďalej len „KC“) 

 

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

a nocľaháreň 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 tzv. 

sprevádzanie, 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 aj kultúrno-vzdelávacím a športovým centrom 

pre deti, mládež a dospelých, ktoré 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.  

 

Činnosť komunitného centra: 

o 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 2015  bolo poskytnuté poradenstvo  357 

klientom a cca 652 intervencií. 
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o Práca s deťmi vo vekovej kategórii od 3 do 6 rokov prebiehala v čase od 09,00 do 

12,00 hod. pondelok až streda. Návštevnosť bola priemerne 9 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, poznávanie 

živočíchov, rastlín, doprava a správanie sa na ceste, základné farby, matematické 

predstavy, geometrické tvary, orientácia v priestore (hore, dole, vpredu, nad, pod...), 

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. Počet prihlásených detí na školský rok 2015/16 bolo 15 detí.  

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

návštevnosť je  priemerne 12 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, prihliadajúc  na psycho-hygienické 

normy. Po nej nasleduje voľná časť, kde sa deti hrajú rôzne spoločenské hry, je to 

priestor na 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 ukázať svoje schopnosti. 

o 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 6 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.  

o ROMAMA – bol priestor pre matky s deťmi do 3 rokov. Keďže koncom roka 2014 boli 

stretnutia mamičiek uskutočňované sporadicky, nakoľko účasť mamičiek bola 

zanedbateľná, čas vymedzený pre túto skupinu bol v roku 2015 venovaný opäť výchove 
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a vzdelávaniu deťom v predškolskom veku. 

o 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 spoločenské hry. Tento priestor je ale 

minimálne využívaný. V letnom období mladí využívajú ihrisko, kde hrávajú basketbal, 

nohejbal alebo futbal.  

 

Aktivity v roku 2015: 

o väčšie podujatia zorganizované pre deti – Deň súťaží pri príležitosti MDD, guláš 

s holandskými priateľmi v prírode spojený so športovými aktivitami, letné vedomostné 

a výtvarné súťaže, prechod rozprávkovou krajinou s plnením rôznych úloh, premietanie 

filmov a rozprávok, opekanie špekáčikov pri vodnom areáli, Mikulášska besiedka, 

„MISS Komunitka“, Maškarný ples, 

o návštevy: mestská plaváreň, Múzeum Čierny orol, Múzeum Janka Kráľa, kontaktná  

ZOO  pri  Tatralandii,  

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

Macko v meste, spojená s názornými ukážkami, 

o informačné stretnutie v spolupráci so Základnou školou Dr. Aurela Stodolu a so 

Spojenou školou, J. Rumana s rodičmi k zápisu do 1. ročníka, 

o spolupráca s holandskou nadáciou Stichting Hulpproject Slowakije - niekoľko krát 

ročne zvoz zbierky oblečenia pre klientov KC, ...  

o spolupráca s n. o. Pomocný anjel a s medzinárodnou organizáciou YMCA, vďaka ktorej 

sme mali troch dobrovoľníkov (z Nemecka, z Rakúska, z Francúzska a Španielska),  

o pravidelne organizovaný futbalový krúžok zavŕšil turnajom v spolupráci s terénnou 

sociálnou prácou v Liptovskej Porúbke. 

Celkové náklady na KC v roku 2015 boli vo výške 38 218,08 Eur. 

 

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 vykonania osobnej hygieny a vyprania si oblečenia. Poplatok za 

poskytnutý nocľah, so spomínanými sociálnymi službami je pre klienta v hmotnej núdzi 0,50 
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Eur a pre klienta, ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi 1,00 Eur. Priemerná návštevnosť 

nocľahárne v roku 2015 je 6 mužov a 2 ženy.  

Stredisko osobnej hygieny a práčovňa - 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 2015 boli celkové náklady na prevádzku, mzdy a poistné pre zamestnancov 

uvedených zariadení sociálnych služieb vo výške 40 201,45 Eur, z toho náklady na 

nocľaháreň vo výške 17 280,00 Eur boli hradené z účelovej dotácie MPSVR SR. Príjem za 

poskytnuté služby  bol vo výške 2 120,47 Eur.  

 

Realizované projekty Komunitného centra v roku 2015: 

  

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach bol financovaný z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia. Cieľom projektu bola podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom realizácie terénnej 

sociálnej práce v obciach,  zvyšovanie dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti. 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach bol realizovaný od 01.09.2012 do 

31.10.2015.  

Mesto získalo finančné prostriedky z Fondu sociálneho rozvoja (teraz Implementačná 

agentúra) na výkon terénnej sociálnej práce pre dvoch terénnych sociálnych pracovníkov 

a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka. Prostriedky boli použité  na mesačnú 

celkovú cenu práce (mesačná mzda vrátane poistného) pre terénnych sociálnych pracovníkov 

a asistenta terénneho sociálneho pracovníka a na telekomunikačné a cestovné náklady 

súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce. Celkové výdavky projektu v roku 2015 boli vo 

výške 28 847,03 Eur, z toho finančná spoluúčasť mesta činila  818,00 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. Počas roku 2015 sociálni pracovníci 

poskytovali pomoc a poradenstvo spolu 398 klientom vyššie uvedených lokalít. Pomoc bola 
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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 2015 

sme mali 9 zaregistrovaných predajcov. V roku 2015 sa na území mesta predalo 12 907 

časopisov, 24 kníh a 900 krížoviek. Základnou myšlienkou celého projektu je umožniť ľuďom 

v zlej sociálnej situácii možnosť legálneho zárobku formou podporovaného pracovného 

zapojenia, zárobok je priamo úmerný klientovej aktivite.  

 

ZOZNAM POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

Na území mesta Liptovský Mikuláš pôsobí spektrum verejných a neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb, cirkví, občianskych združení  a organizácií zaoberajúcich 

sa sociálnou pomocou rôzneho charakteru.  

  

Poskytovateľ sociálnej 

služby 

Prijímateľ sociálnej 

služby 

Poskytuje sa 

Zriaďovateľ: mesto Liptovský Mikuláš 

mesto Liptovský Mikuláš seniori, nezamestnaní, 

občania v hmotnej 

a sociálnej núdzi, občania 

s ťažkým zdravotným 

postihnutím, rodičia 

s maloletými deťmi, 

týrané ženy a matky 

s deťmi, občania bez 

prístrešia, odchovanci 

z detských domovov, 

občania po návrate 

z výkonu trestu, 

nesvojprávni občania 

 sociálne poradenstvo 

 opatrovateľská služba 

 odľahčovacia služba 

 požičiavanie pomôcok 

 umiestnenie do zariadení 

sociálnych služieb 

 SS v dennom centre 

 pomoc občanom bez 

prístrešia 

 jednorazová dávka v HN 

 bytové otázky 

Forma: ambulantná 

Zariadenie pre seniorov 

a domov sociálnych 

služieb mesta Liptovský 

Mikuláš 

 

Kapacita: 

44 zariadenie pre seniorov 

 4 domov sociálnych 

služieb 

seniori – fyzické osoby 

odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby a 

občania s ťažkým 

zdravotným postihnutím 

 ubytovanie 

 stravovanie 

 sociálne poradenstvo 

 pomoc pri odkázanosti 

 sociálna rehabilitácia 

 ošetrovateľská starostlivosť  

 záujmová činnosť ...  

Forma: celoročná pobytová 
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Dom s opatrovateľskou 

službou – Zariadenie 

opatrovateľskej služby 

 

Kapacita:  

11 malometrážnych bytov 

občania odkázaní na 

pomoc inej fyzickej osoby 

– seniori, ŤZP 

 pomoc pri odkázanosti 

 sociálne poradenstvo 

 ubytovanie 

 upratovanie, pranie, žehlenie 

... 

Forma: celoročná, v pracovné dni 

Komunitné centrum 

„Nový svet Hlboké“  

(ďalej len KC) 

fyzickej osobe 

v nepriaznivej sociálnej 

situácii, deti a mládež zo 

sociálne znevýhodneného 

prostredia, MRK 

 komunitná práca 

 komunitná rehabilitácia 

 záujmová činnosť 

Forma: ambulantná 

Nocľaháreň pri KC 

v Hlbokom 

 

Kapacita: 12 miest -  

8 muži, 4 ženy  

 

fyzickej osobe 

v nepriaznivej sociálnej 

situácii, osobe bez 

prístrešia 

 ubytovanie na prenocovanie 

 sociálne poradenstvo 

 nevyhnutné ošatenie a obuv 

Forma: celoročná prevádzka 

Stredisko osobnej hygieny 

a práčovňa pri KC 

v Hlbokom 

osobe, ktorá nemá 

zabezpečené nevyhnutné 

podmienky na 

uspokojovanie základných 

životných potrieb, seniori, 

ŤZP 

 vykonanie nevyhnutnej 

osobnej hygieny 

 pranie, žehlenie 

Forma: celoročná prevádzka 

Detské jasle inštrukčné  

 

Kapacita: 49 miest 

deti od 6 mesiacov do 3 

rokov 

 odborná starostlivosť 

o zdravie a všestranný vývin 

detí útleho veku 

 zosúladenie rodičovských 

povinností s platenou prácou 

 opatrovateľská služba 

Forma: denná, ambulantná 

Terénna sociálna služba 

krízovej intervencie – 

terénna sociálna práca 

osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

 sociálne poradenstvo 

 práca v teréne 

 sociálna                        

pomoc,  sprevádzanie 

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj 

Centrum sociálnych 

služieb ANIMA,  

pracoviská:  

  

Zariadenie pre seniorov 

a domov sociálnych 

služieb,  

Špecializované zariadenie,  

jedáleň  

 

Kapacita: 128 miest (M, 

Ž) 

seniori – fyzické osoby 

odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby a 

občania s ťažkým 

zdravotným  postihnutím 

 ubytovanie 

 stravovanie 

 sociálne poradenstvo 

 pomoc pri odkázanosti 

 sociálna rehabilitácia 

 ošetrovateľská starostlivosť  

 záujmová činnosť ...  

Forma: celoročná pobytová  

 zabezpečenie                           

stravy v jedálni 

 donáška stravy 
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Útulok pre bezdomovcov 

(pre mužov) 

 

Kapacita: 12 miest 

osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácii, bez 

prístrešia, v hmotnej 

núdzi 

 ubytovanie na určitý čas 

 sociálne poradenstvo 

 nevyhnutné ošatenie, obuv 

Forma: pobytová, na určitý čas 

Krízové stredisko Pálkovo 

centrum (PC) 

Zariadenie núdzového 

bývania (ZNB) 

 

Kapacita:  

8 krízových lôžok - PC 

6 miest pre matky s deťmi 

(ZNB) 

deti a mládež 

 

týrané ženy 

 sociálne poradenstvo 

 sociálna prevencia 

 pobyt týraným ženám (s 

deťmi) 

Forma: pobytová, na určitý čas, 

            Ambulantná 

o pobyt pre deti vo veku 3-18 

rokov 

Poradenské centrum ŽSK občania v zlej sociálnej 

a krízovej situácii, seniori, 

ŤZP  

 základné sociálne 

poradenstvo 

Forma: ambulantná 

Poradenské centrum pre 

ženy ohrozené násilím, 

zažívajúce násilie a ich 

deti 

ženy – matky ohrozené 

násilím, ich deti 

 špecializované  sociálne 

poradenstvo 

 pomoc, sprevádzanie 

 právne a psychologické 

poradenstvo 

Forma: ambulantná 

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj 

Centrum právnej pomoci  seniori, nezamestnaní, 

občania v hmotnej 

a sociálnej núdzi, občania 

s ťažkým zdravotným 

postihnutím 

 právne poradenstvo 

Forma: ambulantná 

Detský domov 

Kapacita: 10 

deti do 18 rokov, najviac 

do 27 rokov 

 ubytovanie 

 stravovanie 

Forma: celoročná, pobytová 

Spolky, cirkvi, cirkevné organizácie 

Slovenský Červený kríž, 

Územný spolok Liptov 

nezamestnaní, občania 

v hmotnej a sociálnej 

núdzi, občania s ťažkým 

zdravotným postihnutím, 

seniori 

 opatrovateľská služba, 

 výdajňa predmetov 

materiálnej pomoci,  

 sprchovanie a pranie,  

 požičovňa kompenzačných 

pomôcok 

 varenie obedov v zimnom 

období 

ADOS – BH, s.r.o.  

Agentúra domácej ošetr.  

starostlivosti, Beata 

Harčarová 

občania s ťažkým 

zdravotným postihnutím 

 ošetrovateľská starostlivosť 

o pacientov v domácom 

prostredí 

 odborná zdravotná starostl.  

SKCH – Spišská katolícka 

charita 

 

Farská charita pri kostole 

Sv.  

seniori, občania s ŤZP 

 

občania v núdzi, občania 

bez prístrešia 

 terénna sociálna služba 

 domáca opatrovateľská sl. 

 duchovné služby 

 dobrovoľnícka činnosť 

 charitatívna činnosť 
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Mikuláša  poskytnutie obedov 

SKCH–ADOS,  

opatrovateľská služba 

občania s ťažkým 

zdravotným postihnutím, 

seniori 

 ošetrovateľská starostlivosť 

zdravotná a hospicová 

starostlivosť 

 sociálne poradenstvo 

SKCH Dom Charitas Sv. 

Kláry – krízové stredisko 

 

Kapacita: 12 

dievčatá, mladé ženy od 

15 – 25 rokov 

 sociálne poradenstvo 

 ubytovanie, stravovanie 

 pracovná terapia 

 sociálna rehabilitácia 

 duchovné služby 

Forma: pobytová, na určitý čas 

SKCH – Dom Charitas 

Božej prozreteľnosti – 

Denný stacionár 

 

Kapacita: 15 

seniori, občania s ŤZP  sociálne poradenstvo 

 pomoc pri odkázanosti 

 sociálna rehabilitácia 

 pracovná terapia  

 stravovanie 

Forma: ambulantná 

SKCH Dom Charitas 

Božej prozreteľnosti – 

nocľaháreň 

 

Kapacita: 20 

rodičia s deťmi v krízovej 

situácii,  týrané ženy 

 ubytovanie na určitý čas 

 sociálne poradenstvo 

 nevyhnutné ošatenie a obuv 

Forma: pobytová, na prenocovanie 

ECAV – Cirkevný zbor 

Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na 

Slovensku, LM 

seniori, občania s ťažkým 

zdravotným postihnutím, 

osamelí rodičia 

s maloletým dieťaťom, 

občania bez prístrešia 

 domáca            

opatrovateľská služba 

 zdravotná starostlivosť 

 dobrovoľnícka činnosť 

 pomoc občanom v núdzi 

 klubová činnosť pre deti 

a mládež 

 poskytnutie obedov 

Bratská jednota baptistov nezamestnaní, občania 

v nepriaznivej sociálnej 

situácii, občania bez 

prístrešia 

 sociálne poradenstvo 

 pomoc, poskytnutie ošatenia  

a stravy  

 varenie obedov v zimnom 

období 

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 

Dom seniorov Golden 

Age Liptovská Ondrašová 

 

Kapacita: 140 

seniori  ubytovanie 

 stravovanie 

 sociálne poradenstvo 

 pomoc pri odkázanosti 

 sociálna rehabilitácia 

 ošetrovateľská starostliv.  

 záujmová činnosť ...  

Forma: celoročná pobytová 

Zariadenie pre seniorov 

Royal Care Vitálišovce 

 

Kapacita: 16 

seniori  Ubytovanie 

 stravovanie 

 sociálne poradenstvo 

 pomoc pri odkázanosti 

 sociálna rehabilitácia 
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 ošetrovateľská starostlivosť  

 záujmová činnosť ...  

Forma: celoročná pobytová 

Kluby, občianske združenia, zväzy 

YMCA miestne združenie  občania bez prístrešia, 

ohrozené deti, rodiny 

v krízovej situácii 

 zbierky šatstva 

 varenie polievok 

 pomoc, sprevádzanie 

 dobrovoľnícka činnosť 

JESKO OZ Rómovia a občanov 

v nepriaznivej sociálnej 

situácii 

 sociálne poradenstvo 

 lektorská činnosť 

 sociálne projektovanie 

Slovenský zväz telesne 

postihnutých ZO č. 052 

občania s ťažkým 

zdravotným postihnutím 

 sociálne poradenstvo 

 sociálna rehabilitácia 

 integračná          

a vzdelávacia činnosť  

 regenerácia, kultúra 

Slovenský zväz telesne 

postihnutých ZO rodičov 

zdravotne postihnutých 

detí Koliesko 

deti a občania s ŤZP, 

vozíčkari 

 sociálne poradenstvo 

 sociálna prevencia 

 sociálna rehabilitácia 

 rekondičná, integračná 

a vzdelávacia činnosť 

 pracovná terapia 

 klubová činnosť 

ILCO klub – združenie 

stomikov 

osoby so zdravotným 

postihnutím 

 sociálne poradenstvo  

 stomická poradňa 

 rekondičné pobyty 

 vzdelávacia činnosť 

Kardioklub osoby so zdravotným 

postihnutím,  

deti, mládež 

 sociálne poradenstvo 

 rekondičné pobyty 

 vzdelávacia činnosť 

 klubová činnosť 

Klub Nádej, združenie 

anonym.  alkoholikov 

osoby po liečbe, rodina   klubová činnosť 

 prevenčné programy 

 sociálna rehabilitácia 

 vzdelávacia činnosť 

Liga proti  rakovine SR, 

Klub VENUŠA 

osoby so zdravotným 

postihnutím, rodina 

 sociálne poradenstvo 

 vzdelávacia činnosť 

 rekondičné pobyty 

 klubová činnosť 

Liptovské kopýtko, OZ deti so zdravotným 

postihnutím, rodina 

 hipoterapia 

 poradenstvo 

 rehabilitačné pobyty 

 pracovná terapia 

Slovenský zväz sclerosis 

multiplex 

občania so zdravotným 

postihnutím, rodina 

 sociálne poradenstvo 

 prevenčné programy 

 rehabilitačné pobyty 

NAŠE MANŽELSTVO, 

n.o. 

rodina v krízovej situácii, 

rodina s deťmi 

 sociálne poradenstvo 

 prevenčné programy 

a pobyty 
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 psychologické poradenstvo 

OZ Ostrov nádeje deti, mládež, rodina 

deti z rodín odkázaných 

na sociálnu pomoc 

 spolupráca s CSS ANIMA 

 sociálne a psychologické 

poradenstvo 

 pracovná terapia 

 prevenčné programy 

 sociálna rehabilitácia 

OZ Premeny deti so zdravotným 

postihnutím, najmä deti 

po DMO, rodina 

 sociálne poradenstvo 

 sociálna prevencia 

 sociálna rehabilitácia 

 integrácia do spoločnosti 

 rekondičné pobyty 

 vzdelávacie aktivity 

 klubové stretnutia 

Zväz postihnutých 

civilizačnými chorobami 

OZ, ZO L. Mikuláš 

osoby zdravotne 

postihnuté (civilizačnými 

chorobami) 

 sociálne poradenstvo 

 sociálna prevencia 

 sociálna rehabilitácia 

a integrácia 

 pracovná terapia 

 rekondičné a rehabilitačné  

pobyty 

 vzdelávacie aktivity 

 klubové stretnutia 

Zväz diabetikov 

Slovenska 

osoby so zdravotným 

postihnutím, rodina 

 sociálne poradenstvo 

 rekondičné a rehabilitačné  

pobyty 

 vzdelávacie aktivity 

 klubové stretnutia 

Spoločnosť psoriatikov 

a atopikov SR, Klub L. 

Mikuláš 

osoby so zdravotným 

postihnutím, rodina 

 sociálne poradenstvo 

 rekondičné, rehabilitačné  

a výchovné pobyty 

 vzdelávacie aktivity 

 klubové stretnutia 

Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska, 

OZ 

osoby so zrakovým 

postihnutím, rodina 

 sociálne poradenstvo 

 sociálna prevencia 

 sociálna rehabilitácia 

 rekondičné a výchovné 

pobyty 

 požičiavanie pomôcok 

Spoločnosť Parkinson 

Slovensko, OZ 

osoby postihnuté 

Parkinsonovou chorobou, 

rodina 

 sociálne poradenstvo 

 sociálna rehabilitácia 

 rekondičné a rehabilitačné  

pobyty 

 pohybové aktivity, cvičenia 

 fyzioterapia 

 odborné prednášky 

Iné subjekty poskytujúce služby v oblasti sociálnej pomoci 

Mestská polícia L. 

Mikuláš 

deti, mládež, rodina, 

seniori, občania bez 

 preventívne aktivity, 

prednášky, besedy 
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prístrešia, občania mesta  poradenstvo 

 pomoc a sprevádzanie, 

ochrana 

Policajný zbor SR deti, mládež, rodina, 

seniori, občania bez 

prístrešia, týrané ženy, 

matky, občania mesta 

 pomoc a ochrana 

 poradenstvo 

 preventívne aktivity, besedy 

Liptovská  nemocnica 

s poliklinikou MUDr. 

Ivana Stodolu 

všetky skupiny 

obyvateľov s rôznym 

druhom zdravotného 

ochorenia, postihnutia  

 sociálne, zdravotné 

poradenstvo 

 vybavenie ortopedickými 

pomôckami 

 prepravná služba – sanitkou 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny L. Mikuláš 

nezamestnaní, absolventi 

škôl, seniori, občania 

s ŤZP, matky s deťmi, 

občania po výkone trestu, 

občania bez prístrešia, 

odchovanci DD, deti 

s poruchami správania ... 

 Štátna správa v oblasti 

sociálnych vecí a služieb 

zamestnanosti a plnenie úloh 

podľa osobitných predpisov 

Sociálna poisťovňa L. 

Mikuláš 

všetky skupiny občanov  pomoc a poradenstvo podľa 

príslušných zákonov 
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9. ANALÝZA POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB  PROSTREDNÍCTVOM  DOTAZNÍKA  

 

Mesto Liptovský Mikuláš sa v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 – 2020 obrátilo na obyvateľov s prosbou 

o spoluprácu. Vyplnením anonymného dotazníka sa obyvatelia mesta zapojili do samotného 

procesu komunitného plánovania. Mesto vypracovalo dotazník za účelom čo najúčinnejšieho 

zistenia nedostatkov v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, najefektívnejšieho určenia 

potrieb občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a stanovenia cieľov a priorít 

budúceho rozvoja sociálnych služieb v meste Liptovský Mikuláš. 

Dotazník bol doručený do každej domácnosti v meste a jeho jednotlivých častí ako 

súčasť mesačníka Mikuláš. Dotazník bolo možné vyplniť aj na web stránke mesta poprípade 

si ho stiahnuť do svojho počítača a zaslať emailom. Vyplnené dotazníky bolo možné zaslať do 

26. februára 2016 na adresu Mestského úradu, odovzdať v denných centrách – kluboch 

seniorov alebo prostredníctvom poslancov jednotlivých mestských častí. Dotazník vyplnilo 

214 respondentov, z toho 143 žien a 71 mužov. 

 

 

Graf 9.1  Podiel pohlavia respondentov prieskumu    

Pohlavie

33%

67%

Muž

Žena
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Veková štruktúra obyvateľov mesta, ktorí doručili dotazník je zobrazená 

v nasledujúcom grafe:  

 

 

 

 Graf 9.2  Podiel respondentov prieskumu podľa veku 

 

  

Najviac dotazníkov doručili obyvatelia mesta, ktorí mali 60 a viac rokov. Občania 

v produktívnom veku sa do dotazníku zapojili len vo veľmi nízkom počte.   

 

Z respondentov, ktorí sa zúčastnili prieskumu dosiahlo úplné stredoškolské vzdelanie 78 

ľudí, čo je v prepočte 36,7% z celkového počtu zapojených. 73 respondentov dosiahlo SOU 

bez maturity (34,2%). Najmenej respondentov,10 bolo bez vzdelania, čo predstavovalo 5,1% 

zo všetkých zapojených. 
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Graf 9.3  Podiel respondentov prieskumu podľa vzdelania  

 

 

Graf 9.4  Podiel respondentov výskumu podľa sociálneho statusu  
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Z pomedzi všetkých zúčastnených respondentov sa do prieskumu zapojilo najviac 

seniorov (73,4%), následne nezamestnaní občania a občania s telesným postihnutím (11,4%). 

Do prieskumu sa zapojili aj príbuzní občana, ktorý spadá pod niektorú z vyššie 

uvedených kategórií (6,3%). Išlo o občanov, ktorí majú napríklad zdravotne ťažko postihnuté 

dieťa, rodinného príslušníka s telesným postihnutím alebo zmyslovým postihnutím. 

 

 

 

  Graf 9.5  Podiel respondentov výskumu využívania sociálnych služieb   

 

 

Z 214 respondentov sa viac ako 64% vyjadrilo, že v súčasnosti využíva niektorú 

sociálnu službu. Najčastejšie je využívaná opatrovateľská služba (17,2% zúčastnených) 

a zariadenie pre seniorov (13,8%). Väčšina opýtaných je s poskytovanými sociálnymi 

službami spokojná. Nespokojnosť vyjadrilo len približne 7% zúčastnených. 
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 Graf 9.6  Podiel respondentov výskumu záujmu o sociálne služby  

 

Obyvatelia mesta by mali potenciálny záujem o viacero sociálnych služieb. Prevažná 

väčšina respondentov má záujem o prepravnú službu (42), jedáleň (37) a denný stacionár (36). 

Predmetom záujmu sú aj opatrovateľská služba v meste (25) a zariadenie pre seniorov (21). 

 

 

 Graf 9.7  Podiel poskytovaných sociálnych služieb z hľadiska formy   
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Zúčastneným občanom by najviac vyhovovala terénna sociálna služba (44,4%), ktorá sa 

poskytuje v prirodzenom rodinnom prostredí prijímateľa služby. Ambulantná služba, za 

ktorou prijímateľ sociálnej služby dochádza, dosiahla 34,1% a bola druhou najčastejšou 

odpoveďou. 

 

 

 Graf 9.8  Podiel poskytovaných sociálnych služieb z hľadiska rozsahu  

 

 

Z hľadiska rozsahu poskytovania sociálnych služieb by respondentom najviac 

vyhovovala denná (40,7%) a celoročná (39,7%) forma poskytovania sociálnych služieb. 

Zo sociálnych služieb a zariadení obyvateľom v meste najviac chýba prepravná služba, 

denný stacionár s pobytom 1 a viac dní, denné centrum a denné rehabilitačné centrum. 

Za najväčšie problémy pri využívaní sociálnych služieb respondenti považujú finančnú 

náročnosť, nedostatok informácií, dlhé čakanie a neustále veľké množstvo potrebných 

dokladov pri vybavení a samotnom poskytovaní sociálnych služieb. 

Občania mesta Liptovský Mikuláš by mali záujem zapojiť sa do realizácie Komunitného 

plánu vo forme dobrovoľníckej práce a vecne, napríklad poskytnutím šatstva. 
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10.  ANALÝZA SOCIOLOGICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJOV 

 MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 

Pri komunitnom plánovaní sú primárnym zdrojom údajov a poznatkov, z ktorých sa v 

podstate toto plánovanie odvíja, výsledky demografických analýz a prognóz. Jedným zo 

základných podkladov pre stanovenie potrieb poskytovania sociálnych služieb nielen 

v súčasnosti, ale i v budúcnosti sú dôležité sociologické a demografické dáta odvíjajúce sa 

najmä od počtu a štruktúry obyvateľov mesta. Tak, ako ovplyvňuje demografický systém 

ostatné systémy (sociálny, ekonomický a pod.), tak vplýva vývoj ostatných systémov na 

systém demografický, ktorý tým do komunitného plánovania mesta nesporne patrí.    

Analýza sociologického a demografického vývoja populácie určitého územného celku 

je východiskovou súčasťou akéhokoľvek rozvojového dokumentu na lokálnej, regionálnej či 

národnej úrovni.     

Na vývoj spoločnosti majú v súčasnosti najväčší vplyv: demografické zmeny znižovanie 

celkového počtu obyvateľov, znižovanie počtu detí a zvyšovanie počtu seniorov, zvyšovanie 

priemerného veku obyvateľov, odchod obyvateľov v produktívnom veku do zahraničia za 

prácou a kariérou, zmeny v životnom štýle, rýchle životné tempo, viac stresu a menej 

pohybových aktivít, konzumný spôsob života, nárast kriminality a drogových závislostí, 

zhoršujúci sa zdravotný a fyzický stav populácie, množstvo informácií, vplyv techniky a 

médií, oslabovanie tradičných ľudských hodnôt, zhoršovanie medziľudských vzťahov a 

komunikácie, peniaze ako meradlo hodnôt, kríza rodiny, zvyšovanie počtu rozvodov a detí 

narodených mimo manželstva, na druhej strane sa posilňujú skupiny oživujúce tradície a 

tradičné hodnoty. K sociologickým faktorom patrí aj trend oživovania a revitalizácie 

verejných priestranstiev a medzinárodná imigrácia.
 1
 

 

10.1. Charakteristika mesta Liptovský Mikuláš a základné demografické údaje   

 

Mesto Liptovský Mikuláš územne patrí do Žilinského samosprávneho kraja, plní 

funkciu administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho centra a je cieľovým miestom 

cestovného ruchu. Mesto je sídlom okresu Liptovský Mikuláš a prirodzeným centrom regiónu 

Horný Liptov. Územie mesta Liptovský Mikuláš leží na severe stredného Slovenska, 
                                                           
1
 V  tejto analýze  sú čiastočne  využité  aj analýzy  z  Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho 

rozvoja  mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022      
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uprostred Liptovskej kotliny na hlavnej trase zo Žiliny do Vysokých Tatier. Je obklopené 

Západnými Tatrami na severe, Nízkymi Tatrami na juhu a Chočskými vrchmi na 

severozápade. Je východiskovým bodom do Nízkych a Západných Tatier. Rozprestiera sa 

prevažne na pravom brehu rieky Váh, priamo pri jej vtoku do vodnej nádrže Liptovská Mara.
2
  

 

Tabuľka 10.1  Základné údaje o meste Liptovský Mikuláš   

Názov okresu  Liptovský Mikuláš  

Názov kraja  Žilinský  

Štatút obce  mesto  

PSČ  031 01  

Prvá písomná zmienka o obci – meste – rok  1286 

Celková výmera územia obce (km²) 701 

Hustota obyvateľstva na km² 55 

Zdroj:  PHSR mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022   

 

Mesto Liptovský Mikuláš sa skladá zo šestnástich mestských častí – Andice, Benice, 

Bodice, Demänová, Iľanovo, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Ploštín, Podbreziny, 

Ráztoky, Stošice, Vitálišovce, Vrbica – Nábrežie, Staré mesto a Svätý Štefan.  

 

Podľa počtu obyvateľov patrí Liptovský Mikuláš s 31 515 obyvateľmi medzi stredne 

veľké mestá Slovenskej republiky. V rámci kraja najviac obyvateľov žije v krajskom meste 

Žilina (83 491 obyvateľov), ďalej v Martine (54 619 obyvateľov), Ružomberku (27 884 

obyvateľov) a v Čadci (24 739 obyvateľov).  

 

Tabuľka 10.2  Vývoj obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš od roku 1869 

1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2015 

4 975 4 172 7 614 9 220 8 226 20 038 31 725 33 007 32 502 31 534 

Zdroj: interná databáza MsÚ  

 

Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1970 žilo na území mesta 20 038 obyvateľov. V 

nasledujúcom desaťročí sa počet obyvateľov zvýšil o 4 482, t.j. o 22,37%. K 

najdynamickejšiemu rozvoju mesta dochádza v období 1980 – 1991, kedy bol zaznamenaný 

nárast počtu obyvateľov – o 7 205, t.j. o 29,38%. 

 

                                                           
2 Zdroj: www.wikipedia.org  

http://www.wikipedia.org/
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Pri Sčítaní ľudu, domov a bytov (SĽDB) k 3.3.1991 malo mesto Liptovský Mikuláš             

31 725 obyvateľov, čo tvorilo 33,62% pôvodného okresu Liptovský Mikuláš. Od roku 1991 

do roku 2001 dochádza k miernemu rastu počtu obyvateľstva (o 4,04% ). Koncom 90. rokov 

dochádza k nárastu počtu obyvateľstva, ktorý dosiahol vrchol v r. 1999 – 33 844 a odvtedy 

mesto zaznamenáva každoročný mierny pokles. Pri poslednom sčítaní ľudu, domov a bytov v 

roku 2011 žilo v meste 32 093 obyvateľov, čo je 44,19 % okresu. K 31.12.2015 malo mesto 

31 534 obyvateľov. 

 

Z hľadiska pohlavia žije v meste Liptovský Mikuláš 47,95 % mužov a 52,05 % žien, 

pričom počet žien v meste sa každoročne zvyšuje. 

 

10.2. Bilancia prirodzeného a migračného pohybu obyvateľstva mesta  

 

Trend postupného spomaľovania reprodukcie obyvateľstva, najmä vplyvom znižovania 

pôrodnosti, sa prejavuje aj v meste Liptovský Mikuláš, kde dochádza k neustálemu poklesu 

prirodzeného prírastku obyvateľstva, a je charakteristický pre celý demografický vývoj na 

Slovensku.      

V období rokov 2008 – 2013 prirodzený pohyb obyvateľstva ovplyvnil celkový počet 

obyvateľov mesta miernym prírastkom 125 obyvateľov. V uvedenom období sa v Liptovskom 

Mikuláši narodilo 1 837 detí a zomrelo 1 712 osôb.  

 

Tabuľka 10.3  Prirodzený pohyb obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš 

 Počet  Počet   Prirodzený prírastok 

Rok narodených Natalita ( ‰) zomrelých Mortalita ( ‰)   abs. ‰ 

2008 316 9,66 280 8,56 36 1,13 

2009 314 9,65 289 8,88 25 0,77 

2010 316 9,81 310 9,63 6 0,18 

2011 322 10,03 269 8,38 53 1,65 

2012 298 9,31 286 8,93 3 0,38 

2013 271 8,51 278 8,72 -7 -0,21 

Zdroj: Štatistický úrad SR  

 

Oproti miernemu nárastu obyvateľstva prirodzenou obmenou, migračný pohyb 

obyvateľstva Liptovského Mikuláša, v tom istom časovom horizonte, znížil počet obyvateľov 

mesta o 767 osôb. V sledovanom období rokov 2008 – 2013 vykazovalo mesto Liptovský 
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Mikuláš každoročné pasívne saldo migrácie, pričom najvyššiu hodnotu dosiahlo v roku 2010. 

V celom období sa prisťahovalo spolu 2 213 osôb a vysťahovalo sa 2 980 obyvateľov mesta. 

 

V konečnom dôsledku sa v posledných rokoch veľmi nízky prirodzený prírastok 

a migračný úbytok obyvateľstva negatívne prejavil v jeho celkovom vývoji.  

 

Tabuľka 10.4  Migračný pohyb a celkový pohyb obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš 
 

Rok 
 prisťahovalí vysťahovalí migračné saldo celkový prírastok 

abs. ‰ abs. ‰ abs. ‰ abs. ‰ 

2008 387 11,56 483 14,77 -96 -3,21 -60 -2,08 

2009 327 10,52 473 14,54 -146 -4,02 -121 -3,25 

2010 311 9,66 597 18,55 -286 -8,89 -280 -8,71 

2011 422 13,15 495 15,42 -73 -2,27 -20 - 0,62 

2012 395 12,34 468 14,62 -73 -2,28 -70 -1,9 

2013 371 8,50 464 14,57 -93 -6,07 -100 -6,28 

Zdroj: Štatistický úrad SR  

      

Predpoklady o vývoji počtu obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš vychádzajú z 

demografického potenciálu vlastného mesta a jeho vidieckeho zázemia i zo súčasných 

poznatkov o vývoji hospodárskej základne mesta. Okrem toho, v optimistickom prípade 

zohľadňujú tendencie k postupne sa zvyšujúcemu prirodzenému prírastku obyvateľstva 

(najmä k nárastu pôrodnosti), a tiež lokalizáciu administratívno-správnych, obchodno-

obslužných, športovo-rekreačných, technicko-výrobných funkcií, s tým súvisiaci vznik 

nových pracovných príležitostí, zlepšenie podmienok a kvality bývania, predovšetkým 

zvýšenie atraktivity mesta ako kultúrneho a turistického centra regiónu Liptova a zaujímavé 

prírodné prostredie môžu viesť k zvýšeniu celkovej atraktivity mesta. 

Toto môže byť podnetom k rastu pracovnej i geografickej mobility obyvateľstva a 

prírastku obyvateľstva sťahovaním. Keďže vo vekovej štruktúre migračného salda prevažuje 

najmä mladé obyvateľstvo, možno očakávať aj vyšší vlastný prirodzený prírastok.
3
 

 

10.3. Veková a vzdelanostná štruktúra obyvateľstva mesta Liptovský Mikuláš   

 

Okres Liptovský Mikuláš patrí v rámci Žilinského kraja k okresom s najmenej 

priaznivou vekovou štruktúrou obyvateľstva, čo je zrejmé aj v meste Liptovský Mikuláš, kde 

                                                           
3 Zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 20015 – 2022  
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v uplynulom období došlo k transformácii vekovej pyramídy obyvateľstva z vysoko 

progresívneho typu na regresívny.  

 

 

Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje rozdelenie obyvateľstva do hlavných 

vekových skupín, ktoré sú: 

 

o predproduktívny vek: 0 – 14 rokov, 

o produktívny vek:  15 – 59 rokov muži a 15 – 54 rokov ženy, 

o poproduktívny vek: 60+ rokov muži a 55+ rokov ženy. 

 

Kým v roku 1991 predstavoval pomer detskej a poproduktívnej zložky obyvateľstva 

v meste Liptovský Mikuláš 26.,4% : 14,4%, tak v roku 2013 je to 12,94% : 25,27%. 

V súčasnosti je priemerný vek občana mesta Liptovský Mikuláš 42 rokov (muži 40 rokov 

a ženy 44 rokov).  

 

Tabuľka 10.5  Veková štruktúra obyvateľstva mesta Liptovský Mikuláš v r. 2008 - 2013  

Rok 0 – 14 rokov M 15 – 59 a Ž 15 – 54 rokov M 60+ a Ž 55+ rokov  

abs. M abs.  Ž abs.  M abs.  Ž abs.  

2008 4 124 10 989 9 965 2 192 4 593 

2009 4 067 10 865 9 767 2 278 4 717 

2010 4 027 10 620 9 505 2 386 4 864 

2011 4 007 10 449 9 292 2 479 5 035 

2012 3 983 10 295 9 152 2 589 5 205 

2013 3 914 10 115 8 974 2 730 5 321 

Zdroj: Štatistický úrad SR  

 

V budúcnosti sa v celej republike predpokladá ďalšie zhoršovanie vekovej skladby 

obyvateľstva, a to nielen vo vidieckych, ale aj v mestských sídlach, ktoré ešte donedávna 

profitovali zo značnej migrácie mladších vekových skupín z vidieckych sídiel. 

S pokračujúcim zhoršovaním reprodukčných charakteristík môžeme v meste Liptovský 

Mikuláš predpokladať zvýšený dopyt, ako aj potrebu sociálnych služieb pre seniorov 

v budúcnosti.  

 

V rámci Žilinského kraja patrí okres Liptovský Mikuláš (ako ja mesto Liptovský 

Mikuláš) k okresom s najvyššou vzdelanosťou a s viac ako 18% podielom vysokoškolsky 
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vzdelaného obyvateľstva. Podľa celonárodných štatistík sa v posledných troch dekádach 

výrazne zvýšila aj vzdelanostná úroveň obyvateľov celého Slovenska, najmä vysokoškolsky 

vzdelaného.  

Vzhľadom k tomu, že v mestách sa sústreďuje obyvateľstvo s vyšším stupňom 

vzdelania ako vo vidieckych sídlach, je samozrejmé, že úroveň vzdelania v meste Liptovský 

Mikuláš dosahuje vyššiu úroveň v porovnaní s okresným, krajským i celoslovenským 

priemerom. Oproti SĽDB v roku 2001 sa do roku 2011 zmenila vzdelanostná štruktúra 

obyvateľstva mesta Liptovský Mikuláš:  poklesol podiel obyvateľov so základným vzdelaním 

(z 18,85% na 11,52%), so stredným vzdelaním bez maturity (z 28,29% na 21,36%), ale aj so 

stredným vzdelaním s maturitou (z 36,97% na 27,98%). Naopak vzrástol podiel obyvateľov 

s vyšším vzdelaním (z 0,77% na 1,56%).  

Najväčšie rozdiely sú vo vzdelanostnej úrovni majoritného etnika a rómskeho 

obyvateľstva, ktoré dosahuje veľmi nízky podiel stredoškolského vzdelania a takmer nulový 

podiel vysokoškolského vzdelania.  

 

       

Graf 10.1  Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš  

 

Mesto Liptovský Mikuláš je významným centrom vzdelávania s pomerne širokou 

sieťou škôl a školských zariadení, ktoré sa vyznačujú dostatočnou kapacitou, dobrou 

dostupnosťou a špecializáciou na rôzne kategórie detí a žiakov a formy štúdia.  V liptovskom 

Mikuláši sú zastúpené verejné, cirkevné i súkromné školy a školské zariadenia. Sieť 

18,37% 

11,53% 

21,36% 

27,98% 

1,56% 

19% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš  

bez vzdelania základné vzdelanie stredné bez maturity stredné s maturitou vyššie vzdelanie VŠ
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stredných škôl ponúka rôzne možnosti štúdia, od všeobecného po odborné. V meste 

v súčasnosti pôsobia tri vysoké školy: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava 

Štefánika, Inštitút Aurela Stodolu Elektrotechnickej fakulty žilinskej univerzity a Bankovní 

institút, Vysoká škola Praha, detašované pracovisko Liptovský Mikuláš.
4
   

 

10.4. Sociálne skupiny obyvateľstva mesta Liptovský Mikuláš  

 

Na poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre všetky sociálne ohrozené 

skupiny obyvateľstva sa v rámci samosprávy zameriavame hlavne v zmysle kompetencií 

vyplývajúcich z príslušnej platnej legislatívy. Rozvoj existujúcich a nových sociálnych 

služieb, ich udržateľnosť, v meste Liptovský Mikuláš si vyžaduje analyzovať tie skupiny 

obyvateľstva, u ktorých je predpoklad dopytu a odkázanosti na poskytovanie sociálnych 

služieb.     

Tieto skupiny obyvateľstva sú z rôznych dôvodov znevýhodnené, respektíve ohrozené 

sociálnou exklúziou.  

Základné sociálne skupiny delíme do štyroch kategórií:  

o Seniori – obyvatelia v poproduktívnom veku (najmä starších ako 65 rokov); 

o Osoby so zdravotným postihnutím – ako aj rodiny, v ktorých žijú; 

o Rodiny s deťmi a mládežou v ohrození – nachádzajúce sa v sociálnej a hmotnej 

núdzi;  

o Marginalizované skupiny – Rómovia a občania bez prístrešia.    

 

Základný právny rámec poskytovaných sociálnych služieb tvorí zákon o sociálnych 

službách, Súčasné zameranie sociálnej politiky Európskej únie zvýrazňuje potrebu zmeniť 

systém inštitucionálnej starostlivosti, ktorá prevláda aj v podmienkach Slovenskej republiky, 

na komunitnú starostlivosť. V rámci Slovenskej republiky bola s cieľom deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb prijatá Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb 

a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike a Národný akčný plán prechodu 

z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb. Cieľom je prechod 

ku komunitným službám, ktoré zabezpečujú jednotlivcovi nezávislý život, aktivitu a sociálnu 

participáciu, vytvárať nové siete sociálnych vzťahov a ak je to možné, obnoviť rodinné 

a priateľské väzby,  

                                                           
4 Zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 20015 – 2022 
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1.4.1. Seniori  

 

Starnutie populácie je globálny fenomén a zasahuje celú spoločnosť. Vek je jedným 

z faktorov, ktorý ovplyvňuje dopyt po sociálnych službách, pričom s pribúdajúcim vekom sa 

zvyšuje pravdepodobnosť závislosti starších v sebaobslužných činnostiach.  

Cieľovú skupinu seniorov predstavujú občania v dôchodkovom veku. Na sociálne 

služby sú odkázané predovšetkým tie skupiny seniorov, ktoré podporu a pomoc nemôžu 

získať iným štandardným spôsobom (napr. s pomocou rodiny), ako prostredníctvom 

sociálnych služieb.  

Charakteristickým znakom tejto sociálnej skupiny je zhoršujúci sa zdravotný stav a rast 

miery chorobnosti, a tým zvyšujúca sa závislosť na sociálnej pomoci, menšie ekonomické 

a finančné možnosti seniorov spôsobené nízkym príjmom v dôchodkovom veku, úbytok 

sociálnych kontaktov a sociálne vylúčenie.     

Z hľadiska početnosti ide o sociálnu kategóriu populácie, ktorá ma trvale a prirodzene 

vzostupnú tendenciu svojho rastu premietajúcu sa do percentuálneho nárastu v porovnaní 

k pomeru ostatných kategórií populácie. Z dostupných štatistických zdrojov je zrejmý nárast 

počtu obyvateľov vo veku nad 65 rokov, tým sa v súčasnom období prejavuje aj zvýšená 

potreba sociálnych služieb pre seniorov. V sledovanom období tvorí počet obyvateľov 

v poproduktívnom veku z celkového počtu obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš až 20,71%. 

Proces starnutia obyvateľstva si bude vyžadovať posilnenie zdravotníckych a sociálnych 

služieb mesta.  

V oblasti komunitných služieb pre seniorov je aj jedným z cieľov vytvorenie 

podmienok pre aktívne starnutie, ktoré je vzhľadom k demografickým trendom v spoločnosti 

podporované aj na európskej úrovni. Slovenská republika sa k danej problematike pripojila 

prijatím Národného programu Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi 

generáciami 2012, ktorého ciele by mali byť uplatňované trvale. Pojem aktívne starnutie sa 

netýka len starostlivosti o zdravie. Zahŕňa v sebe tak fyzický, sociálny, ako aj duševný aspekt 

a podporuje nezávislosť seniorov, ich sebarealizáciu a účasť na plnohodnotnom 

spoločenskom živote. Aktivity v oblasti aktívneho starnutia podporované na európskej úrovni, 

by mali byť premietnuté aj do komunitných aktivít ako zdravé starnutie, ďalšie vzdelávanie, 

kultúrne vyžitie, medzigeneračná solidarita, dobrovoľníctvo a podobne.  
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K potrebám rozvoja sociálnych služieb pre cieľovú skupinu seniorov patrí rozvoj 

terénnych sociálnych služieb s cieľom zotrvania seniorov v prirodzenom prostredí, aktivizácia 

rozvoja súčasných a ďalších aktivít v oblasti kultúrneho vyžitia a voľného času, rozvoj aktivít 

v oblasti podpory zdravia, podpora aktivít s cieľom vzdelávania seniorov v oblasti prevencie 

kriminality.       

 

1.4.2. Osoby so zdravotným postihnutím  

 

Vo väzbe na dopyt po sociálnych službách v meste Liptovský Mikuláš je ďalšou 

významnou skupinou aj cieľová skupina občanov so zdravotným postihnutím. Zdravotné 

postihnutie jedinca je situáciou, ktorá podstatne ovplyvňuje kvalitu jeho života a kladie na 

neho, rodinu a okolie značné nároky. Okrem zdravotných problémov prináša často so sebou aj 

sociálny hendikep, pretože človeku bráni žiť bežným spôsobom života, vykonávať niektoré 

aktivity, čo v konečnom dôsledku môže viesť až k úplnej sociálnej izolácii. Osoby so 

zdravotným postihnutím nájdeme na všetkých úrovniach každej spoločnosti na celom svete 

a ich počet neustále rastie. Ide o skupinu občanov, ktorej sociálne problémy vznikajú ako 

následok vlastného zdravotného postihnutia.  

 

Keďže každé zdravotné postihnutie má na zdravotne postihnutých jedincov rozdielne 

dopady a sociálne následky, tak aj formy a potreby pomoci pri ich uspokojovaní sú 

individuálne špecifické. Preto zdravotne postihnutý tvoria významnú cieľovú skupinu 

užívateľov sociálnych služieb. Hlavným cieľom v tejto oblasti je vytváranie takých 

podmienok pre život zdravotne postihnutých v našom meste, aby boli nadmieru podporovaní 

a mohli byť čo najviac integrovaní do spoločnosti, získavali dostatok potrebných informácií, 

odstraňovali sa technické, psychické a sociálne bariéry. 

 

Podľa dostupných údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši 

počet ŤZP obyvateľov v meste Liptovský Mikuláš sa každoročne zvyšuje, pričom podiel tejto 

skupiny občanov na celkovom počte obyvateľov mesta má z dlhodobého hľadiska stúpajúcu 

tendenciu. Občania s ŤZP sa môžu po splnení zákonom stanovených podmienok stať aj 

poberateľmi peňažných príspevkov, ktoré sú určené na kompenzáciu sociálnych dôsledkov 

ich zdravotného postihnutia. Predpokladáme, vzhľadom na celkový demografický vývoj 
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v krajine, že dopyt po uvedených peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP bude čoraz 

väčší.  

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, oddelenie peňažných 

príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, pri posudzovaní postupuje 

v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V roku 

2015 bolo na všetkých peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov 

ťažkého zdravotného postihnutia a peňažného príspevku na opatrovanie podaných 7 170 

žiadostí a celkovo vyplatených 4 501 591,65 Eur.  

   

Tabuľka 10.6 Peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov, na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia a na opatrovanie za rok 2015  
 

Peňažný príspevok  Počet podaní  Celková vyplatená suma 

 na diétne stravovanie  903 227 515,37 € 

 na náklady súvisiace s opotrebovaním šatstva,  

bielizne, obuvi a zariadenia bytu, s hygienou   

 

2 764  

 

558 522,69 € 

 na psa so špeciálnym výcvikom   1 529,44 € 

 na prevádzku osobného motorového vozidla  1 597  582 913,44 € 

 na kúpu osobného motorového vozidla  42 289 273,97 € 

 na úpravu osobného motorového vozidla  4 16 521,02 € 

 na kúpu pomôcky  54 44 717,54 € 

 na kúpu zdvíhacieho zariadenia  12 116 728,70 € 

 na opravu pomôcky   20 4 537,35 € 

 na prepravu   48 29 268,16 € 

 na úpravu bytu  8 13 202,21 € 

 na úpravu rodinného domu   23 37 210,70 € 

 na osobnú asistenciu  102 530 099,56 € 

 na opatrovanie   1 592 2 050 551,50 € 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš  

 

1.4.3. Rodiny s deťmi a mládežou v ohrození  

 

Ďalšou sledovanou cieľovou skupinou, ktorá má výrazný vplyv na rozsah a kvalitu 

poskytovaných sociálnych služieb v meste Liptovský Mikuláš je rodina s deťmi a mládežou 

nachádzajúca sa v hmotnej a sociálnej núdzi, týrané a sociálne zanedbávané deti, deti 

a mládež s poruchami správania a rodičia, ktorí zanedbávajú alebo nezvládajú starostlivosť 

a výchovu svojich detí.   
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Základný legislatívny rámec, ktorý upravuje potreby tejto cieľovej skupiny je zákon č. 

36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a pre túto 

skupinu rovnako dôležitý zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Ďalším kľúčovým dokumentom je Akčný plán politiky mládeže, ktorý vyplýva 

z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 

v Slovenskej republike, a ktorý definuje opatrenia orgánov štátnej správy, regionálnej 

a miestnej samosprávy v oblasti mládeže v dvanástich oblastiach, medzi ktoré patria aj úlohy 

v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu a v oblasti prevencie sociálnopatologických 

javov.  

 

V tejto cieľovej skupine sú v oblasti starostlivosti a poskytovania sociálnych služieb 

zastúpené aj matky s maloletými deťmi, viacdetné rodiny a mladé rodiny, neúplné rodiny ako 

aj matky a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Cieľovú skupinu sociálne ohrozených 

detí a mládeže možno chápať v dvoch rovinách. Prvá rovina vníma deti a mládež ako 

najcitlivejšiu sociálnu skupinu, ktorej vývin a budúcnosť je vo veľkej miere ovplyvňovaný 

sociálnymi problémami a zmenami v spoločnosti. V druhej ju chápeme ako skupinu osôb, 

ktorá sa nachádza v krízovej alebo nepriaznivej sociálnej situácii, pre ktorú je potrebné 

nastaviť súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo 

opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu a je potrebné 

poskytnúť pomoc v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa jednotlivé 

ohrozené deti, mládež, mladí dospelí a ich rodiny nachádzajú. Do tejto kategórie spadajú deti 

žijúce v nevyhovujúcom rodinnom prostredí, deti zo sociálne slabších rodín, deti ohrozené 

syndrómom CAN, deti a mládež s poruchami správania a s tendenciou k asociálnemu 

správaniu, deti s problémom záškoláctva, mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti 

a podobne.  

 

Občania a rodiny s deťmi a mládežou, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, sa stávajú 

poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. Vývoj počtu poberateľov dávky v hmotnej núdzi spolu 

so spoločne posudzovanými osobami v roku 2015 je uvedený v nasledovnej tabuľke:  
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Tabuľka 10.7  Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi v roku 2015  

Mesiac Počet podaní  Vyplatená DvHN  

Január  1 501 

 

185 656,79 € 

Február 1 432 183 248,07 € 

Marec  1 446 191 132,84 € 

Apríl 1 470 195 584,11 € 

Máj  1 400 183 115,61 € 

Jún 1 333 175 100,40 € 

Júl 1 290 159 426,61 € 

August  1 254 153 577,08 € 

September  1 140 132 099,77 € 

Október  1 058 127 557,90 € 

November  1 036 127 717,91 € 

December 979 117 776,76 € 

Rok 2015 15 339 1 931 993,85 €  

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš  

                  

Z uvedeného vyplýva, že počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi má v roku 2015 

klesajúcu tendenciu, čo je spôsobené znižujúcou sa percentuálnou mierou nezamestnanosti 

v meste Liptovský Mikuláš.  

Z ďalšej tabuľky vyplýva, že počet poberateľov náhradného výživného má každoročne 

stúpajúcu tendenciu, a aj keď v roku 2015 je mesačný počet podaných žiadostí približne 

rovnaký, mierne narastá počet osôb, ktoré nie sú schopné alebo nemajú záujem si plniť súdom 

určenú vyživovaciu povinnosť. Vysoká nezamestnanosť dotknutej skupiny osôb, poberateľov 

sociálnych dávok, je jedným z dôvodov ich platobnej neschopnosti.   

  

Tabuľka 10.8  Vývoj počtu poberateľov náhradného výživného (NV) v roku 2015  

Mesiac Počet poberateľov NV   Vyplatené NV  

Január  226 13 425,73 € 

Február 223 14 269,91 € 

Marec  226 12 999,40 € 

Apríl 231 13 711,62 € 

Máj  227 13 708,24 € 

Jún 226 12 715,67 € 

Júl 213 12 242,89 € 

August  214 12 838,99 € 

September  195 11 106,39 € 

Október  203 12 541,03 € 

November  201 11 839,99 € 

December 190 10 972,77 € 

Rok 2015 2 575  152 372,63 €  

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš  
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Rodičia, ktorí zanedbávajú alebo nezvládajú starostlivosť a výchovu svojich detí 

vzhľadom na potreby sociálnej starostlivosti, tvoria ďalšiu zo sledovaných skupín 

obyvateľstva mesta Liptovský Mikuláš. Prehľad počtu sledovaných rodín a detí v rámci 

vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za rok 2015 

znázorňujú nasledujúce tabuľky:  

 

Tabuľka 10.9  Vybrané činnosti opatrení SPOD a SK za rok 2015  

 Počet prípadov  Počet úkonov  
Terénna sociálna práca v prirodzenom prostredí  456 1 422 

Terénna sociálna práca – inštitúcie   150 703 

Pomoc pri spísaní návrhov a podnetov  123 0 

Správy podané vo veciach výchovy a výživy  378 730 

Správy z prešetrenia rodinných a sociálnych 

pomerov  

33 37 

Účasť na trestnom konaní proti mladistvým  33 0 

Účasť na priestupkovom konaní  36 0 

Súdne pojednávania vo veciach maloletých  343  529 

Deti, ktorým bol úrad ustanovený za opatrovníka  774 0 
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš  

     

 

Tabuľka 10.10  Evidencia sledovaných rodín v rámci opatrení SPOD a SK za rok 2015  

 Počet rodín  Počet detí  
Počet nových prípadov v priebehu sledovaného roka  192 252 

Počet prípadov v priebehu sledovaného roka spolu  766 967 

Počet prípadov ku koncu sledovaného roka  4 578 6 500 
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš  

 

 

1.4.4.  Marginalizované skupiny – Rómovia a občania bez prístrešia 

     

Marginalizované skupiny svojim zložením predstavujú najrôznorodejšiu cieľovú 

sociálnu skupinu občanov, preto aj potreby, prístupy, formy a nástroje sociálnej pomoci vo 

vzťahu k tejto sociálnej skupine sú veľmi rôznorodé. Sociálne problémy tejto cieľovej 

sociálnej skupiny, ktorá pozostáva z niekoľkých základných skupín (občania bez prístrešia – 

bezdomovci, občania prepustení z výkonu trestu, občania spoločensky neprispôsobiví, závislí 

občania, rómska komunita), sú spôsobené nedostatočnou mierou a možnosťou uspokojovania 

základných potrieb ako následku ich sociálnej situácii, v ktorej sa z rôznych príčin ocitli, 

a ktorá spôsobuje ich sociálne vylúčenie. Spoločenské problémy niektorých týchto skupín sú 
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podmienené odlišným spôsobom života a životným štýlom, ktorého prejavy sú častokrát 

v protiklade so životným štýlom majoritnej populácie a v rozpore s jej verejnou mienkou 

a hodnotami.        

 

Rómska komunita  

 

V súčasnosti na Slovensku žijú Rómovia ako etnická menšina a z hľadiska ich 

sociálnokultúrnej a etnickej odlišnosti znamená ich život v našom štáte problém. Podľa 

sociologických charakteristík táto komunita predstavuje tradičné odlišnosti, ktoré vytvárajú 

ich odlišný spôsob života. Ten spočíva v kočovnom spôsobe života, ktorý pochádza z toho, že 

Rómovia nikdy nemali vzťah k pôde a nepatrilo im trvale žiadne územie. Súčasná 

demografická charakteristika rómskeho etnika je nízka práceschopnosť a život zo sociálnych 

dávok. Rómovia žijú v prítomnosti, nikdy neplánujú prerozdelenie svojich financií na dlhšie 

obdobie.  Rómske spoločenstvo nikdy neprešlo etapou pripútania sa k pôde. Ich spôsob 

obživy bol skôr viazaný na kočovanie, obchod, prípadne na remeselnú výrobu. V dôsledku 

absencie vzťahu k pôde Rómovia nikdy nepatrili k nijakému územiu, nemali vzťah k stabilnej 

ekonomickej aktivite a k zveľaďovaniu majetku. Z týchto základných charakteristík sa 

odvinul spôsob života Rómov, ktorý by sme mohli označiť ako trvalú „dočasnosť“, 

provizórium. Do takéhoto sociálneho sveta ťažko zaradiť stabilné inštitucionalizované 

aktivity, akými sú práca a vzdelávanie. Pozitívnou črtou Rómov je pomoc starým a chorým 

príbuzným, Ich „odloženie“ do starobinca je nepredstaviteľné. Aj postavenie detí v rodine je 

vysoké, dieťa je pre rodičov vysokou hodnotou. Známou črtou Rómov je „žiť zo dňa na deň“. 

Mnohé rodiny sú bez zamestnania. Pre túto komunitu sú charakteristické negatívne javy ako 

prostitúcia, krádeže, striedanie partnerov, výkon trestu a podobne. Normy a príkazy, ktoré 

spoločnosť požaduje plniť, sú pre nich cudzie, vyvolávajú nervozitu a neistotu. Okrem 

príkazov sa v majoritnej spoločnosti používajú pre nich cudzie zvyky, postoje hodnoty 

i jazyk. Ich myslenie, vkus, morálka a zvyky sa odlišujú. Okrem uvedených rozdielov existujú 

aj ďalšie odlišnosti medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou komunitou. Spočívajú 

v odlišnosti kultúr pre oblasti stravovacích návykov, liečiteľstva, odievania, citové oblasti, 

chápania osobného vlastníctva, organizácie času, rebríčku hodnôt, duchovné oblasti, vzorcov 

správania, deľby práce, kompromisov, vzdelávania, ponímania hudby.  

 



 

   72 

 

V meste Liptovský Mikuláš podľa zistení sociálnych pracovníkov a ich kvalifikovaného 

odhadu žilo ku koncu roka 2015 približne 1 726 rómskych obyvateľov. No počet Rómov 

v meste neustále narastá v dôsledku prirodzeného populačného prírastku alebo častej migrácie 

Rómov. Prevažná väčšina Rómov mesta žije v mestskej časti Nábrežie, v lokalite osady 

Hlboké, kde je k trvalému pobytu prihlásených 636 občanov žijúcich v nájomných bytoch, 

súkromných domoch ako aj nelegálnych obydliach. Ostatní príslušníci rómskej komunity sú 

roztrúsení medzi majoritou na celom území mesta, hlavne na uliciach Priemyselná, 

Sládkovičova, Vrbická, Palúčanská, ul. 1. mája., Komenského, lokalita Okoličné, v celkovom 

počte 1 090 občanov.        

Z hľadiska dopytu po sociálnych službách sú najrizikovejšou skupinou Rómovia 

s nízkou úrovňou príjmov, žijúci v provizórnych obydliach, postihnutí nezamestnanosťou 

a ohrození sociálnou exklúziou. Problémom je takmer 100 %-ná nezamestnanosť, nízka 

vzdelanostná úroveň, nedostatočná hygiena, rastúci počet dysfunkčných rodín, zvýšený 

výskyt sociálnopatologických javov, nedostatočná starostlivosť o deti a mládež, veľký počet 

detí, chorobnosť, nezdravý životný štýl a ďalšie problémy týkajúce sa kvality života, bývania 

a sociálnej integrácie.     

             

Občania bez prístrešia  

 

Na území mesta Liptovský Mikuláš je situácia ľudí bez domova je neustále 

monitorovaná terénnymi sociálnymi pracovníkmi a počet občanov tejto cieľovej skupiny 

v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí sa ocitli bez strechy nad hlavou sa už niekoľko rokov 

nemení. Pozitívom je narastajúci trend záujmu týchto ľudí o sociálne služby krízovej 

intervencie.  

Inštitucionálnu pomoc pre ľudí bez prístrešia a osobám ohrozeným bezdomovectvom 

poskytujú viaceré organizácie. Ide najmä o Nocľaháreň pri Komunitnom centre 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš a Útulok na Nábreží. Ďalej sú to 

hlavne kresťanské organizácie založené na princípe pomoci a charity, prípadne organizácie, 

ktoré sa bezdomovcom venujú popri inej hlavnej pracovnej činnosti. Dá sa povedať, že bez 

činnosti organizácií ako Slovenský červený kríž, Farská charita pri kostole sv. Mikuláša, 

Bratská jednota baptistov, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Útulok, by 

bezdomovectvo bolo väčším a viditeľnejším problémom pre celé mesto a samotní klienti by 

mali oveľa horšiu situáciu a životné podmienky. Tieto organizácie poskytujú svoje služby 
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najmä na základe dobrovoľnosti a ide predovšetkým o poskytovanie stravy, oblečenia, 

hygienických potrieb a duchovnej pomoci.     

Komunitné centrum mesta Liptovský Mikuláš v Hlbokom, na základe údajov 

zozbieraných s evidencií a klientskych listov organizácií, ktoré sa zaoberajú otázkou ľudí bez 

domova a vedú ich evidenciu, zaktualizovalo v roku 2016 monitoring bezdomomovectva na 

území mesta a jeho terénni sociálni pracovníci tak určili aspoň približný počet ľudí bez 

prístrešia. Tento údaj je relatívny, pretože organizácie evidujú a monitorujú len klientov, ktorí 

využijú ich služby. Po zlúčení všetkých dostupných evidencií z monitoringov pracovníci 

centra stanovili približný počet ľudí bez prístrešia na území mesta Liptovský Mikuláš na 

počet 67 osôb.  

Okrem zostavenia centrálnej evidencie ľudí bez domova na území mesta terénni 

pracovníci mesta stanovili ich počty na základe kritérií pohlavia, miesta trvalého pobytu 

a veku.  

 

Z celkového počtu bezdomovcov na území mesta Liptovský Mikuláš je 13 žien a 54 

mužov              

 

 

       

Graf 10.2  Občania bez prístrešia mesta Liptovský Mikuláš podľa pohlavia   
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Na území mesta Liptovský Mikuláš má z celkového počtu bezdomovcov trvalý pobyt 

49 občanov, 6 osôb má trvalý pobyt mimo mesta Liptovský Mikuláš a 12 osôb podľa 

monitoringu je vedených bez miesta trvalého pobytu    

  

       

Graf 10.3  Občania bez prístrešia mesta Liptovský Mikuláš podľa miesta trvalého pobytu    

 

  

       

Graf 10.4  Občania bez prístrešia mesta Liptovský Mikuláš podľa veku   
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A z celkového počtu ľudí bez prístrešia na území mesta Liptovský Mikuláš je vo veku 

do 30 rokov 5 osôb a vo veku nad 30 rokov je 62 osôb. 

     

V rámci monitorovania tejto cieľovej sociálnej skupiny v organizáciách zaoberajúcich 

sa bezdomovectvom pracovníci Komunitného centra vypracovali nasledujúce výstupy: zvýšiť 

kapacitu sociálnych terénnych služieb, zvýšiť kapacitu sociálnych ambulantných služieb, 

podľa modelu riešenia bezdomovectva sa snažiť uľahčiť život ľuďom bez domova formou 

poskytovania príbytku, v rámci preventívnych opatrení vytvorenie systému včasného 

zachytenia občanov, ktorým hrozí strata bývania a zabrániť sociálnemu prepadu týchto 

občanov.    
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11. SWOT ANALÝZY 

 

SWOT analýza je nástroj strategického plánovania používaná na hodnotenie silných a 

slabých stránok, príležitostí a ohrození.  

 

 

Anglická skratka SWOT je odvodená od prvých slov anglických slov: 

 

� Strenghts (Silné stránky) – silné stránky / interné podmienky, ktoré môžu napomôcť k 

dosiahnutiu cieľa 

� Weaknesses (Slabé stránky) – slabé stránky / interné podmienky, ktoré sťažujú 

dosiahnutie cieľa 

� Opportunities (Príležitosti) – externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť k dosiahnutiu 

cieľa 

� Threats (Ohrozenia) – externé podmienky, ktoré môžu sťažiť dosiahnutie cieľa 

 

 

SWOT analýzy boli spracované počas stretnutí pracovných skupín. Boli 

spracované 4 SWOT analýzy: 

 

� SWOT analýza sociálnych služieb pre seniorov 

� SWOT analýza sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím 

� SWOT analýza sociálnych služieb pre rodiny s deťmi a mládežou v ohrození  

� SWOT analýza sociálnych služieb pre marginalizované skupiny – Rómovia a občania bez 

prístrešia  
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SWOT analýza „Seniori“ 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

– dostatok Klubov seniorov (10 klubov na 

území mesta Liptovský Mikuláš), 

– dobrá spolupráca a komunikácia MsÚ 

a klubov seniorov, 

– výrazná podpora mesta pri realizovaní aktivít 

pre seniorov, 

– vysoký stupeň organizovanosti a koordinácie 

v Jednote dôchodcov, 

– existencia Centra sociálnych služieb ANIMA 

v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Žilina, 

– existencia zariadenia pre seniorov a DSS 

v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš, 

– možnosť využiť zariadenia sociálnych 

služieb v blízkom okolí – Liptovský Hrádok, 

Závažná Poruba, 

– možnosť odberu stravy z Centra sociálnych 

služieb ANIMA,  

– dobré fungovanie opatrovateľskej služby 

v Liptovskom Mikuláši, 

– hospicová starostlivosť v domácom prostredí 

klienta zabezpečovaná Spišskou katolíckou 

charitou, 

– dobrá spolupráca poskytovateľov sociálnych 

služieb na území mesta, 

– rôznorodé voľnočasové aktivity pre seniorov, 

– existencia zariadenia opatrovateľskej služby,  

– možnosť pre obyvateľov mesta využívať 

služby hospicu v Ľubici  /Dohoda SKCH s 

Ľubicou na prednostnom umiestňovaní  

klientov/, 

– existencia Agentúry domácej opatrovateľskej 

služby (Spišská katolícka charita  +  

súkromný poskytovateľ), 

– zriadenie a činnosť Rady seniorov ako 

poradného orgánu primátora mesta,  

– existujúci systém peňažných príspevkov na 

kompenzácie pre seniorov, 

– možnosť zapožičania zdravotníckych 

pomôcok – mesto Liptovský Mikuláš, 

Charita, SČK, Evanjelická diakonia,  

– prepravná služba prostredníctvom SČK.  

– chýbajúca vývarovňa s možnosťou 

odoberať aj diétne stravovanie 

a s rozvozom jedál, 

– problematické zabezpečenie starostlivosti 

o osoby v terminálnom štádiu života 

(absencia hospicu v meste), 

– chýba odľahčovacia a prepravná  služba 

v meste, 

– architektonická bariérovosť časti 

komunikácií a niektorých objektov 

občianskej vybavenosti v meste, 

– dlhá čakacia doba na umiestnenie 

v pobytových zariadeniach,   

– chýba denný stacionár v meste, 

– problematická komunikácia 

poskytovateľov sociálnych služieb 

s príbuznými klientov,  

– nedostatočná kapacita v pobytových 

zariadeniach, 

– finančne náročná prevádzka domovov 

sociálnych služieb a zariadení pre seniorov, 

– chýba geriatrické oddelenie a aj geriatrická 

ambulancia v meste, 

– nedostatočné ocenenie práce opatrovateliek 

a sociálnych pracovníkov, 

– nedostatočná znalosť získavania 

finančných prostriedkov pre aktivity 

seniorov zo zdrojov mimo rozpočtu mesta, 

– nedostatok  finančných prostriedkov na 

výstavbu a prevádzku DSS, 

– nedostatočný rozsah sociálnych služieb pre 

seniorov na ich potreby, 

– časová náročnosť pri zabezpečovaní 

opatrovateľskej  služby,  

– absencia opatrovateľskej služby  

v popoludňajších hodinách a počas 

víkendov, 

– absencia 24 hod. opatrovateľských  služieb 

v zariadení opatrovateľskej služby, 

– nedostatočná komplexnejšia informovanosť  

o poskytovateľoch  sociálnych služieb. 
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PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

– zabezpečenie „Služby na zavolanie“ – 

v prípade núdze pomocou monitorovacieho 

systému,  

– zabezpečenie odľahčovacej služby, 

– rozšírenie nemocnice o geriatrické oddelenie 

resp. ošetrovateľské lôžka – VÚC, 

–  tvorba študentských  dobrovoľníckych 

programov prostredníctvom realizácie 

projektov z mimorozpočtových zdrojov 

mesta, 

– vytvorenie siete sociálnych služieb 

a zdravotníckych zariadení (Mapa 

poskytovateľov služieb), 

– vytvorenie partnerstva mesta Liptovský 

Mikuláš a VÚC Žilina, združenie miest a obcí 

Liptova, Sociálna poisťovňa, Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny – spoločné 

poskytovanie sociálnych služieb na základe 

zmluvného vzťahu, 

– zriadenie  zariadenia pre seniorov na základe 

partnerstva na území mesta, 

– zriadenie denného stacionára pre seniorov, 

– vybudovanie nového zariadenia (Evanjelická 

diakonia), v ktorom budú poskytované 

komplexné služby (stacionár, hospic, 

opatrovateľská služba),    

– využiť priestory Klubov seniorov 

s prepojením na voľnočasové potreby rodín 

s deťmi a mládežou, 

– ďalšie vzdelávanie personálu  poskytujúceho 

sociálne služby – preškolenia, kurzy..., 

– zabezpečenie opatrovateľskej služby aj 

v popoludňajších hodinách a počas víkendov, 

– využitie pavilónov v liptovskej nemocnici 

v Liptovskom Mikuláši. 

– VÚC Žilina – najvyšší index starnutia  

v SR – nepriaznivý demografický vývoj 

v meste, 

– stúpajúci trend počtu seniorov 

s nepriaznivým zdravotným stavom, 

– snaha o zneužívanie sociálneho 

a zdravotníckeho systému zo strany 

niektorých klientov a ich príbuzných, 

– komplikovaná spolupráca s príbuznými 

(nezáujem príbuzných o seniorov 

umiestnených v pobytových zariadeniach), 

– zvyšujúce sa náklady na sociálne služby - 

riziko zvýšenia úhrad za poskytovanie 

sociálnych služieb, 

– riziko vyhorenia personálu poskytujúceho 

sociálne služby,  

– nedostatok finančných  prostriedkov na  

zabezpečenie sociálnych služieb. 

–  

–  

 

 

SWOT analýza „Osoby so zdravotným postihnutím“ 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

– existencia špecializovaných zariadení pre 

osoby  zdravotne ťažko postihnuté, 

– existencia 4 domovov sociálnych služieb  

v meste, 

– aktívna činnosť klubov pre zdravotne 

–  architektonická bariérovosť časti 

komunikácií a niektorých objektov 

občianskej vybavenosti v meste, 

– čiastočná bariérovosť niektorých 

zdravotníckych zariadení, 



 

   79 

 

postihnuté osoby, 

– široká škála verejných a neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb pre    

osoby so zdravotným postihnutím v meste, 

– existencia projektov na  podporu zdravotne 

postihnutých osôb,  

– existencia terénnej opatrovateľskej služby 

s dostatočným počtom opatrovateliek, 

– existencia zariadenia opatrovateľskej služby  

v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš, 

– existencia chránených pracovísk pre 

zdravotne postihnutých občanov, 

– existujúci systém peňažných príspevkov na 

kompenzácie pre osoby so zdravotným 

postihnutím, 

– dobré fungovanie opatrovateľskej služby 

v Liptovskom Mikuláši, 

– dobrá spolupráca poskytovateľov sociálnych 

služieb na území mesta, 

– možnosť zapožičania zdravotníckych 

pomôcok – mesto Liptovský Mikuláš, 

Charita, SČK, Evanjelická diakonia,  

– prepravná služba prostredníctvom SČK.  

– nepostačujúca kapacita denného stacionára 

pre osoby so zdravotným postihnutím, 

– nedostatočná kapacita domova sociálnych 

služieb  pre osoby zdravotne postihnuté, 

– nedostatok bezbariérových priestorov na 

klubovú činnosť  dostupný pre širokú škálu 

zdravotného postihnutia, 

– nekoordinovaná spolupráca medzi 

poskytovateľmi sociálnych služieb, 

– nedostatok dobrovoľníkov a 

dobrovoľníckych aktivít pre osoby so 

zdravotným postihnutím, 

– nedostatok primeraných pracovných 

príležitostí pre ZŤP občanov,  

– chýba zariadenie podporovaného bývania 

v meste, 

– nedostatok chránených dielní  

zamestnávajúcich osoby so zdravotným 

postihnutím, 

– sťažená dostupnosť k  ďalšiemu 

vzdelávaniu, 

– existencia psychologických bariér  

verejnosti voči členom komunity, 

– nedostatok špecializovaných zariadení na 

prácu s komunitou obzvlášť so 

špecifickými a špeciálnymi diagnózami 

(napr.: autisti), 

– absencia komplexnosti služieb a podpory 

pre osoby so zdravotným postihnutím. 

PRÍLEŽITOSTI  OHROZENIA 

– podpora programov zameraných na zvýšenie 

zamestnateľnosti osôb so zdravotným 

postihnutím, 

– zriadenie ďalších chránených dielní a 

pracovísk, 

– zriadenie nízkoprahového denného centra 

s komplexnými službami, 

– predĺženie doby poskytovania opatrovateľskej 

služby aj po 15.00 hod. a počas víkendov, 

– zriadenie prepravnej služby/sociálny taxík, 

– zriadenie odľahčovacej služby, 

– vytvorenie systému koordinácie 

poskytovateľov sociálnych služieb, 

– zabezpečenie nízkopodlažných autobusov 

v meste,  

– zabezpečenie sprievodcovských a 

tlmočníckych služieb pre zmyslovo 

postihnutých občanov, 

– zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pre 

poskytovateľov sociálnych služieb, 

– zabezpečenie monitorovacieho systému  na 

– nestabilita financovania, nedostatočné 

financovanie sociálnych služieb, 

– nízky sociálny status sociálnych 

pracovníkov a opatrovateľov, 

– nedostatočné finančné ohodnotenie 

pracovníkov v sociálnej sfére, 

– nezáujem verejnosti o dobrovoľnícku 

činnosť, 

– administratívna náročnosť pri poskytovaní 

sociálnych služieb,  

– administratívna náročnosť pri  

implementácii projektov z eurofondov, 

– nezáujem zo strany štátu o potreby osôb so 

zdravotným postihnutím,  

– časté zmeny v  sociálnej politike štátu. 
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krízovú pomoc občanom poskytovanú 

prostredníctvom telekomunikačných 

technológií, 

– existencia rehabilitačného strediska, 

– realizácia programov na odbúranie 

psychologických bariér – majoritná skupina 

obyvateľov voči ZŤP, 

– existencia stravovacích služieb pre osoby so 

zdravotným postihnutím, 

– budovanie ďalších bezbariérových bytov pre 

cieľovú skupinu, 

– pokračovať v uplatňovaní systému 

odstraňovania architektonických bariér 

v meste. 

 
 

 SWOT analýza „Rodina s deťmi a mládežou“ 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

– existencia inštitúcií poskytujúcich pomoc 

rodinám, 

– existencia krízového strediska Palkovo centrum 

pre matky a deti,  

– existencia denného stacionára a krízového 

strediska Dom Caritas Sv. Kláry, 

– aktívna klubová činnosť  pre deti a mládež, 

– existencia materského centra Zornička /2 

pobočky/, 

– komunitné centrum v Hlbokom  - výchovno-

vzdelávacia práca s deťmi a mládežou zo 

sociálne znevýhodneného prostredia,  

– existencia inštrukčných  detských jaslí 

v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš, 

– široké spektrum voľnočasových aktivít pre 

rodiny s deťmi v meste, 

– postupné odstraňovanie architektonických bariér 

na území mesta, 

– poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi pre dlhodobo nezamestnaných občanov 

poberajúcich dávky v hmotnej núdzi z Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny, 

– spolupráca mestského úradu s ďalšími 

organizáciami pri realizácii aktivít  pre deti, 

– vybudovanie nových multifunkčných  

športovísk a ihrísk a zrekonštruované 

priestranstvá pre rodiny s deťmi, 

– dostatočná propagácia aktivít pre rodinu 

v lokálnych médiách, 

– existujúca krátkodobá opatrovateľská služba 

v detských jasliach a v predškolských 

zariadeniach, 

– architektonická bariérovosť niektorých 

objektov občianskej vybavenosti v meste,  

– poddimenzovaná terénna sociálna práca 

vzhľadom na počet sociálne odkázaných 

rodín, 

– nedostatočná informovanosť o existujúcich 

poradenských službách v meste  pre rodiny, 

– nedostatočná kapacita krízového strediska 

Palkovo centrum – obmedzená možnosť 

zabezpečiť flexibilnú pomoc pre rodinu 

v kríze, 

– nízka informovanosť pedagogických 

pracovníkov materských škôl, základných 

škôl a stredných škôl o sociálnych službách 

a pomoci rizikovým skupinám, 

– nedostatočná kapacita krízového 

strediska Dom Caritas sv. Kláry, 

– absencia lôžok pre závislých mladých ľudí 

v krízových situáciách, 

– existencia niektorých zastaraných ihrísk 

a športovísk s nevyhovujúcimi 

bezpečnostnými prvkami, 

– poddimenzované predmanželské, párové 

krízové poradenstvo a rodinná terapia, 

– poddimenzovaná výchova detí v školách 

k materstvu a rodičovstvu, finančnej 

gramotnosti,  

– nedostatočná podpora projektov 

zameraných na  výchovu k hodnotám, 

– nedostatočná podpora neštátnych 

organizácií, ktoré poskytujú služby rodine, 

– chýbajúce porozvodové poradenstvo 
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– realizácia primárnej prevencie v oblasti 

sociálno-patologických javov na školách,  

– dostatok aktivít samosprávy zameraných na 

výchovu detí a mládeže k hodnotám (obnova 

kultúrnych pamiatok, podpora rôznych 

kultúrnych, športových a spoločenských 

podujatí). 

 

a bezplatné právne poradenstvo pre sociálne 

slabšie rodiny,  

– nedostatočná prevencia (zamedzenie 

disfunkcie rodiny, predčasné sexuálne 

správanie, závislosti a pod.), 

– slabá informovanosť o subjektoch, ktoré 

poskytujú sociálne služby, 

– nedostatočné sociálno-právne a 

psychologické poradenstvo, 

– absencia nízkorozpočtových bytov pre 

mladé rodiny a domu na polceste pre 

vrátených výkonu trestu, 

– nedostatočný systém spolupráce 

poskytovateľov služieb. 

 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

– organizácia letných táborov pre sociálne slabšie 

rodiny,  

– výraznejšia podpora aktivít neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb pre rodiny, 

– zriadenie Centra pomoci pre rodiny v akútnej 

kríze, 

– realizácia preventívnych programov pre rodiny 

s deťmi a mládežou, 

– realizácia podporných programov pre rodiny 

(rozvoj rodičovských zručností, rozvoj 

partnerského vzťahu, manželské večery a pod.), 

– kumulácia zdrojov – spolupráca a spájanie 

aktivít jednotlivých organizácií poskytujúcich 

služby pre rodiny, 

– výraznejšia propagácia poskytovaných služieb  a 

organizovaných podujatí pre rodiny v lokálnych 

médiách,  

– posilnenie terénnej sociálnej práce pre ohrozené 

rodiny, 

– zriadenie nízkoprahových  centier pre rodiny 

s deťmi, 

– existujúce linky pomoci v krízových situáciách. 

 

– nestabilné, nedostatočné financovanie 

neverejných poskytovateľov, 

– nespolupráca zo strany niektorých rodín, 

absencia záujmu niektorých rodín o služby, 

– výskyt skupín detí, prípadne mládeže s 

problémovým správaním, 

– nárast sociálno-patologických javov medzi 

deťmi a mládežou (nárast alkoholizmu, 

užívania drog, záškoláctva), 

– nedostupnosť voľnočasových  aktivít 

a programov pre rodiny zo sociálne 

nepriaznivého prostredia (finančné 

dôvody), 

– zlyhávanie osobnej zodpovednosti za 

vlastný život, fungovanie svojej rodiny a    

absencia aktívneho prístupu k riešeniu 

vlastnej životnej situácie. 

 

–  

 

 

 

SWOT analýza „Marginalizované skupiny – Rómovia a občania bez prístrešia“ 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Rómovia 

– existencia komunitného centra v Hlbokom, 

Rómovia 

– poddimenzovaná  terénna sociálna práca 
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– existencia viacerých projektov  zameraných 

na sociálnu integráciu marginalizovanej 

rómskej komunity, 

– e existencia práčovne a strediska osobnej 

hygieny, 

– denné poskytovanie základného sociálneho  

poradenstva a terénnych sociálnych služieb, 

– existencia pedagogicko–psychologického 

poradenstva na území mesta, 

– existencia integrovaných tried na základných 

školách, 

– činnosť policajného špecialistu na prácu 

v rómskej komunite, 

– zriadená Komisia pre riešenie rómskych 

problémov pri mestskom zastupiteľstve, 

– preventívne programy na školách – prevencia 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti, 

– prístup k bezplatnému právnemu poradenstvu 

– centrum právnej pomoci, 

– možnosť zapojiť sa do aktivačných prác  

v meste, 

– vypracovaná Komplexná stratégia riešenia 

problémov rómskej komunity v meste, 

– vysoká angažovanosť poslancov MsZ pri 

rozvoji rómskej komunity, 

– zriadenie nultého ročníka špeciálnej triedy na 

ZŠ Dr. A. Stodolu, 

– zabezpečenie opráv nájomných bytov 

v lokalite Hlboké prostredníctvom 

implementácie projektov, 

– vytvorenie pracovných miest pre osoby 

z marginalizovanej rómskej komunity. 

Občania bez prístrešia  

– existencia nocľahárne v meste v pôsobnosti 

mesta Liptovský Mikuláš a  útulku 

v pôsobnosti VÚC Žilina, 

– existencia krízového strediska pre deti 

a matky, 

– poskytovanie teplej stravy a zabezpečenie 

oblečenia v zimnom období (Jednota 

baptistov, Evanjelická diakonia a Spišská 

katolícka charita), 

– možnosť zabezpečenia osobnej hygieny 

v Stredisku osobnej hygieny a v priestoroch 

Slovenského Červeného kríža, 

– dobrá vzájomná spolupráca poskytovateľov 

sociálnych  služieb  - mesto Liptovský 

Mikuláš, Spišská katolícka charita, 

Evanjelická diakonia, Bratská jednota 

baptistov, Slovenský Červený kríž, 

– zapojenie do projektu občianskeho 

združenia Proti prúdu  - predaj časopisu 

vzhľadom na počet sociálne odkázaných rodín, 

–  výskyt nežiaducich sociálno-patologických 

javov u niektorých členov rómskej komunity 

(závislosti, drobná kriminalita, záškoláctvo 

a pod.), 

–  bytový problém -  neplatičstvo, nevyhovujúci 

stav nájomných bytov, čierne stavby, nedostatok 

bytov nižšieho štandardu, 

–  diskriminácia marginalizovanej rómskej 

komunity v majoritnej spoločnosti, 

–  nevyvážené hospodárenie s financiami 

niektorých príslušníkov marginalizovanej 

rómskej komunity, 

– zlá hygiena niektorých členov marginalizovanej 

rómskej komunity, 

–  zlý prístup k rómskej osade Hlboké (chýbajúce 

prístupové cesty, chodníky), 

–  nízka vzdelanostná úroveň Rómov a nízka 

hodnota vzdelania, 

–  nedostatočná motivácia rodičov  

podporovať  vzdelávanie rómskych detí, 

–  nedostatočné pracovné návyky u časti 

príslušníkov marginalizovanej rómskej 

komunity, 

– nelegálne skládky v blízkosti obydlí rómskych 

rodín, 

–  vysoká dlhodobá nezamestnanosť Rómov 

v meste, 

–  nízky záujem o zmenu životného štýlu, 

– nedostatočná prepojenosť úradov pri riešení 

problémov MRK, 

–  absencia prístrešia ako najnižšieho typu bývania 

ako alternatívy pre neplatičov v nájomných 

mestských bytoch, 

–  existencia skrytej úžery v rómskej komunite, 

– nedostatočná osveta a realizácia preventívnych 

programov / zdravotná výchova, pracovná 

výchova, hygienické návyky, výchova k 

hodnotám a pod./, 

– nedostatok rómskych lídrov z miestnej 

komunity, 

– nedostatok neverejných poskytovateľov služieb 

pre Rómov, 

–  nedostatočné možnosti ďalšieho vzdelávania 

pre osoby bez vzdelania a s nízkym stupňom 

vzdelania. 

Občania bez prístrešia  

– nedostatok niektorých foriem komunitných 

služieb a sociálneho poradenstva, 

– absencia nízkoprahového denného centra /denný 

pobyt, vývarovňa, poradenstvo,.../, 
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NOTA BENE, 

– rozvinutá dobrovoľnícka činnosť , 

– spracovaný interný materiál  mesta 

Liptovský Mikuláš– Správa o problematike 

bezdomovectva  v Liptovskom Mikuláši, 

– aktívna činnosť Klubu Nádej – Klub 

abstinujúcich alkoholikov. 
 

– nedostatok chránených dielní  pre túto cieľovú 

skupinu obyvateľov, 

– nedostatočná kapacita nocľahárne a prevádzka 

len v zimných mesiacoch,  

– nedostupnosť zdravotníckej starostlivosti 

v nocľahárni,  

– chýba domov na pol ceste /+kapacita pre 

dlhodobo chorých/, 

– problematické vybavenie adresy na doručovanie  

úradných záležitostí pre ľudí bez domova, 

– častý výskyt závislostí u ľudí bez domova 

a v NSS, 

– bytový problém pre ľudí v NSS, 

– nedostatok „sociálnych bytov“ v meste, 

– nedostatočné sociálne poradenstvo /napr. práca 

s neplatičmi/,  

– problematická evidencia na úradoch pri 

vybavovaní dávok v hmotnej núdzi (chýbajúce 

doklady),  

– vysoká chorobnosť cieľovej skupiny, 

– chýbajúca záchytná stanica pre ľudí pod 

vplyvom 

– alkoholu a omamných látok, 

– vysoká nezamestnanosť, nedostatočné pracovné 

návyky, resp. strata pracovných návykov, 

– nedostatok pracovníkov terénnej sociálnej práce, 

– nedostatok vytvorených pracovných miest na 

riešenie problematiky ľudí bez domova a ľudí 

v NSS, 

– nezáujem o zmenu životného štýlu, 

– absencia záchytnej siete,  

– psychické problémy, pretrhané sociálne vzťahy 

a rodinné väzby, 

– výskyt sociálno-patologických  javov, 

– nízka úroveň vzdelania, 

– absencia dobrovoľníckych programov, 

– nerozvinutá sieť neziskových organizácií, ktoré 

poskytujú služby, nedostatočná prepojenosť 

inštitúcií  pri riešení problémov. 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

Rómovia 

– posilnenie terénnej sociálnej práce a 

zabezpečenie systematického sociálneho 

poradenstva, 

– systematická práca s neplatičmi na 

Rómovia 
Občania bez prístrešia  

– zvyšovanie spoločenského napätia medzi 

majoritou a minoritou, 

– zhoršenie ekonomickej situácie, 
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nájomnom ako s potencionálnymi 

bezdomovcami, 

– pokračovanie v implementácii projektov na 

riešenie problémov MRK (v oblasti bývania, 

vzdelávania, zamestnanosti a pod.), 

– zabezpečenie prístrešia ako najnižšieho 

štandardu bývania pre MRK, 

– vytvorenie priestupného systému 

viacúrovňového bývania rôzneho štandardu 

pre MRK, 

– zvýšenie informovanosti príslušníkov MRK 

o poskytovaných službách, 

– pokračovanie v prevádzkovaní komunitného 

centra Nový svet v Hlbokom a rozšírenie 

činnosti komunitného charakteru aj 

v ďalších lokalitách v meste, 

– realizácia preventívnych programov pre 

príslušníkov MRK, 

– realizácia programov zameraných na 

zvýšenie zamestnateľnosti príslušníkov 

MRK. 

Občania bez prístrešia  

– zabezpečenie poskytovania systematického 

sociálneho poradenstva pre bezdomovcov 

a ľudí v NSS, 

– -poskytovanie  jednorazovej sociálnej dávky 

– VZN mesta – vytvoriť finančný fond – 

vybavenie dokladov pri náhlej nepriaznivej 

sociálnej situácii, 

– posilnenie terénnej  sociálnej práce 

zameranej na zmenu životného štýlu 

ohrozených skupín, 

– zriadenie nízkoprahového denného centra, 

– zriadenie domova na pol ceste, 

– vytvorenie podmienok na celoročné 

podávanie stravy, 

– organizovanie pravidelných búrz  /šatstvo, 

kočíky, zariadenie pre domácnosť, .../, 

– kapacitné rozšírenie nocľahárne 

v pôsobnosti mesta, 

– zabezpečenie celoročného prevádzkovania 

mestskej nocľahárne, 

– vytvoriť systém zvýšenia informovanosti 

o možnostiach pomoci pre ľudí 

v nepriaznivej sociálnej situácii a pre osoby 

ohrozené bezdomovectvom. 

– nezáujem cieľových skupín o zmenu životného 

štýlu, 

– nedostatok finančných prostriedkov na 

komplexné poskytovanie služieb, 

– ohrozenie zmeny koncepčnej politiky SR vo 

vzťahu k menšinám. 

–  
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12. URČENIE CIEĽOV A PRIORÍT ROZVOJA SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. 

 

Pri vytyčovaní cieľov a priorít sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš a ich 

následného formulovania do opatrení a konkrétnych aktivít sme vychádzali zo zistených 

skutočností a zo zrealizovaných analýz poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich na 

území mesta, ako aj z analýz požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb.  

V tejto implementačnej časti sú zadefinované ciele a opatrenia, ktoré vychádzajú 

z praktických poznatkov jednotlivých pracovných tímov, ktoré sa pravidelne stretávali  

v mesiacoch  december 2015 až marec 2016. Na týchto spoločných stretnutiach členovia 

tímov sformulovali špecifické ciele a z nich vychádzajúce opatrenia pre konkrétne sociálne 

skupiny.  

 

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. 

 

Sociálne služby sú súčasťou komunálnych politík, v ktorých sa jednoznačne presadzuje 

ľudsko-právny rozmer a orientácia na potreby a preferencie ich prijímateľov a prijímateliek.  

Z hľadiska finančnej udržateľnosti sociálnych služieb a zároveň zvyšovania kvality ich 
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poskytovania je potrebné prihliadať na potreby svojho územia a efektívne zabezpečenie 

sociálnych služieb. Občania v dôsledku ich nepriaznivej sociálnej situácie sú odkázaní  na 

rôzne druhy sociálnych služieb, majú právo uplatňovať svoje práva na slobodný a nezávislý 

život  s podporou spoločnosti a nediskriminačnom princípe. Hlavným poslaním sociálnych 

služieb je podpora začleňovania ľudí do spoločnosti, sociálna súdržnosť, smerovanie 

k službám poskytovaným na komunitnej úrovni a rozvinutie ich potenciálu  v oblasti 

zamestnanosti.  Sociálne služby poskytované mestom Liptovský Mikuláš sú zamerané na 

všetky skupiny obyvateľov a ich cieľom je dostupnosť, kvalita, rozvoj a spokojnosť na strane 

prijímateľa ako aj poskytovateľa služby.   

 

 

SENIORI  

 

Špecifický cieľ: Skvalitniť a rozšíriť sociálne služby pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života. 

Opatrenie: Realizovať kvalitu sociálnych služieb poskytovaných mestom LM 

 

Aktivity:  

1. Vypracovať metodiku kvality poskytovania sociálnych služieb v zmysle platnej 

legislatívy; 

2. Implementovať schválené postupy podmienok kvality SS do praxe; 

3. Zaviesť pravidelnú supervíziu v zmysle zákona o sociálnych službách (zamestnanci 

odboru sociálneho, opatrovateľky); 

4. Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie príslušných zamestnancov. 

 

Finančné zdroje: verejné zdroje 

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš  

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Pokračovať v skvalitňovaní starostlivosti o klienta v domácom prostredí 

a rozvíjať terénne sociálne služby 
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Aktivity: 

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

2. Zabezpečiť udržateľnosť domácej opatrovateľskej služby a odľahčovacej služby; 

3. V prípade potreby rozšíriť poskytovanie OS po 15 h alebo cez víkendy, prípadne 

zabezpečiť prostredníctvom neverejných poskytovateľov; 

4. Zapojiť sa do NP – podpora opatrovateľskej služby a do iných výziev. 

 

Finančné zdroje: verejné zdroje, granty, dotácie 

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš  

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Zabezpečiť udržateľnosť a podporiť vznik nových sociálnych služieb a zariadení 

sociálnych služieb. 

 

Aktivity: 

1. Pokračovať v prevádzke a poskytovaní sociálnych služieb v DOS – Zariadenie 

opatrovateľskej služby, Štefánikova; 

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

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

v DSS; 

4. Realizovať rekonštrukciu a modernizáciu ZPSaDSS MLM; 

5. Skvalitňovať priestorové a materiálne vybavenie existujúcich zariadení; 

6. Zakúpiť kompenzačné pomôcky pre klientov ZPSaDSS MLM;  

7. Monitoring potrieb, návrhov a podnetov na skvalitnenie sociálnych služieb v ZPS; 

8. Monitoring záujmu o sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií; 

9. Majetkovo vysporiadať s VÚC budovu v priestoroch NsP MUDr. Ivana Stodolu pre 

prípad možného využitia pre zariadenie zariadenia sociálnych služieb; 

10. Vybudovať nové zariadenie sociálnych služieb; 

  

Finančné zdroje: verejné zdroje, dotácia z MPSVR SR, granty 

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš, VÚC Žilina  

Časový harmonogram:  2016 – 2020  
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Opatrenie: Spolupracovať a finančne podporovať neverejných poskytovateľov sociálnych 

služieb pôsobiacich na území mesta. 

 

Aktivity: 

1. Spolupracovať s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, cirkvami a finančne  

podporovať ich činnosť v sociálnej oblasti; 

2. Naďalej finančne podporovať SKCH a ECAV, poskytovať FP pri odkázanosti klienta 

na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby; 

3. Finančne podporovať činnosť denného stacionára; 

4. Finančne podporovať z rozpočtu mesta prepravnú službu poskytovanú SČK – ÚS 

LIPTOV.  

 

Finančné zdroje: verejné zdroje 

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš, SKCH, ECAV, SČK – ÚS LIPTOV 

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Pokračovať v prevádzkovaní denných centier. 

  

Aktivity: 

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

2. Vytváranie priaznivejších podmienok na rozšírenie voľnočasových aktivít;  

3. Poskytovanie sociálneho poradenstva zameraného na aktuálne zmeny v sociálnych 

službách; 

4. Pokračovať v každoročnom organizovaní stretnutí s jubilantmi; 

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

  

Finančné zdroje: verejné zdroje   

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš  

 Časový harmonogram:  2016 – 2020  
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OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

 

Špecifický cieľ: Zvýšiť kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím žijúcich na území 

mesta 

Opatrenie: Vytváranie priaznivejších podmienok na činnosť klubov zdravotne postihnutých 

  

Aktivity:  

1. Naďalej poskytovať priestory pre organizácie združujúce osoby so zdravotným 

postihnutím; 

2. Naďalej finančne podporovať kluby zabezpečujúce voľnočasové aktivity pre cieľovú 

skupinu. 

 

Finančné zdroje: verejné zdroje 

Zodpovednosť:  MsÚ Liptovský Mikuláš  

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Realizácia programov na zvyšovanie tolerancie majority voči problematike 

zdravotne postihnutých občanov. 

 

Aktivity: 

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

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

  

Finančné zdroje: verejné zdroje 

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš  

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Zlepšiť dostupnosť služieb a kvalitu a rozsah sociálnych služieb pre cieľovú 

skupinu. 

 

Aktivity:   

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

2. Finančne podporovať činnosť denného stacionára; 
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3. Poskytovanie komplexného sociálneho poradenstva pre cieľovú skupinu;  

4. Pokračovať v požičiavaní alebo zabezpečení pomôcok pre osoby s ŤZP a osoby 

s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. 

  

Finančné zdroje: verejné zdroje 

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš, SČK – ÚS LIPTOV, SKCH 

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Pokračovať v uplatňovaní systému odstraňovania bariér. 

 

Aktivity: 

1. Zapojiť sa do grantového systému zameraného na odstraňovanie bariér medzi majoritou 

a cieľovou skupinou; 

2. Zabezpečiť zakúpenie a inštaláciu systému „Eurokľúč“ pre zdravotne postihnutých 

občanov mesta;  

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

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

5. Podporovať výstavbu bezbariérových bytov. 

  

Finančné zdroje: granty, dotácie, ŠFRB, verejné zdroje  

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš 

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Podporovať zamestnávanie cieľových skupín. 

 

Aktivity: 

1. Zvýšiť informovanosť cieľových skupín a zamestnávateľov o možnostiach uplatnenia sa 

zdravotne postihnutých  na trhu práce; 

2. Pokračovať v zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím mestom Liptovský 

Mikuláš a jeho organizáciami.  

  

Finančné zdroje: verejné zdroje 

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš, ÚPSVaR Liptovský Mikuláš  
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Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

 

RODINY S DEŤMI A MLÁDEŽOU V OHROZENÍ 

 

Špecifický cieľ: Vytvorenie priaznivých životných podmienok pre rodiny s deťmi 

a mládežou, nachádzajúce sa v nepriaznivých životných situáciách. 

Opatrenie: Podpora a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa so zreteľom na nízkopríjmové 

rodiny. 

 

Aktivity:  

1. Podporovať prevádzku a skvalitňovanie služieb o deti do 3 rokov veku na komunitnej; 

úrovni s cieľom zosúladenia rodinného a pracovného života; 

2. Modernizácia budovy a tried v detských jasliach;  

3. Pomoc rodinám ohrozených chudobou a ich podpora pri riešení konkrétnych 

problémov; 

4. Poskytovanie sociálnej služby – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa. 

 

Finančné zdroje: verejné zdroje 

Zodpovednosť: odbor sociálny MsÚ Liptovský Mikuláš  

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Pomoc a podpora mnohodetným rodinám a matkám v krízovej situácii.  

 

Aktivity: 

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

2. Pomoc a podpora pri potravinovej pomoci odkázaným rodinám; 

3. Pokračovať v spolupráci s CSS ANIMA – Krízové stredisko  Pálkovo centrum a SKCH 

– Dom Charitas Sv. Kláry a inými príslušnými inštitúciami.  

 

Finančné zdroje: Verejné zdroje, granty 

Zodpovednosť: odbor sociálny MsÚ Liptovský Mikuláš, CSS ANIMA 

Časový harmonogram:  2016 – 2020  
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Opatrenie: Pokračovať a rozvíjať terénnu sociálnu prácu a poradenské služby pre rodiny 

v krízovej situácii. 

 

Aktivity: 

1. Pokračovať v TSP a zamerať sa na rodiny v kríze; 

2. Nadviazať a zintenzívniť spoluprácu terénnych sociálnych pracovníčok 

s poskytovateľmi sociálnych služieb pre rodinu (UPSVR, verejní a neverejní 

poskytovatelia); 

3. Poskytovať základné sociálne poradenstvo pre uvedenú sociálnu skupinu,  v priestoroch 

mestského úradu, prostredníctvom odboru sociálneho. 

 

Finančné zdroje: verejné zdroje  

Zodpovednosť: odbor sociálny MsÚ Liptovský Mikuláš, KC-TSP 

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Podpora detí z detských domovov a snaha o ich návrat do prirodzeného rodinného 

prostredia.  

 

Aktivity:  

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

2. Vykonávať úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov 

a sociálnych pomerov dieťaťa;  

3. Naďalej pokračovať v tvorbe úspor pre deti umiestnené v ústavnej starostlivosti. 

 

Finančné zdroje: verejné zdroje 

Zodpovednosť: odbor sociálny MsÚ Liptovský Mikuláš  

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Realizovať efektívnu prevenciu v rodinách. 

  

Aktivity:  

1. Aktívne sa zapájať do projektov a výziev zameraných na podporu preventívnych  

opatrení alebo výchovných programov a sociálnych programov; 
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2. V spolupráci s inými inštitúciami realizovať prázdninové aktivity – napr. denné tábory 

pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

 

Finančné zdroje: granty, dotácie, verejné zdroje 

Zodpovednosť: odbor sociálny MsÚ Liptovský Mikuláš  

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

 

MARGINALIZOVANÉ SKUPINY – RÓMOVIA A OBČANIA BEZ PRÍSTREŠIA  

 

RÓMOVIA: 

 

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

mesta. 

 

Opatrenie: Poskytovať a skvalitniť sociálne služby krízovej intervencie. 

 

Aktivity:  

1. Pokračovať v prevádzke Komunitného centra „Nový svet Hlboké“; 

2. Poskytovať nocľah v nocľahárni pri KC; 

3. Zabezpečiť pokračovanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie prostredníctvom 

NP TSP v obciach. 

  

Finančné zdroje: verejné zdroje, dotácia z MPSVR SR, granty  

Zodpovednosť:  MsÚ Liptovský Mikuláš, KC 

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Naďalej poskytovať podporné sociálne služby. 

  

Aktivity:  

1. Pokračovať v poskytovaní sociálnej služby v práčovni; 

2. Pokračovať v poskytovaní sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny. 
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Finančné zdroje: verejné zdroje  

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš, KC 

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Zlepšiť podmienky pre vzdelávanie a vstup na trh práce pre príslušníkov MRK 

v meste.  

 

Aktivity: 

1. Podporovať vznik nových pracovných miest pre cieľovú skupinu; 

2. Pokračovať v možnosti zapojenia dlhodobo nezamestnaných cez aktivačné práce 

v rámci mesta a mestských organizácií; 

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

4. Poskytovať sociálne a pracovné poradenstvo pre cieľovú skupinu; 

5. Realizovať vzdelávacie programy. 

  

Finančné zdroje: verejné zdroje, dotácie, granty 

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš , ÚPSVaR Liptovský Mikuláš  

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunitnom centre a zvyšovať jej 

kvalitu. 

 

Aktivity:  

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

2. Pokračovať v predškolskej výchove a príprave rómskych detí vo veku 3-6 rokov na 

vstup do základnej školy; 

3. Zvýšiť záujem rodičov rómskych detí o predškolskú výchovu a rozšíriť prácu 

s rodinami detí a mládeže; 

4. Pokračovať v spolupráci s dobrovoľníkmi podporujúcimi činnosť KC; 

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

aktivity. 

 

Finančné zdroje: verejné zdroje, granty 
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Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš, KC, YMCA 

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Zamerať sa na preventívne programy a osvetovú činnosť. 

 

Aktivity:  

1. Realizovať preventívne programy zamerané na predchádzanie sociálno-patologickým 

javom 

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

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

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; 

5. Prevenciu v rodinách realizovať prostredníctvom TSP; 

6. Pokračovať v spolupráci s cirkvami a charitami. 

  

Finančné zdroje: verejné zdroje, dotácie, granty 

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš, cirkvi 

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Poskytovať pomoc v núdzi a pri riešení bytových problémov. 

  

Aktivity: 

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

finančnú pomoc; 

2. Pokračovať v inštitúte osobitného príjemcu a v tvorbe splátkových kalendárov 

s neplatičmi, zamerať sa na zníženie počtu dlžníkov voči mestu; 

3. Zamerať sa na riešenie nepriaznivej bytovej otázky pri narastajúcom počte nových 

žiadostí o mestský nájomný byt; 

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

nájomných zmlúv. 

  

Finančné zdroje: verejné zdroje  

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš, ÚPSVaR Liptovský Mikuláš  
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Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

 

OBČANIA BEZ PRÍSTREŠIA: 

 

Špecifický cieľ: Rozšíriť a skvalitniť terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby pre 

občanov bez prístrešia. 

 

Opatrenie: Pokračovať v poskytovaní a skvalitňovaní služieb krízovej intervencie 

a podporných služieb. 

 

Aktivity:  

1. Pokračovať v prevádzke Komunitného centra „Nový svet Hlboké“; 

2. Udržať celoročnú prevádzku nocľahárne pri KC; 

3. Poskytovať služby krízovej intervencie prostredníctvom TSP;   

4. Pokračovať v poskytovaní sociálnej služby v práčovni;  

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

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

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

8. V prípade potreby zabezpečiť pochovanie OBP. 

 

Finančné zdroje: verejné zdroje, dotácia z MPSVaR SR 

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš, KC 

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Zlepšiť súčasnú životnú situáciu u CS a aktivizovať ich k riešeniu  svojich 

problémov.  

 

Aktivity: 

1. Pokračovať v poskytovaní komplexného poradenstva; 

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

a pod.; 

3. Podieľať sa na realizácii a poskytovaní pracovnej terapie; 
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4. V prípade splnenia podmienok poskytnúť jednorazovú finančnú pomoc; 

5. Udržať predaj časopisu Nota Bene; 

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

chorôb; 

7. V prípade potreby postaviť stan na prenocovanie počas zimných mrazov. 

 

Finančné zdroje: verejné zdroje 

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš, KC – TSP 

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Pokračovať a rozvíjať spoluprácu s inštitúciami a neverejnými poskytovateľmi 

sociálnych služieb zameranými na prácu s CS.  

 

Aktivity: 

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

2. Pokračovať v spolupráci s cirkvami, SČK a dobrovoľníkmi pri zabezpečovaní 

starostlivosti o bezdomovcov počas zimných mesiacov; 

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

  

Finančné zdroje: verejné zdroje  

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš, YMCA, cirkvi, SČK 

Časový harmonogram:  2016 – 2020  

 

Opatrenie: Sledovať a zapájať sa do výziev zameraných na pomoc občanom bez prístrešia. 

 

Aktivity:  

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

2. Zapojiť sa a poskytnúť súčinnosť pri realizácii projektu v rámci operačného programu 

potravinovej a základnej materiálnej pomoci (potravinová banka, hygienické balíčky). 

 

Finančné zdroje: granty, dotácie, verejné zdroje  

Zodpovednosť: MsÚ Liptovský Mikuláš 

Časový harmonogram:  2016 – 2020  
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13. VYHODNOCOVANIE A PLNENIE KOMUNITNÉHO PLÁNU 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

Princípy dobrého spravovania pri realizácii Komunitného plánu sociálnych služieb: 

 

 Participácia – zabezpečenie účasti tých, ktorí „musia“ byť zainteresovaní a umožnenie 

účasti tých, ktorí „chcú“ byť zainteresovaní 

 Transparentnosť – rozhodovanie v ktorejkoľvek činnosti pri realizácii KPSS je 

uskutočnené na základe dopredu známych kritérií 

 Verejná zodpovednosť – dodržiavanie zvolených kritérií merania výkonnosti, 

dodržiavanie práva a administratívnych postupov, jasná komunikácia cieľov 

 

Zásady uplatňovania komunitného plánu sociálnych služieb: 

 

 KPSS je základným rozvojovým dokumentom, na ktorý sa musí prihliadať pri 

profilovaní všetkých rozvojových a rozvoj podporujúcich aktivít v oblasti sociálnych 

služieb; 

 KPSS je záväzným pre tvorbu rozpočtu mesta a jeho aktivity sú premietnuté do 

rozpočtu mesta; 

 KPSS je základným podkladom pre tvorbu sociálnych projektov; 

 KPSS je po jeho schválení základným rozvojovým dokumentom pre všetky mestské 

časti mesta Liptovský Mikuláš;  

 KPSS je rozvojový dokument, ktorého aktivity mesto priamo realizuje (mesto ako 

realizátor), alebo vytvára a podporuje vytvorenie podmienok na ich realizáciu (mesto 

ako iniciátor, partner) inými subjektmi v prospech sociálneho rozvoja mesta; 

 KPSS je rozvojový usmerňujúci dokument pre všetky subjekty existujúce či 

vykonávajúce činnosť na území mesta, ktoré chcú realizovať činnosti sociálneho 

rozvojového charakteru (podnikateľské subjekty, odborné organizácie, štátne orgány, 

mimovládny sektor); 

 KPSS je otvorený, verejne dostupný dokument, priebežne aktualizovaný a reagujúci na 

prichádzajúce podnety, príležitosti a zmeny vnútorného a vonkajšieho prostredia; 

 Za implementáciu, aktualizáciu a komunikáciu KPSS sú zodpovedné volené a výkonné 

orgány samosprávy mesta. Aby bol implementačný mechanizmus KPSS efektívny, musí 
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mať mesto jasne popísané činnosti, aktivity až úlohy, ktorými sa bude KPSS 

zabezpečovať na úrovni programovej, realizačnej a vyhodnocovacej. 

 

Strategický dokument komunitného plánu je časovo určený na obdobie rokov            

2016 – 2020 a: 

 tvorí základ pre tvorbu rozpočtu mesta v súlade so zásadami programového 

rozpočtovania samosprávy na obdobie piatich rokov, 

 definuje príslušnú pôsobnosť mesta v plnení cieľov a aktivít rozvoja mesta (mesto ako 

realizátor aktivity, mesto podporujúce realizáciu aktivít), 

 definuje súbor ukazovateľov plnenia cieľov sociálneho rozvoja mesta, 

 určuje zodpovednosť jednotlivých subjektov mesta za plnenie jednotlivých cieľových 

aktivít. 

 

Realizácia Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Liptovský Mikuláš bude 

pozostávať z vykonávania aktivít a dosahovania navrhnutých cieľov, ktoré bude možné meniť 

a  aktualizovať. 

 

Medzi kľúčové úlohy manažmentu mesta bude patriť: 

 realizovať projekty, ktoré prinesú pre mesto želaný efekt a budú trvalo udržateľné, 

 vyčleniť z rozpočtu mesta finančné prostriedky potrebné na realizáciu navrhnutých 

aktivít, 

 podporovať spoluprácu hlavných aktérov rozvoja mesta a koordinovať ich aktivity, 

 pravidelne monitorovať aktivity a vyhodnocovať plnenie akčného plánu na základe 

vopred stanovených merateľných ukazovateľov. 
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  RIADENIE PROJEKTU ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

 

 

 

 

 

       Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 

     v meste Liptovský Mikuláš – mestské zastupiteľstvo 

 

 

 

 

 

Začlenenie opatrení a aktivít komunitného plánu  sociálnych 

služieb  do rozpočtu mesta 

 

 

 

 

Realizácia opatrení a aktivít z komunitného plánu sociálnych 

služieb v konkrétnom roku 

 

 

 

 

         Monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia aktivít 

         v konkrétnom roku 

 

 

                              

 

     Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb                   ročne 

     na ďalšie obdobie 

   

 

 

 

     Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb                      rok 2020 

      v meste Liptovský Mikuláš 
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ZÁVER 

 

Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný v súlade s Národnými prioritami 

rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020 a nadväzuje na Program hospodárskeho 

rozvoja  a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do 

roku 2030. Dokument je vypracovaný v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom 

znení. 

Jeho príprava a celkové spracovanie prebiehalo za účasti 3 základných subjektov – 

mesta Liptovský Mikuláš (spracovateľ), organizácií poskytujúcich sociálne služby 

(poskytovatelia) a občanov (prijímatelia).  

Podstatnou fázou tvorby stratégie komunitného plánu bola analýza stavu 

poskytovateľov sociálnych služieb v meste  a analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych 

služieb a ďalších obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš s prihliadnutím na analýzu 

sociologických a demografických údajov mesta. Stanovené opatrenia a s nimi súvisiace 

aktivity uvedené v komunitnom pláne  sociálnych služieb budú realizované podľa 

navrhovaného časového plánu a dosahované výsledky postupnej realizácie sociálnych služieb 

budú pravidelne monitorované a vyhodnocované. Uplatňovanie princípov sociálnej politiky 

(sociálna spravodlivosť, sociálna solidarita, subsidiarita, participácia) v systéme sociálnych 

služieb; efektívne fungovanie sociálnych služieb na základe materiálneho, zdrojového, 

organizačného a personálneho plánovania; uplatnenie a praktická implementácia občianskych 

a ľudských práv; eliminácia následkov sociálnej exklúzie sú základnými predpokladanými 

dopadmi realizácie stanovených opatrení. 

Komunitný plán sociálnych služieb je legislatívne záväzným dokumentom, je zároveň 

otvorený potrebám občanov mesta, participácii poskytovateľov sociálnych služieb, s cieľom 

dôsledného a efektívneho napĺňania stanovených priorít. 

Kvalita života občanov a ich sociálna stránka je na poprednom mieste záujmu mesta 

Liptovský Mikuláš. V rámci poskytovania sociálnych služieb občanom je dôležitá snaha 

využívať také nástroje, ktoré umožnia občanovi zotrvať čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom 

prostredí. Zámerom mesta je, aby potreby občanov boli vhodnou formou  pomoci a 

starostlivosti uspokojené a viedli k podpore občana v jeho nezávislom a zmysluplnom živote. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

MsÚ Mestský úrad 

MsZ mestské zastupiteľstvo 

DaPvHN dávky a príspevky v hmotnej núdzi 

DD detský domov 

MPSVaR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

ZOS Zariadenie opatrovateľskej služby 

DOS dom s opatrovateľskou službou 

DSS domov sociálnych služieb 

DvHN dávka v hmotnej núdzi 

ECAV 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku 

EÚ Európska únia 

FO fyzická osoba 

PO právnická osoba 

CS cieľová skupina 

LM Liptovský Mikuláš 

KC komunitné centrum 

KP komunitný plán 

KPSS komunitný plán sociálnych služieb 

MZ miestne združenie 

MF SR ministerstvo financií 

MRK marginalizované rómske komunity 

SPOaSK sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela 

MsP mestská polícia 

MVO mimovládne organizácie 

n. o. nezisková organizácia 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

NSS nepriaznivá sociálna situácia 

OS opatrovateľská služba 

OZ občianske združenie 

PHSR plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

PNV poberatelia náhradného výživného 
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ADOS agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

PP peňažný príspevok 

s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným 

SČK Slovenský Červený kríž 

SKCH Spišská katolícka charita 

SODB sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

SR Slovenská republika 

SWOT 

 
analýza silných a slabých stránok, príležitostí 

a ohrození 

SZZP Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

ŠÚ štatistický úrad 

TSP terénna sociálna práca 

ŤZP ťažké zdravotné postihnutie 

ŤZPs ťažké zdravotné postihnutie so sprievodcom 

ÚPSVaR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

VÚC vyšší územný celok 

VZN všeobecne záväzné nariadenie 

Zb. Zbierka 

Z. z. zbierka zákonov 

ZMOL Združenie miest a obcí Liptova 

ZP zdravotné postihnutie 

ZPSaDSS 

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych 

služieb mesta Liptovský Mikuláš 

ZŠ základná škola 

ŽSK Žilinský samosprávny kraj 
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PRAMENE A ZDROJE TVORBY A SPRACOVANIA KOMUNITNÉHO 

PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 

 

Legislatívne pramene: 

 

 Ústava SR; 

 Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov; 

 Zákon NR SR č. 447/2008  Z.z. o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého  

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 Zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a  o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; 

 Zákon NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov; 

 Zákon NR SR č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

 Všeobecná deklarácia ľudských práv; 

 Európska sociálna charta; 

 

Programové pramene: 

 

 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2010-2015; 

 Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky  

2015 až 2022 s výhľadom do roku 2030, Územný plán mesta Liptovský Mikuláš; 

 Komplexná stratégia riešenia problémov rómskej komunity v meste Liptovský Mikuláš; 

 Národné priority rozvoja sociálnych služieb, Bratislava 2009; 

 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020, Bratislava 2014; 

 Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020; 

 Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo 

všetkých oblastiach života na roky 2014 – 2020; 
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 Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020; 

 Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030; 

 Národný program ochrany starších ľudí, MPSVR SR, Bratislava 2005; 

 Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019; 

 Integračná politika SR, MPSVR SR 2014;  

 

Odborné pramene: 

 

 Autorský kolektív: Rozvoj komunitných sociálnych služieb, Rada pre poradenstvo 

v sociálnej práci, ISBN: 80-969581-7-8, Bratislava 2006. 

 Autorský kolektív: Obce, města, regiony a sociální služby, SOCIOKLUB, ISBN 80-

92260-1-9, Praha 1997. 

 Holúbková, S. – Krupa, S.: Sociálne služby pre občanov – manuál pre obecné a mestské 

úrady, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava 2001. 

 Woleková, H. – Mezianová, M.: Mini príručka pre komunitné plánovanie sociálnych 

služieb, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 2004. 

 Schavel, M. – Oláh, M. – Derevjaniková, Š. – Zeman, K.: Sociálna práca vo verejnej 

správe, VŠZaSR sv. Alžbety, ISBN 80-8082-065-1, Bratislava 2010. 

 ŠKULTÉTY, P. 2001. Základy verejnej správy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja 

Bela v Banskej Bystrici, 2001.  

 ŠKULTÉTY, P. 2008. Verejná správa a správne právo. Bratislava : VEDA, 2008. 204 s. 

ISBN 978-80-224-1023. 

 

Ostatné pramene a zdroje: 

 

 podnety a návrhy obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš a členov pracovných tímov, 

 materiály, informácie a štatistické údaje Mestského úradu Liptovský Mikuláš, 

 Interná správa o problematike bezdomovectva v Liptovskom Mikuláši, 2016, 

 Štatút Rady osôb so zdravotným postihnutím mesta Liptovský Mikuláš, 

 Štatút Rady starších, 

 výsledky dotazníkového prieskumu prijímateľov sociálnych služieb,   

 výsledky dotazníkového prieskumu poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta,  
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 materiály, informácie a štatistické údaje Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

pracovisko Liptovský Mikuláš, 

 materiály a informačné databázy ostatných subjektov poskytujúcich sociálne služby na 

území mesta Liptovský Mikuláš.  

 

Internetové zdroje:  

 

 www.mikulas.sk 

 www.employment.gov.sk 

 www.ddmlm.sk  

 www.komunitne-centrum.sk  

 www.health.gov.sk 

 www.nrozp.sk 

 www.nsrr.sk/sk/narodny-strategicky-referencny-ramec-2007-2013/ 

 www.socpoist.sk 

 www.statistics.sk 

 www.upsvar.sk 

  www.zask.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.employment.gov.sk/
http://www.ddmlm.sk/
http://www.komunitne-centrum.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.nrozp.sk/
http://www.nsrr.sk/sk/narodny-strategicky-referencny-ramec-2007-2013/
http://www.statistics.sk/
http://www.upsvar.sk/
http://www.zask.sk/
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PRÍLOHY 

 

Príloha č.1: Zoznam členov pracovných tímov 

 

Pracovný tím: Seniori 

Meno a priezvisko  Organizácia alebo inštitúcia, ktorú zastupuje 

Mgr. Martina Mrázová 

Vedúca pracovného tímu  

mesto Liptovský Mikuláš, odbor sociálny –  

oddelenie sociálnych služieb 

Mgr.  Michal Hanzlík  
mesto Liptovský Mikuláš, odbor sociálny –  

oddelenie sociálnych služieb  

MUDr.  Marta Voštináková  
Všeobecná lekárka,  poslankyňa MsZ, predseda 

Komisie sociálnej a bytovej pri MsZ 

Mgr. Zuzana Šlauková 
riaditeľka – Zariadenie pre seniorov a domov 

sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš  

Mgr. Katarína Ochodnická sociálna pracovníčka – ZPSaDSS mesta LM 

Mgr. Peter Huťan riaditeľ – CSS ANIMA 

MUDr. Kvetoslava Antolová ECAV Liptovský Mikuláš, odborná lekárka 

p. Soňa Havlová zástupkyňa seniorov mesta 

 

 

Pracovný tím: Osoby so zdravotným postihnutím 

Meno a priezvisko Organizácia alebo inštitúcia, ktorú zastupuje 

Mgr. Valéria Hromádková 

vedúca pracovného tímu  

mesto Liptovský Mikuláš, odbor sociálny –   

oddelenie bytových  a sociálnych vecí 

Mgr. Janka Urbanovičová 
UPSVR LM – vedúca oddelenia PP na kompenzácie 

ŤZP 

PhDr. Kata Piačková psychológ, členka KSaB 

MUDr. Alžbeta Smiešna poslankyňa pri MsZ, odborná lekárka 

Mgr. Janka Trnovská riaditeľka – SKCH, ADOS, Denný stacionár 

Mgr. Zoja Camberová predseda Zväz postihnutých civilizačnými chorobami 

p. Beata Niková predseda SZTP – ZO rodičov so ZP deťmi Koliesko 

p. Tatiana Tkáčová predseda SZTP 
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Pracovný tím: Rodina s deťmi a mládežou v ohrození 

Meno a priezvisko Organizácia alebo inštitúcia, ktorú zastupuje 

Mgr. Antónia Majerová 

vedúca pracovného tímu 

mesto Liptovský Mikuláš, odbor sociálny –  

oddelenie bytových  a sociálnych vecí 

Mgr. Ján Palider 
CSS ANIMA – riaditeľ Krízového strediska 

Pálkovo centrum 

Mgr. Dana Olejníková ÚPSVR LM – vedúca oddelenia SPOaSK 

Mgr. Mária Bodoríková (sestra Júlia) SKCH – Dom Charitas Sv. Kláry 

Bc. Miroslav Neset 
poslanec MsZ, člen Komisie sociálnej a bytovej pri 

MsZ, zdravotnícky pracovník 

Mgr. Ľubica Staroňová 
poslankyňa MsZ,  členka Komisie sociálnej 

a bytovej pri MsZ, zdravotná sestra 

Mgr. Ester Staroňová NAŠE MANŽELSTVO, n.o. 

Mgr. Janka Matzová Liptovský Anjel, výchovný poradca 

 

 

Pracovný tím: Marginalizované skupiny – Rómovia a občania bez prístrešia 

Meno a priezvisko Organizácia alebo inštitúcia, ktorú zastupuje 

Mgr. Erika Sabaková 

vedúca pracovného tímu  

mesto Liptovský Mikuláš – vedúca  

odboru sociálneho  

Mgr. Alena Novajovská vedúca Komunitného centra 

Mgr. Marika Kubíková riaditeľka – SČK ÚZ LIPTOV 

Mgr. Silvia Cukerová 
poslankyňa  MsZ, členka Komisie sociálnej a 

bytovej 

Mgr. Dušan Plaček 
sociálny pracovník, odborník na rómsku 

problematiku 

p. Iveta Hrnčiarová asistentka terénnej sociálnej práce 

Mgr. Zuzana Staroňová sociálna pracovníčka, vedúca útulku (VÚC) 

p. Viera Perašínová YMCA, pomoc občanom bez prístrešia 

p. Ľubica Vatrálová SKCH, dobrovoľníčka – pomoc občanom v núdzi 

PhDr. Nina Beňová OZ Proti prúdu, odborníčka na bezdomovectvo  

p. Júlia Václavová dobrovoľníčka 

 



 

   109 

 

Príloha č. 2: Zoznam denných centier a kontakt na vedúcich klubov seniorov 

 

 

Názov a sídlo  vedúci klubu emailová adresa 

Klub seniorov I. so sídlom Denné centrum Liptovský 

Mikuláš  - Vajanského 1066/11 
Jozef Bátora 

batora7@hotmail.com  

Klub seniorov II. so sídlom Denné centrum Liptovský 

Mikuláš, Vrbica - Nábrežie - Vajanského 1066/11 
Viera Bubelínyová vierabb@centrum.sk  

Klub seniorov Iľanovo so sídlom Denné centrum 

Liptovský Mikuláš - Iľanovo -Iľanovská 54/53 
Janka Ostrovská ostrovska.janka@gmail.com  

Klub seniorov Bodice so sídlom Denné centrum Liptovský 

Mikuláš - Bodice - Bodická 67/44 
Amália Antošková  

amalia.antoskova@gmail.com,                       

kvetka.benkova@gmail.com  

Klub seniorov Podbreziny-Okoličné so sídlom Denné 

centrum Liptovský Mikuláš - Okoličné -Okoličianska 758/6 
Anna Piovarčiová annapiovarciova0@centrum.sk  

Klub seniorov Demänová so sídlom Denné centrum 

Liptovský Mikuláš- Demänová 145 
Alina Janovčíková demenovka@centrum.sk  

Klub seniorov Ploštín so sídlom Denné centrum Liptovský 

Mikuláš - Ploštín - Na kút 74/2 
Dana Guziniaková dzurikova1952@gmail.com  

Klub seniorov Palúdzka so sídlom Denné centrum 

Liptovský Mikuláš, Palúdzka - Palúčanská 350/24  
Darina Beťková kdpaludzka@gmail.com  

Klub seniorov  Liptovská Ondrašová so sídlom Denné 

centrum Liptovský Mikuláš, Liptovská Ondrašová - 

Ružičkova 97/14 

Ivan Oško ivanosko@gmail.com  

Klub seniorov III. so sídlom Denné centrum Liptovský 

Mikuláš- Staré Mesto -Komenského 1982/2 
Peter Kramarčík kramarcikpeter@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:batora7@hotmail.com
mailto:vierabb@centrum.sk
mailto:ostrovska.janka@gmail.com
mailto:amalia.antoskova@gmail.com,kvetka.benkova@gmail.com
mailto:amalia.antoskova@gmail.com,kvetka.benkova@gmail.com
mailto:annapiovarciova0@centrum.sk
mailto:demenovka@centrum.sk
mailto:dzurikova1952@gmail.com
mailto:kdpaludzka@gmail.com
mailto:ivanosko@gmail.com
mailto:kramarcikpeter@gmail.com
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Príloha č. 3: Adresár inštitúcií a organizácií zameraných na sociálnu oblasť v meste Liptovský Mikuláš  
 
 

názov organizácie, 

adresa 

štatutárny 

zástupca 

kontaktná osoba Telefón e-mail web stránka 

mesto Liptovský 

Mikuláš 

Štúrova 1989/41 

Ing. Ján Blcháč, PhD. Mgr. Erika Sabaková 044/5565320 

0911 310 408 

lmikulas@mikulas.sk 

komunitnyplan@mikulas.sk 

www.mikulas.sk 

Zariadenie pre seniorov 

a domov sociálnych 

služieb mesta L. 

Mikuláš, Palúčanská 

219/23 

Mgr. Zuzana Šlauková Mgr. Katarína 

Ochodnická 

044/56245-11, 10 

0915 070 890 

z.slaukova@mikulas.sk www.ddmlm.sk 

Dom s opatrovateľskou 

službou – Zariadenie 

opatrovateľskej služby 

mesta L. Mikuláš, 

Štefánikova 1509/6 

Ing. Ján Blcháč, PhD. Mgr. Martina Mrázová 

Diana Zaťková 

044/5565322 

044/5525410 

lmikulas@mikulas.sk www.mikulas.sk 

Komunitné centrum 

Nový svet Hlboké, 

Stredisko osobnej 

hygieny a práčovňa, 

terénna sociálna práca, 

Športová 1190/4 

Ing. Ján Blcháč, PhD. Mgr. Alena Novajovská 

 

044/5522052 

0911 511 752 

komunitne.centrum@atlas.sk www.komunitne-centrum..sk 

Detské jasle inštrukčné, 

Komenského 2128 

Ing. Ján Blcháč, PhD. Iveta Kubáňová 044/5521380   

Centrum sociálnych 

služieb ANIMA – 

Zariadenie pre seniorov 

a domov sociálnych 

služieb, špecializované 

zariadenie, jedáleň, 

Jefremovská  

Ing. Peter Huťan  044/5533327 ddlm@vuczilina.sk www.jefremovska.dsszsk.sk 

CSS ANIMA – Útulok 

pre bezdomovcov, Nábr. 

A. Stodolu 1177/82 

Ing. Peter Huťan Mgr. Zuzana Staroňová 044/5514067 ddlm@vuczilina.sk www.jefremovska.dsszsk.sk 

mailto:lmikulas@mikulas.sk
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CSS ANIMA – Krízové 

stredisko Pálkovo 

centrum, Zariadenie 

núdzového bývania, 

Palúčasnská 25 

Ing. Peter Huťan Mgr. Ján Palider 044/5522962 palkovocentrum@gmail.com  

CSS ANIMA – Útulok 

pre bezdomovcov 

(mužov), Nábrežie A. 

Stodolu 1177/82 

Ing. Peter Huťan Mgr. Zuzana Staroňová 044/5514067   

Poradenské centrum pre 

ženy ohrozené násilím 

a ich deti (anonymné) 

Ing. Peter Huťan Mgr. Ján Palider 0905 941 080 poradenskecentrumlm@gmail.com  

Centrum právnej 

pomoci, Kollárova 2 

zriaďovateľ VÚC 

Žilina 

 044/5526192 info@legalaid.sk  

Detský domov, 

Podtatranského 1880/69 

Mgr. Zdenko 

Michalides 

 044/5620452   

Slovenský červený kríž 

US LIPTOV, 

Kuzmányho 15 

Mgr. Marika Kubíková Mgr. Marika Kubíková 044/5522335 

0903 558 921 

liptovskymikulas@redcross.sk www.liptovskymikulas. 

redcross.sk 

ADOS – BH, s.r.o., 

Agentúra domácej 

ošetrovateľskej starostl., 

1. mája 724  

Mgr. Beata Harčarová Mgr. Beata Harčarová 0905 254 294 beata66@centrum.sk  

SKCH – Spišská 

katolícka charita, Farská 

charita pri kostole Sv. 

Mikuláša 

PhDr. Ing. Pavol Vilček Ľubica Vatrálová 0903 033 226 vatralm@gmail.com   

SKCH – ADOS, 

opatrovateľská služba,  

Belopotockého 1 

PhDr. Ing. Pavol Vilček  Mgr. Janka Trnovská 044/5514661 

0904 501 418 

jana.trnovska@caritas.sk www.caritas.sk 

SKCH – Dom Charitas 

Sv. Kláry – krízové 

stredisko, Borbisova 5 

PhDr. Ing. Pavol Vilček Mgr. Anna Bodoríková 

(sestra Júlia) 

044/5621932   anna.bodorikova@caritas.sk www.dchsk.caritas.sk 

SKCH – Dom Charitas 

Božej prozreteľnosti – 

Denný stacionár, 

Borbisova 7 

PhDr. Ing. Pavol Vilček Mgr. Janka Trnovská 044/5514661 

0904 501 418 

jana.trnovska@caritas.sk www.caritas.sk  

mailto:vatralm@gmail.com
http://www.caritas.sk/
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SKCH – Dom Charitas 

Božej prozreteľnosti – 

nocľaháreň, Borbisova 7 

PhDr. Ing. Pavol Vilček Mgr. Anna Bodoríková 

(sestra Júlia) 

044/5621932   anna.bodorikova@caritas.sk www.dchsk.caritas.sk 

Bratská jednota 

baptistov, 1. mája 73 

Ing. Michal Jílek  044/5522152 

0917 636 070 

michal.jilek@gmail.com 

liptovskymikulas@baptist.sk 

www.baptist.sk 

Dom seniorov Golden 

Age Liptovská 

Ondrašová, Mincova 5 

PhDr. Roman Božík Bc. Jarmila Lizoňová 0917 717 057 socusek@goldenage.sk 

info@goldenage.sk 

www.goldenage.sk 

Zariadenie pre seniorov 

Royal Care Vitálišovce 

Dagmar Klongová Dagmar Klongová 044/5570842 info@royalcare.sk www.royalcare.sk 

JESKO OZ, Dubová 

493/7 

Mgr. Dušan Plaček Mgr. Dušan Plaček 0915 143 515 dusan.placek@pobox.sk  

YMCA miestne 

združenie, Iľanovo 158 

Viera Perašínová  0907 511 207 

044/5525048 

viera.perasinova@gmail.com www.ymca.sk 

Slovenský zväz  telesne 

postihnutých ZO č. 052, 

Alexyho 1912/39 

Tatiana Tkáčová  044/5620156 

0948 500 452 

t.tkacova@azet.sk  

SZTP ZO rodičov 

zdravotne postihnutých 

detí – KOLIESKO, ul. 

Kemi 627/3 

Beáta Niková  044/5531024 koliesko@centrum.sk www.koliesko.szm.sk  

ILCO klub – združenie 

stomikov 

Ing. Július Odelga. 

CSc. 

 044/5521213   

Kardioklub Mária Čajková  044/5521134 

0904 031 938 

lmikulas@kardioklub.sk 

mariacajkova@zoznam.sk 

www.kardioklub.sk 

Klub Nádej, združenie 

anonymných 

alkoholikov,  

Dom kultúry LM 

Alena Stanová  0915 047 602 aklubnadej@gmail.com  

Liga proti rakovine, klub 

VENUŠA, 

Hviezdoslavova 1871 

Alena Rumanská  0915 821 729 venusalm@gmail.com  

Liptovské kopýtko, OZ 

Prekážka 268/21 

Lýdia Mikulová Anna Pavelová 0902 212 545 liptovskekopytko@gmail.com www.liptovske-kopytko. 

wexbo.com  

Slovenský zväz sclerosis 

multiplex, klub SM  

Garbiarska - podchod 

Milena Slobodová  0944 905 304 aneli@azet.sk www.szsm.sk 

mailto:michal.jilek@gmail.com
mailto:socusek@goldenage.sk
http://www.koliesko.szm.sk/
mailto:aklubnadej@gmail.com
http://www.liptovske-kopytko/
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Naše manželstvo, n.o. 

Nešporova 1367/34 

Mgr. Ivan Staroň  0905 622 900 nasemanzelstvo@ 

nasemanzelstvo.sk 

www.nasemanzelstvo.sk 

OZ Ostrov nádeje, Nová 

319 L. Ján 

Mgr. Tatjana Poliaková  044/5522962 ostrovnadeje@ostrovnadeje. sk  

OZ Premeny, Čsl. 

brigády 2 

Jana Kováčová  0908 961 643   

Zväz postihnutých 

civilizačnými chorobami 

OZ, ZO LM, Garbiarska  

Mgr. Zoja Camberová  0948 558 864 zpcch.lm@centrum.sk www.zpcch.mikulas.szm.com 

Zväz diabetikov 

Slovenska, DIALIPTOV 

Garbiarska – podchod 

Dušan Štric  0907 841 031 dstric@stvorec.sk www.dialiptov.sk 

Spoločnosť psoriatikov 

a atopikov SR, Klub 

LM, Garbiarska – 

podchod 

Mária Aratová  0907 687 417 aratova.maria@gmail.com www.spae.sk 

Únia nevidiacich 

a slabozrakých 

Slovenska, OZ  

Mgr. Tomáš Kollár  0907 337 656 tomas.kollar@hotmail.com  

Spoločnosť Parkinson 

Slovensko, OZ 

Dom kultúry LM 

Michal Šroll  0903 858 754   

Mestská polícia 

Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41 

JUDr. Marián Jančuška  159 

044/5525360 

msplm@mikulas.sk www.mikulas.sk 

Policajný zbor SR, 

Okresné riaditeľstvo PZ 

L M, Komenského 841 

plk. Ing. Jaroslav 

Harant 

 0961 451 111 orpzlm@minv.sk www.minv.sk 

Liptovská nemocnica 

s poliklinikou MUDr. 

Ivana Stodolu LM, 

Palúčanská 25 

Ing. Ľudmila 

Pohančení- ková, MBA 

 044/5563110 

044/5563502 

riaditelstvo@nsplm.sk www.nsplm.sk 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny LM, M.M. 

Hodžu 1784/30 

JUDr. Vladimír Mojš   044/2440999 lm@upsvr.gov.sk www.upsvar.sk 

Sociálna poisťovňa  LM, 

Štúrova 34 

Ing. Alena Uličná  0906 178 600 liptovskymikulas@socpoist.sk www.socpoist.sk 
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mesto Liptovský Mikuláš 

Mestský úrad 
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