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Vážení obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš, prijímatelia sociálnych služieb,  

 

dokument, ktorý práve držíte v rukách, je spoločným dielom ľudí, ktorým nie 

je ľahostajný osud sociálnych služieb v našom meste a tiež osudy tých, ktorí tieto služby 

potrebujú.  

V poradí ide už o tretí Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský 

Mikuláš, tvorený v zmysle metodiky komunitného plánovania a príslušnej legislatívy a nadväzuje na 

predchádzajúce komunitné plány. Predstavuje súčasnú situáciu a zároveň návrhy opatrení a priorít 

ukazujúcich smer, ktorým by sa sociálne služby v meste Liptovský Mikuláš mali uberať. Stanovené 

priority a vízie v oblasti rozvoja sociálnych služieb reagujú na potreby zistené v priebehu procesu 

tvorby dokumentu, v rámci práce a diskusií členov pracovných skupín a obyvateľov mesta, pričom berú 

do úvahy finančné a ďalšie zdroje potrebné k ich napĺňaniu.  

Sociálne služby sa postupom času vyvíjajú ako reakcia na sociálne a demografické zmeny 

v spoločnosti, čím vznikajú nové požiadavky a potreby.  Ich podstata však zostáva stále rovnaká a tou 

je pomoc ľuďom v rôznych životných situáciách s cieľom umožniť žiť dôstojne svoj život, či už 

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo v  zariadení sociálnych služieb.  

Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej solidarity obyvateľov a tiež 

prevencia pred vylúčením jednotlivcov i skupín zo spoločnosti. Dobre fungujúca sociálna sieť je 

potrebná z dôvodu možnosti zasiahnuť všade tam, kde sa človek z objektívnych príčin dostal do 

neriešiteľných situácií, alebo kde je pomoc spoločnosti žiadúca.  

Vytvorenie tohto strategického dokumentu je pokračovaním krokov, ktoré mesto už 

v spolupráci s Vami urobilo, ale zároveň začiatkom ďalších krokov, ktoré nás spolu ešte čakajú.  

Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí sa na vytvorení tohto plánu podieľali, ktorí tento 

dokument svojimi pripomienkami a podnetmi pomáhali vytvárať.  S úctou a spoločne.  

  

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

                                                                                             primátor mesta Liptovský Mikuláš 
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1. Úvod 

1.1 Účel tvorby dokumentu 
Právnym rámcom pre spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb sú ustanovenia 

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 (ďalej len „zákon 

o sociálnych službách“). V § 83 ukladá mestám a obciam vypracovať komunitný plán sociálnych služieb, 

z ktorého okrem iného vyplýva aj úloha mesta vypracovať, schváliť, pravidelne vyhodnocovať a plniť 

KPSS. 

Vypracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len 

„KPSS“) sa vytvárajú podmienky na podporu tvorby miestnej komunity a jej rozvoja, a zároveň sa 

poskytuje priestor pre komunikáciu a hľadanie najlepšieho riešenia sociálnych otázok. 

1.2 Komunitný rozvoj a komunitné plánovanie  
Komunitný rozvoj a komunitná práca sa presadzujú najmä v prostredí obecných a  miestnych 

samospráv na lokálnej úrovni. Prvé skúsenosti s komunitnou prácou a komunitným rozvojom majú 

samosprávy a neziskové organizácie vďaka ochote riešiť problémy svojich komunít vlastnými silami.  

Cieľom komunitného rozvoja je vytvárať prostredie na zlepšenie kvality života občanov, najmä 

rozvojom sociálnych a komunitných služieb. Takto chápaný rozvoj zvlášť vyzdvihuje samostatnosť, 

nezávislosť a slobodné rozhodovanie, čo je jedným s významných faktorov pre budovanie silnej 

komunity.  

Obec, v zmysle § 82  zákona o sociálnych službách, utvára podmienky na podporu 

komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb. V zmysle  tohto zákona obec podporuje 

komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom predchádzania vzniku alebo zhoršenia 

nepriaznivých sociálnych situácií a zároveň riešenia miestnych sociálnych problémov. 

Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov miestnej 

komunity k riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych 

a komunitných služieb. 

Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych a komunitných služieb je  

zabezpečenie spolupráce subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, 

poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb, poskytovatelia zdravotnej 
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starostlivosti a iní. Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických, mentálnych 

a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia sa do 

spoločnosti.  

Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. Komunita predstavuje 

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 zámerov, cieľov – všetkého, čo chceme 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 a komunitných 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 a komunitných služieb,  možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na napĺňanie potrieb 

komunity, iné možnosti, ktoré napomôžu k samotnej realizácii plánu. V záujme napĺňania spoločnej 

predstavy o budúcnosti sociálnych služieb v danej komunite sa stretávajú a spoločne plánujú 

zainteresovaní aktéri, ktorí majú v procese plánovania rovnaké práva a povinnosti. 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorou sa na úrovni krajov, miest a obcí 

plánujú sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifickým požiadavkám a potrebám 

jednotlivých občanov. Ide o otvorený proces zisťovania potrieb, zdrojov a hľadania optimálnych riešení 

v oblasti sociálnych služieb.  

Základom komunitného plánovania sociálnych služieb je spolupráca zadávateľov (obec, VÚC) s 

užívateľmi (klienti) a poskytovateľmi sociálnych služieb (inštitúcie, organizácie) pri tvorbe plánu, 

rokovania o budúcej podobe sociálnych služieb a realizácii konkrétnych krokov.  

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

1.3 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na roky 2021 – 2025 je výstupom 

procesu komunitného plánovania v oblasti sociálnych služieb a nadväzuje na komunitné plánovanie 

z predchádzajúcich rokov. Dokument je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou na základe zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky 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. 

Ako strednodobý strategický  dokument je vypracovaný na 5 ročné obdobie  v súlade s platnými 

národnými prioritami sociálnych služieb, ktorých cieľom je:  

 vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre 

jednotlivé sociálne skupiny, 

 vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku,  či 

zhoršovanie nepriaznivých sociálnych situácií a riešenie miestnych sociálnych problémov, 

 podporovať trvalo udržateľný rozvoj mesta s možnosťou budovania ďalších sociálnych a 

komunitných služieb. 

Komunitný plán  sociálnych služieb vychádza z faktu, že: 

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

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

ale aj vytvoriť podmienky pre fungovanie siete sociálnych a komunitných 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.  Navrhovaná stratégia 

v oblasti rozvoja sociálnych služieb je orientovaná dvoma smermi: 

 Zlepšenie ponuky komunitných 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. 

 Efektívne riadenie komunitných sociálnych služieb. Do tejto oblasti patrí predovšetkým 

informovanosť o dostupnosti komunitných sociálnych služieb, manažment komunitných 
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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 komunitných sociálnych služieb, mesto pri riadení komunitných sociálnych služieb berie 

do úvahy  reálne potreby občanov a iné možnosti. 

Povinnosťou každej samosprávy je predloženie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb 

zastupiteľstvu do šiestich mesiacov od zverejnenia Národných priorít SR. 

1.4 Metodika spracovania dokumentu  
Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Liptovský Mikuláš pre roky 2021 – 2025 je 

pokračujúcim dokumentom plánovania komunitných a sociálnych služieb v územnom obvode mesta 

Liptovský Mikuláš. Dokument vznikol aktualizáciou Komunitného plánu sociálnych služieb pre roky 

2016-2020 v časti strategickej a analytickej a nadviazal na vyhodnotenie jeho plnenia.   

Aktualizácia dokumentu prebiehala v období november 2020 - apríl 2021 použitím komunitnej 

metódy zapojenia verejnosti prostredníctvom dotazníka v kombinácii s činnosťou 4 pracovných skupín 

a expertnou skupinou pracovníkov odboru sociálneho mesta Liptovský Mikuláš a spracovateľa MAS 

Horný Liptov.    

Dokument vznikal v čase mimoriadnej situácie, ktorá bola na Slovensku vyhlásená v súvislosti 

s pandémiou COVID 19. Táto skutočnosť významne ovplyvnila metodiku spracovania dokumentu 

a eliminovala zapojenie pracovných skupín a prácu s verejnosťou na on-line stretnutia.  

Zdroje informácií boli získané z Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Štatistického úradu SR, 

Ústredia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Ďalej ako výstupy z práce pracovných a expertnej 

skupiny a zo zapojenia verejnosti prostredníctvom dotazníka. Dokument nadväzuje a detailnejšie 

rozpracováva opatrenia o sociálnom rozvoji zadefinované v strategických dokumentoch miestneho, 

regionálneho a národného významu. 

Organizačnú štruktúru prípravy dokumentu tvorili štyri pracovné a jedna expertná skupina. 

Úlohou pracovných skupín bolo zmapovanie aktuálnych problémov v oblasti sociálnych a komunitných 

služieb poskytovaným v meste Liptovský Mikuláš. Výstupy z práce pracovných skupín boli podkladom 

pre spracovanie SWOT analýzy a pre určenie cieľov, návrhov opatrení a jednotlivých projektov na ich 

naplnenie z pohľadu mesta, zariadení sociálnych služieb a z pohľadu verejnosti. Členmi pracovných 

skupín boli zástupcovia štátnej správy, neziskových organizácií, občianskych združení, verejných a 

neverejných poskytovateľov sociálnych služieb ako aj občania, či prijímatelia sociálnych služieb. Prvé, 
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koordinačné  stretnutie pracovných skupín sa uskutočnilo 17. 12. 2020, výstupy práce boli 

skompletizované v januári 2021. Pracovné skupiny pracovali formou emailovej komunikácie.  

Zloženie pracovnej skupiny Seniori:   

1. Mgr. Martina Mrázová, mesto Liptovský Mikuláš 

2. Mgr. Valéria Hromádková, mesto Liptovský Mikuláš 

3. MUDr. Marta Voštináková, poslankyňa MsZ, predsedníčka Komisie, sociálnej a bytovej pri MsZ 

4. Mgr. Zuzana Šlauková, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb mesta Liptovský 

Mikuláš 

5. Mgr. Margita Valková, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb mesta Liptovský 

Mikuláš 

6. Mgr. Viera Prísažná, Domov pre seniorov Golden Age, Liptovský Mikuláš 

7. Ing. Alina Janovčíková, vedúca Klubu seniorov v Demänovej 

8. RSDr. Peter Kramarčík, vedúci Klubu seniorov 3 v Liptovskom Mikuláš  

 

Zloženie pracovnej skupiny Osoby so zdravotným postihnutím:  

1. Mgr. Michal Hanzlík, mesto Liptovský Mikuláš 

2. Mgr. Janka Trnovská, Spišská katolícka charita v LM 

3. MUDR. Alžbeta Smiešna, poslankyňa MsZ, člen Komisie sociálnej a bytovej pri MsZ 

4. Mgr. Iveta Ščambová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LM 

5. Beata Niková, SZTP - ZO rodičov so ZP deťmi Koliesko 

6. Nora Sirotiaková, Slovenský zväz telesne postihnutých,  ZO č. 52 

 

Zloženie pracovnej skupiny Rodina s deťmi a mládežou v ohrození  

1. Mgr. Antónia Majerová, mesto Liptovský Mikuláš 

2. Mgr. Silvia Riessová, mesto Liptovský Mikuláš 

3. PhDr. Kata Piačková, psychlológ 

4. Mgr. Dana Olejníková, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LM 

5. Mgr. Ján Palider, Centrum sociálnych služieb ANIMA 

6. Mgr. Janka Matzová, Liptovský anjel n.f. 

 

Zloženie pracovnej skupiny Marginalizované skupiny, Rómovia, občania bez prístrešia  
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1. Mgr. Erika Sabaková, mesto Liptovský Mikuláš 

2. Mgr. Veronika Bániková, mesto Liptovský Mikuláš 

3. Mgr. Alena Novajovská, mesto Liptovský Mikuláš 

4. Mgr. Ingrid Rojčeková, mesto Liptovský Mikuláš 

5. Mgr. Marika Kubíková, Slovenský červený kríž, územný spolok LIPTOV 

6. Mgr. Zuzana Staroňová, Centrum sociálnych služieb ANIMA 

Výstupy z činnosti pracovných skupín boli priebežne vyhodnocované expertnou skupinou. 

Ďalšie kompetencie expertnej skupiny boli zamerané na stanovenie štruktúry dokumentu, návrhu 

prioritných oblastí, spracovanie časového harmonogramu a akčných plánov, vyhodnotenie 

analytických časti a návrh hodnotenia a monitoringu dokumentu.  Expertná skupina sa stretávala na 

on-line stretnutiach.  

 

Zloženie expertnej skupiny:  

1. Mgr. Erika Sabaková, mesto Liptovský Mikuláš 

2. Mgr. Veronika Bániková, mesto Liptovský Mikuláš 

3. Ing. Slavomíra Mareková, podpredseda, Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj 

regiónov Slovenska, Košice 

4. Mgr. Jana Badáňová, riaditeľka, APZ Liptovský Hrádok, n. o., r. s. p. 

5. Ing. Ingrid Pavlíková, MAS Horný Liptov  

 

Koordinátorom prípravy, spracovania a editovania dokumentu bola Miestna akčná skupina 

Horný Liptov, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, v zastúpení Ing. Ingrid Pavlíkovou 

a Andrejom Rezníkom a externými spolupracovníkmi Ing. Slavomírou Marekovou a Mgr. Janou 

Badáňovou.    
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2. Strategické dokumenty a legislatíva  

2.1 Strategické dokumenty ovplyvňujúce tvorbu KPSS  

2.1.1 Strategické dokumenty na národnej úrovni 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb pre roky 2021 až 2030  

Národné priority rozvoja sociálnych služieb (ďalej len „NP“) sú odzrkadlením reálnej situácie 

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

priorít Európskeho spoločenstva. Sú zamerané na štyri oblasti:  

NP1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a podporu s cieľom zabezpečenia 

dostupnosti rôznorodých sociálnych služieb komunitného charakteru v súlade s potrebami cieľových 

skupín sociálnych služieb. Ide o národnú prioritu, ktorá nadväzuje na národné priority z 

predchádzajúceho obdobia, ktoré neboli dostatočne systémovo riešené a účinne napĺňané. Prioritné 

je preto naďalej podporovať rozvoj nových, ale aj existujúcich sociálnych služieb a odborných činností 

komunitného charakteru s prihliadnutím na ich miestnu, druhovú a finančnú dostupnosť aj s využitím 

moderných technológií. V súlade so zameraním NP1 je potrebné explicitne zákonom zakotviť sociálne 

služby komunitného charakteru do celkového systému financovania sociálnych služieb. Rovnako je 

potrebné nastaviť mechanizmy financovania samosprávy pre napĺňanie jej originálnych pôsobností v 

oblasti sociálnych služieb a podporiť samosprávu k vytváraniu funkčných zoskupení samospráv za 

týmto účelom.  

Súčasťou NP1 je aj systémové uchopenie a realizácia transformácie a deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb. K transformácii a deinštitucionalizácii sa pristupuje najmä v optike „opúšťania 

domovov sociálnych služieb a prechodu do domčekov“, bez ich dôslednejšieho vzťahovania k potrebe 

štrukturálnych zmien v celom systéme sociálnych služieb, dokonca v celom systéme verejných služieb 

poskytovaných najmä na úrovni komunity (zdravotnícke, prepravné, vzdelávacie, iné sociálne, 

komunikačné, stavebné a iné verejné služby). Transformácia, deinštitucionalizácia a prístupnosť nie sú 

dlhodobo dôsledne interpretované ako ľudsko-právna otázka, ktorej riešenie si vyžaduje systémové 

riešenia na rozličných úrovniach (národná, regionálna, miestna, organizačná, profesijná, na úrovni 

rodiny, atď.).  

Naplnenie NP1 nebude preto možné bez realizácie národnej kampane zameranej na 

presadzovanie rovnosti príležitostí pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením (z akýchkoľvek dôvodov 
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a na akomkoľvek základe). Vychádzajúc z takéhoto poňatia sa bude NP1 vzťahovať ku všetkým cieľovým 

skupinám sociálnych služieb a ich sektorom, vrátane sektora sociálnych služieb krízovej intervencie, 

najmä pre ľudí bez domova a marginalizované komunity a osobitne rozvoja komplexných (pobytových 

aj poradenských) sociálnych služieb krízovej intervencie pre obete domáceho násilia. 

NP2: Zavedenie systému integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Uvedená priorita 

nadväzuje na nenaplnenú prioritu z obdobia 2015-2020 a bezprostredne vychádza z Programového 

vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 (záväzok vlády SR vytvoriť novým zákonom o sociálnych 

službách upravený systém dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, vrátane jeho financovania). 

Priorita odráža pretrvávajúce problémy so zabezpečovaním, financovaním a dostupnosťou 

ošetrovateľskej starostlivosti v relevantných druhoch sociálnych služieb, a to nielen sociálnych služieb 

podmienených odkázanosťou organizovaných pobytovou formou, ale aj ošetrovateľskej starostlivosti 

v rámci ambulantnej a terénnej formy sociálnych služieb. Pokračujúcou výzvou je poskytovanie 

integrovanej sociálno-ošetrovateľskej starostlivosti u osobitných cieľových skupín – napr. u starších 

osôb s pridruženými duševnými poruchami či u osôb s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom  

podmieneným kombináciou rozličných funkčných porúch. Osobitnou výzvou sa stáva zabezpečovanie 

zdravotnej starostlivosti u cieľových skupín krízovej intervencie, napr. u osôb bez domova, s ohľadom 

na ich starnutie a zvyšujúcu sa incidenciu zdravotného postihnutia. V súlade so zameraním NP2 je 

potrebné explicitne zákonom zakotviť sociálne služby dlhodobej starostlivosti, vrátane zdrojov jej 

financovania. 

NP3: Podpora prepájania sociálnych služieb a neformálnej (najmä rodinnej) starostlivosti 

ako súčasti systému starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Priorita vychádza 

z konceptu tzv. zdieľanej starostlivosti, teda takej, kde sa jednotlivé formy a sektory/subjekty 

starostlivosti vzájomne nevylučujú (buď formálna – alebo neformálna; buď domáca – alebo pobytová, 

atď.), ale skôr dopĺňajú. Doterajšia prax ukazuje, že kvalitná starostlivosť o osoby odkázané na pomoc 

inej fyzickej osoby si vyžaduje komplementaritu jednotlivých segmentov starostlivosti (rodiny, širšieho 

podporného kruhu v komunite, komunitného dobrovoľníctva, formálnych služieb, atď.). Zároveň, že 

každý z týchto segmentov potrebuje osobitnú verejnú podporu a posudzovanie špecifických „potrieb“ 

pre poskytovanie takejto podpory. Osobitne to platí v prípade neformálnej starostlivosti poskytovanej 

neformálne opatrujúcimi osobami (najmä z okruhu blízkych), kde sa podpora doposiaľ realizovala 

takmer výlučne nástrojmi náhrady za stratu príjmu z dôvodu intenzívnej starostlivosti (peňažný 

príspevok na opatrovanie) a základného sociálneho a zdravotného poistenia zo strany štátu. 

Nenapĺňala sa potreba podporovať túto cieľovú skupinu v oblasti podporných a odľahčovacích 
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programov (služieb), zosúlaďovania starostlivosti a práce, ochrany v oblasti pracovno-právnej, 

dodatkovej zdravotnej starostlivosti, v oblasti zvyšovania kompetencií v oblasti neformálnej 

starostlivosti (vzdelávania, tréningov, kurzov), technickej vybavenosti a podobne, pre jej kvalitné 

zabezpečovanie. Súčasťou napĺňania tejto NP je aj posilnenie reálnych podmienok pre uplatňovanie 

práva osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby vybrať si druh a formu podpory/pomoci, 

prostredie a poskytovateľa starostlivosti/sociálnej služby prostredníctvom zavedenia príspevku na 

starostlivosť podľa stupňa odkázanosti. 

NP4: Podpora zvyšovania kvality sociálnych služieb. Zvyšovanie kvality sociálnych služieb je 

jedným z dôležitých nástrojov pre zvyšovanie úrovne bezpečnosti a stability poskytovaných sociálnych 

služieb, ako aj dôležitým nástrojom pre zabezpečenie kvalitných komunitných služieb v rámci 

transformácie inštitucionálnej starostlivosti smerom ku sociálnym službám komunitného charakteru. 

Dôležitú úlohu v podpore zvyšovania kvality sociálnych služieb má výkon hodnotenia kvality 

poskytovaných sociálnych služieb (ďalej len „hodnotenie kvality“). Predmetom a účelom hodnotenia 

kvality je poskytnúť u hodnotených subjektov (poskytovateľov sociálnych služieb), čo najobjektívnejší 

nezávislý obraz o skutkovom stave miery plnenia podmienok kvality v čase hodnotenia a tým ich 

podporovať pri systematickom zabezpečovaní, udržiavaní a zvyšovaní kvality poskytovaných sociálnych 

služieb.  

Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v 

Slovenskej republike  

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. 

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 

2021 – 2030  

V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020-2024 sa vláda SR zaviazala k 

príprave Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 
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2021 –2030 v spolupráci s mimovládnymi organizáciami v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím.  

Cieľom je vytvoriť optimálne podmienky pre implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím.  Národný program na roky 2021 –2030 je tvorený ako otvorený dokument, 

s aktualizáciou a vyhodnocovaním každý rok. Bol pripravovaný za účasti viacerých odborníkov z 

rôznych oblastí tak, aby bolo pokryté nielen široké spektrum jednotlivých oblastí, ale zároveň, aby bola 

zabezpečená aj prepojenosť a kompatibilita všetkých opatrení a úloh. Na jeho tvorbe sa podieľali 

zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, ostatných orgánov verejnej správy a podľa čl. 4 ods. 

3 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím aj osoby so zdravotným postihnutím 

prostredníctvom svojich reprezentatívnych organizácií. 

Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 181/2021 dňa 7. apríla 2021 Stratégiu pre 

rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030 (ďalej iba „Stratégia 2030“). Tento rámcový 

strategický dokument je záväzkom vlády Slovenskej republiky (SR), ktorý na úrovni priorít definuje 

smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej zmeny v oblasti rovnosti a začleňovania 

Rómov. Pravidelné európske aj vnútroštátne hodnotenia naďalej konštatujú, že štyri prioritné oblasti 

– zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie a bývanie, sú pre naplnenie cieľov naďalej kľúčové. Osobitný 

dôraz sa kladie na nediskrimináciu a zintenzívnenie intervencií v boji s protirómskym rasizmom. 

Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030 

Strategický rámec v oblasti zdravia pre roky 2013 – 2030 predstavuje základný dokument, ktorý 

by mal v strednodobom a dlhodobom horizonte určovať smerovanie zdravotnej politiky na Slovensku. 

Integračná politika Slovenskej republiky.   

Integračná politika Slovenskej republiky vychádza z princípov rovnosti, spravodlivosti 

a rešpektovania ľudskej dôstojnosti každého obyvateľa a obyvateľky krajiny. Nadväzuje na koncepciu 

cudzincov SR a stanovuje celkový rámec vykonávania integračného mainstreamingu.  
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2.1.2 Strategické dokumenty na úrovni regiónu ŽSK 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK  

Žilinský samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja v platnom znení vypracováva program rozvoja vyššieho územného celku. Ide o strednodobý 

rozvojový dokument, vypracovávaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii 

regionálneho rozvoja, so záväznou časťou územného plánu VÚC Žilinského kraja a zohľadňujúci 

aktuálnu sociálno – ekonomickú situáciu, nové výzvy i nové podmienky v rámci EÚ a SR. 

Projekt Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 

2014 -2020 (PHSR ŽSK) je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom 

Regionálneho operačného programu. 

Spracovaním PHSR ŽSK získa Žilinský kraj základný rozvojový dokument, ktorý bude: 

 cielene a koncepčne usmerňovať a podporovať celkový sociálno – ekonomický rozvoj 

Žilinského kraja,  

 jasne stanovovať priority za účelom realizácie dlhodobého rozvoja založeného 

na cielenej stratégií a nie na náhlych a nekoordinovaných rozhodnutiach, 

 zahrňovať najdôležitejšie výstupy z Regionálnej výskumnej a inovačnej stratégie 

Žilinského kraja 2014+, 

 zohľadňovať aktuálne trendy a akceptovať požiadavky európskych štruktúr a iniciatív 

ako aj hospodársko – sociálnu situáciu v Slovenskej republike ale i jednotlivých 

regiónoch Žilinského kraja. 

V súčasnosti je strategický dokument samosprávneho kraja na nové programovacie obdobie 

v príprave. 

Územný plán Žilinského samosprávneho kraja  

Žilinský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania v súčasnosti pre územie 

Žilinského kraja obstaráva v zmysle platnej legislatívy Územný plán regiónu Žilinského kraja. Územný 

plán regiónu bude vychádzať z Koncepcie územného rozvoja Slovenska, ktorú konkretizuje 

na podmienky územia kraja. Zároveň na regionálnej úrovni: 

 určí zásady a záväzné regulatívy štruktúry osídlenia samosprávneho kraja, 

priestorového usporiadania a funkčného využitia jeho územia, zabezpečí požiadavky 
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územného systému ekologickej stability, tvorby krajiny a ochrany životného 

prostredia, vrátane zabezpečenia optimálneho vzťahu k ochrane kultúrnych pamiatok 

a pamiatkových území, 

 v primeranej podrobnosti určí dopravné a technické vybavenie Žilinského kraja, 

 vytvorí koordinačné podmienky a dostatok údajov, zásad a regulatívov 

pre spracovanie územných plánov obcí, 

 vymedzí verejnoprospešné stavby a chránené časti krajiny. 

V súčasnosti je strategický dokument samosprávneho kraja na nové programovacie obdobie 

v príprave. 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2023 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 –

2023 (ďalej len „koncepcia“) je strednodobý rozvojový dokument pre oblasť poskytovania sociálnych 

služieb. Zaoberá sa všetkými druhmi a formami sociálnych služieb ako aj ich poskytovateľmi na území 

ŽSK. Jej povinnosť ako aj rozsah je určená § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Vychádza z národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb miest 

a obcí vo svojom územnom obvode ako aj z ďalších koncepčných dokumentov a analýz uvedených v 

tejto koncepcii. 

2.1.3 Strategické dokumenty na úrovni mesta Liptovský Mikuláš 

PHSR mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022  

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 - 

2022 (ďalej len “PHSR”) nadväzuje na predošlý dokument PHSR a je spracovaný pre potrebu 

zohľadnenia nových požiadaviek pri stanovení a realizácií strategických zámerov mesta Liptovský 

Mikuláš.  

Program je vypracovaný v súlade so zákonom č. 309/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Tento zákon ustanovuje ciele a podmienky podpory 

regionálneho rozvoja, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a 

ďalších subjektov územnej spolupráce a podmienky na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja.  
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Cieľom rozvojového dokumentu je na základe sociálno – ekonomickej analýzy mesta vytvoriť 

program hospodárskeho a sociálneho rozvoja daného územia, ktorý bude základným strednodobým 

programovým dokumentom na podporu regionálneho rozvoja a súhrnom cielených opatrení na 

stimuláciu ekonomického a sociálneho rozvoja na úrovni mesta Liptovský Mikuláš. 

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš 

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 

115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta 

LM č. 7/VZN /2010 s účinnosťou od 1.1.2011. Územný plán mesta bol aktualizovaný zmenami a 

doplnkami č. 1 – 6. 

Záväzná časť stanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania 

územia jednotlivých urbanistických blokov s určením indexu zastavanej plochy a maximálnej výšky 

zástavby.  Vymedzenie urbanistických blokov je súčasťou grafickej časti dokumentácie: "Komplexný 

výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou 

riešenia a verejnoprospešnými stavbami ". 

Integrovaná územná stratégia územia mestského rozvoja Ružomberok – Liptovský Mikuláš  

Zámerom integrovaného investičného balíčka Ľudia a inklúzia je kvalitnejšia politika rozvoja 

územia zameraná hlavne na potreby všetkých sociálnych a vekových skupín obyvateľov. Dokument sa 

v čase spracovania KPSS spracováva, plánovacie obdobie je 2021-2027  s výhľadom do roku 2030. 

2.2 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb 

Všeobecná deklarácia ľudských práv  

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).  
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Európska sociálna charta 

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. 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 117 z 10. februára 2010 súhlasila s návrhom na 

ratifikáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s uplatnením výhrady k čl. 27 ods. 1 písm. a) v súlade 

s jeho čl. 46 a odporučila prezidentovi Slovenskej republiky podpísať ratifikačné listiny k Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím po vyslovení súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uplatnením vyššie 

uvedenej výhrady. 

Ústava Slovenskej republiky 

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).  

Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

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 č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení 

Ďalší základný legislatívny rámec 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 v platnom znení 

zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Zákon č.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v platnom znení 

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.  

Sociálne služby sa poskytujú 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 (živnostenský zákon)v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý upravuje podmienky, postupy 

a formy poskytovania sociálnych služieb ako aj povinnosti poskytovateľov. Jeho cieľom je podporovať 

sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.  

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. 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.  

Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa sociálne služby nezameriavajú len na jednotlivca, ale 

aj na rodinu a komunitu. Zákon podrobne upravuje povinnosti poskytovateľa sociálnej služby, ide 



 
 

 

18 

 

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 bez dosiahnutia zisku, zákon však umožňuje poskytovanie 

sociálnych služieb aj v rámci činnosti za účelom dosiahnutia zisku zo živnosti alebo podnikaním. 

Sociálne služby podľa tohto zákona sa poskytujú prostredníctvom odborných, obslužných a ďalších 

činností, ktoré je poskytovateľ povinný poskytnúť alebo zabezpečiť v prípade, že tieto činnosti sú 

taxatívne vymedzené. Sociálna služba je v zmysle § 2 ods. 1 zákona odborná činnosť, obslužná činnosť 

alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:  

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,  

b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na 

podporu jej začlenenia do spoločnosti,  

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 

potrieb fyzickej osoby,  

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,  

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,  

f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc 

pri starostlivosti o dieťa.  

g) Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi 

zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji 

poskytovania sociálnych služieb.  

Nepriaznivá sociálna situácia je v zmysle § 2 ods. 2 zákona o sociálnych službách ohrozenie 

fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a 

samostatne riešiť svoje problémy:  

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb,  

b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových 

škodlivých činností,  

c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich 

rokov veku,  
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d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,  

e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného 

predpisu (ďalej len "dôchodkový vek"),  

f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,  

g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo ak sa stala obeťou správania iných 

fyzických osôb,  

h) pre zotrvávanie v priestorov segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a 

generačne reprodukovanej chudoby, z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou 

bývania.  

Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktorá 

vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.  

Poskytovateľom sociálnej služby je obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená 

obcou, právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom (ďalej len „verejný 

poskytovateľ sociálnej služby“) a iná osoba (ďalej len „neverejný poskytovateľ sociálnej služby“), ktorá 

spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby určené zákonom o sociálnych službách.  

Sociálna služba sa poskytuje:  

a) ambulantnou formou – fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je 

dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby; miestom poskytovania 

ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie,  

b) terénnou formou – fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí; terénnu 

sociálnu službu možno poskytovať aj prostredníctvom terénnych programov, ktorých 

cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 

ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii,  

c) pobytovou formou – v prípade, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie; pobytová 

sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba alebo ako týždenná sociálna 

služba,  

d) inou formou – sociálnu službu možno poskytovať aj inou formou, najmä telefonicky 

alebo s použitím telekomunikačných technológii, ak je to účelné.  

 

 

 

 



 
 

 

20 

 

V zmysle zákona 448/2008 rozlišujeme nasledujúce druhy sociálnych služieb: 

A. Sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú 

a) terénna sociálna služba krízovej intervencie, 

b) poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú 

i. nízkoprahové denné centrum, 

ii. integračné centrum, 

iii. komunitné centrum, 

iv. nocľaháreň, 

v. útulok, 

vi. domov na polceste, 

vii. zariadenie núdzového bývania. 

c) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu. 

B. Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú 

a) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a 

pracovného života, 

b) poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, 

c) služba včasnej intervencie. 

C. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, 

ktorými sú 

a) poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, 

i. zariadenie podporovaného bývania, 

ii. zariadenie pre seniorov, 

iii. zariadenie opatrovateľskej služby, 

iv. rehabilitačné stredisko, 

v. domov sociálnych služieb, 

vi. špecializované zariadenie, 

vii. denný stacionár. 

b) domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“), 

c) prepravná služba, 

d) sprievodcovská služba a predčitateľská služba, 

e) tlmočnícka služba, 

https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/terenna-socialna-sluzba-krizovej-intervencie.html?page_id=101117
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/nizkoprahove-denne-centrum.html?page_id=101144
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/integracne-centrum.html?page_id=103087
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/komunitne-centrum.html?page_id=101091
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/noclaharen.html?page_id=101137
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/utulok.html?page_id=101076
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/domov-na-polceste.html?page_id=101176
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/zariadenie-nudzoveho-byvania.html?page_id=101074
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/nizkoprahova-socialna-sluzba-pre-deti-a-rodinu.html?page_id=101456
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/pomoc-pri-osobnej-starostlivosti-o-dieta-a-podpora-zosuladovania-rodinneho-zivota-a-pracovneho-zivota.html?page_id=101083
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/pomoc-pri-osobnej-starostlivosti-o-dieta-a-podpora-zosuladovania-rodinneho-zivota-a-pracovneho-zivota.html?page_id=101083
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/zariadenie-docasnej-starostlivosti-o-deti.html?page_id=103088
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/sluzba-vcasnej-intervencie.html?page_id=101101
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/zariadenie-podporovaneho-byvania.html?page_id=101067
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/zariadenie-pre-seniorov.html?page_id=101088
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/zariadenie-opatrovatelskej-sluzby.html?page_id=101122
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/rehabilitacne-stredisko.html?page_id=101927
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/domov-socialnych-sluzieb.html?page_id=101148
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/specializovane-zariadenie.html?page_id=101108
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/denny-stacionar.html?page_id=101124
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/opatrovatelska-sluzba.html?page_id=101059
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/prepravna-sluzba.html?page_id=101126
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/sprievodcovska-a-predcitatelska-sluzba.html?page_id=103089
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/tlmocnicka-sluzba.html?page_id=101203
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f) sprostredkovanie tlmočníckej služby, 

g) sprostredkovanie osobnej asistencie, 

h) požičiavanie pomôcok. 

D. Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú 

a) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, 

b) krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií. 

E. Podporné služby, ktorými sú 

a) odľahčovacia služba, 

b) pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, 

c) poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, 

d) podpora samostatného bývania, 

e) poskytovanie sociálnej služby v jedálni, 

f) poskytovanie sociálnej služby v práčovni, 

g) poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny. 

 
Poskytovateľ môže vykonávať aj iné činnosti, ktoré zvýšia kvalitu sociálnej služby. Sociálne 

služby sú službami verejného záujmu a sú poskytovane bez účelu dosiahnutia zisku. Zákon však 

umožňuje aj poskytovanie sociálnych služieb v rámci živnosti alebo podnikania za účelom dosahovania 

zisku.  

https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/sprostredkovanie-tlmocnickej-sluzby.html?page_id=103091
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/sprostredkovanie-osobnej-asistencie.html?page_id=103090
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/poziciavanie-pomocok.html?page_id=101135
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/monitorovanie-a-signalizacia-potreby-pomoci.html?page_id=101244
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/krizova-pomoc-poskytovana-prostrednictvom-telekomunikacnych-technologii.html?page_id=101294
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/odlahcovacia-sluzba.html?page_id=103092
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/pomoc-pri-vykone-opatrovnickych-prav-a-povinnosti.html?page_id=103093
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/denne-centrum.html?page_id=101213
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/podpora-samostatneho-byvania.html?page_id=102071
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/jedalen.html?page_id=101417
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/pracovna.html?page_id=101156
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/stredisko-osobnej-hygieny.html?page_id=101146
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3. Analytická časť  

3.1 Situačná analýza mesta Liptovský Mikuláš  
Mesto Liptovský Mikuláš územne patrí do Žilinského samosprávneho kraja, plní funkciu 

administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho centra. Mesto je sídlom okresu Liptovský Mikuláš 

a prirodzeným centrom regiónu Horný Liptov. Územie mesta Liptovský Mikuláš leží na severe 

stredného Slovenska, 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.1  

Obrázok 1 Mesto Liptovský Mikuláš a jeho mestské časti, zdroj: ZBGIS 

 

                                                           
1 Zdroj: www.wikipedia.org  

http://www.wikipedia.org/
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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 

Tabuľka 1 Vymedzenie územia, zdroj: PHSR mesta Liptovský Mikuláš na roku 2015-2022 

Názov okresu  Liptovský Mikuláš  

Názov kraja  Žilinský  

Štatút obce  mesto  

PSČ  031 01  

Prvá písomná zmienka o obci – meste – rok  1286 

Celková výmera územia  (km2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              701 

3.1.1 Prehľad demografických a sociologických údajov mesta Liptovský Mikuláš 

Podľa počtu obyvateľov patrí mesto Liptovský Mikuláš v rámci Slovenska medzi stredne veľké 

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

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

počtu obyvateľov o  29,38 %. Od roku 1991 do roku 2001 dochádza k miernemu rastu počtu 

obyvateľstva (o 4,04% ). Vrchol nárastu nastal koncom 90. rokov a to v r. 1999, kedy mal Liptovský 

Mikuláš 33 844 obyvateľov. Odvtedy mesto zaznamenáva každoročný mierny pokles. K 31. 12. 2019 

malo mesto Liptovský Mikuláš 31 000 obyvateľov.   

Tabuľka 2 Vývoj počtu obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš od roku 1869, zdroj: mesto Liptovský Mikuláš 

Rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 1999 2019 

Počet 
obyvateľov 

4 975 4 172 7 614 9 220 8 226 20 038 3 725 33 844 31 000 

 

Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov 2003-2019, zdroj: Štatistický úrad SR 
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Vývoj počtu obyvateľov v meste Liptovský Mikuláš ma dlhodobo klesajúcu tendenciu, rovnako 

ako aj počet obyvateľov v okrese Liptovský Mikuláš.    

Graf 2 Porovnanie počtu obyvateľov v meste a okrese Liptovský Mikuláš, zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Predpoklady o vývoji počtu obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš vychádzajú z demografického 

potenciálu vlastného mesta a jeho vidieckeho zázemia a 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.2 

                                                           
2 Zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 

2022  
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Graf 3 Vývoj prirodzeného prírastku a migračného salda, zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Trend postupného spomaľovania reprodukcie obyvateľstva, najmä vplyvom znižovania 

pôrodnosti, sa prejavuje aj v meste Liptovský Mikuláš. Dochádza k neustálemu poklesu prirodzeného 

prírastku obyvateľstva. Tento trend je charakteristický pre celý demografický vývoj na Slovensku. Počas 

sledovaného obdobia bol súvisle, počas 15 rokov, zaznamenaný klesajúci prirodzený prírastok. V 

rokoch 2018 a 2019 bol zaznamenaný prirodzený prírastok so zápornou hodnotou.    

Graf 4 Celkový prírastok obyvateľstva v období 2003-2019, zdroj: Štatistický úrad SR 

 
 

V sledovanom období rokov 2003 – 2019 vykazovalo mesto Liptovský Mikuláš každoročné 

pasívne saldo migrácie, pričom najvyššiu hodnotu dosiahlo v roku 2010. V celom sledovanom období 

sa prisťahovalo spolu 6337 osôb a vysťahovalo sa 8294 obyvateľov mesta.  

V konečnom dôsledku sa v posledných rokoch veľmi nízky prirodzený prírastok a migračný 

úbytok obyvateľstva negatívne prejavil v jeho celkovom demografickom vývoji.  

V meste Liptovský Mikuláš žilo v roku 2019 48 % mužov a 52 % žien. Z hľadiska pohlavia žije v 

meste Liptovský Mikuláš 48 % mužov a 52 % žien, pričom počet žien v meste sa každoročne zvyšuje. 
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Graf 5 Počet obyvateľov v meste Liptovský Mikuláš podľa pohlavia, zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje rozdelenie obyvateľstva do hlavných vekových 

skupín: 

a) predproduktívny vek:   0 – 14 rokov, 

b) produktívny vek: 15 – 64 rokov,  

c) poproduktívny vek: 65+ rokov. 

Nepriaznivý trend je možné sledovať u vekovej štruktúry obyvateľstva, kde narastá počet 

obyvateľov vo veku nad 65 rokov, zatiaľ čo počet obyvateľov v produktívnom veku klesá. Mesto 

Liptovský Mikuláš nárastom obyvateľov v poproduktívnom veku kopíruje vývoj v Žilinskom kraji ako aj 

celoslovenský vývoj. To isté platí aj o vývoji osôb v produktívnom veku (15 - 64). 

Kým v roku 2003 predstavoval pomer predproduktívnej a poproduktívnej zložky obyvateľstva 

v meste Liptovský Mikuláš 15,97 %:10,46 %, tak v roku 2019 je to 13,6 %:18,69 %. Priemerný vek 

občana mesta Liptovský Mikuláš bol 43,23 v roku 2019.  

Graf 6 Podiel obyvateľov v predproduktívnom a poproduktívnom veku, zdroj: Štatistický úrad SR 
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V budúcnosti sa v rámci Slovenska predpokladá predlžovanie 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 v budúcnosti predpokladať zvýšený dopyt, ako aj 

potrebu sociálnych služieb pre seniorov.   

Graf 7 Podiel osôb v predproduktívnom, produktívnom a poproduktívnom veku (v %), zdroj: Štatistický úrad 
SR

 
 

Graf 8 Index starnutia, zdroj: Štatistický úrad SR 

 
 

Index starnutia podľa metodiky EÚ vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku (65+) 

pripadajúci na 100 osôb v predproduktívnom veku (0 - 14). Index starnutia v meste Liptovský Mikuláš 

má dlhodobo rastúcu tendenciu.  

Na základe vývoja indexu starnutia v ostatnej dekáde v SR ako aj v Žilinskom kraji možno 

konštatovať, že index starnutia sa vyvíja negatívne, t. j. rastie. 
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Graf 9 Veková pyramída, zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 

Graf 10 Porovnanie počtu obyvateľov obce a okrese podľa vekových tried, 2019, zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Nepriaznivý trend zvyšovania počtu obyvateľov, kde narastá počet obyvateľov vo veku nad 65 

rokov, zatiaľ čo počet obyvateľov v produktívnom veku klesá je možné sledovať aj u vekovej štruktúry 

obyvateľstva v okrese Liptovský Mikuláš.  
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V rámci Žilinského kraja patrí okres Liptovský Mikuláš (ako je mesto Liptovský Mikuláš) 

k okresom s najvyššou vzdelanostnou úrovňou a s viac ako 18 % podielom vysokoškolsky vzdelaného 

obyvateľstva.  

 

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. Podľa posledných dostupných 

údajov zo sčítania ľudí, domov a bytov z roku 2011 poklesol podiel obyvateľov so základným vzdelaním 

na 11,52 %, so stredným vzdelaním bez maturity na 21,36 %, ako aj so stredným vzdelaním s maturitou 

27,98 % oproti roku 2001 v prospech obyvateľov s vyšším vzdelaním (1,56 %), ktorý naopak, od roku 

2001 narástol o 0,79 %.   

Najväčšie rozdiely sú vo vzdelanostnej úrovni majoritného etnika a rómskeho obyvateľstva, 

ktoré dosahuje veľmi nízky podiel stredoškolského vzdelania a takmer nulový podiel vysokoškolského 

vzdelania. 

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 stredných škôl ponúka rôzne možnosti 

štúdia, od všeobecného po odborné. V meste v súčasnosti pôsobia dve vysoké školy: Akadémia 

ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Inštitút Aurela Stodolu, elektrotechnickej fakulty 

žilinskej univerzity.  
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Graf 11Vzdelanostná štruktúra v okrese Liptovský Mikuláš, zdroj: Štatistický úrad SR 
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Graf 12 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v meste Liptovský Mikuláš, zdroj: KPSS LM 2016-2020 

 

Vývoj nezamestnanosti v meste Liptovský Mikuláš je identický s vývojom v Žilinskom kraji, kde 

vývoj nezamestnanosti môžeme rozdeliť do dvoch časových úsekov. V prvej polovici tejto dekády do r. 

2008 nezamestnanosť klesala. Súviselo to s celkovou konjunktúrou hospodárstva v Európe, na ktorej 

vnútorný trh vstúpila v r. 2004 aj Slovenská republika. Príchod zahraničných investorov, štrukturálne 

reformy v krajine a ambícia vstúpiť v čo najskoršom termíne do eurozóny tomuto vývoju tiež 

napomáhali. Príchod hospodárskej krízy v druhej polovici roku 2008 sa prudko prejavil na náraste 

nezamestnanosti už v nasledujúcom roku. Hoci sa trend nárastu miery evidovanej nezamestnanosti v 

nasledujúcich rokoch postupne utlmil, až v r. 2013 dochádza k jej postupnému poklesu.  

Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti v rámci žilinského kraja je v okrese Liptovský 

Mikuláš (5,26 %).  

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v meste Liptovský Mikuláš je znázornená 

v grafoch č. 13 a 14.  
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Graf 13 Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie spolu, zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Graf 14 Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie, zdroj: Štatistický úrad SR 

 

3.1.2 Sociálne skupiny obyvateľstva  

Mesto Liptovský Mikuláš sa zameriava na poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb 

pre všetky sociálne ohrozené skupiny obyvateľstva na území samosprávy v zmysle kompetencií 

vyplývajúcich z príslušnej platnej legislatívy. Rozvoj existujúcich a  zavádzanie nových sociálnych služieb 

ako aj snaha o ich udržateľnosť vyžaduje analýzu tých skupín obyvateľstva, u ktorých je predpoklad 

dopytu a odkázanosti na ich poskytovanie.      

Pracovné skupiny pre prípravu KPSS zadefinovali už v dokumente pre roky 2016-2020 štyri 

skupiny obyvateľstva, u ktorých sa predpokladá dopyt po sociálnych službách a môžu byť z rôznych 

dôvodov znevýhodnené, respektíve ohrozené sociálnou exklúziou. Ide o tieto skupiny:   
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 Seniori – obyvatelia v poproduktívnom veku (najmä starších ako 65 rokov); 

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

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

 Marginalizované skupiny – Rómovia a občania bez prístrešia.    

Seniori, obyvatelia v poproduktívnom veku, t. j. starší ako 65 rokov. Z hľadiska početnosti ide 

o sociálnu kategóriu populácie, ktorá ma dlhodobo vzostupnú tendenciu svojho rastu. V roku 2019 

tvorí počet obyvateľov v poproduktívnom veku z celkového počtu obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš 

18,69 %, čo je 5730 osôb. Nárast od roku 2003 je o 8,23 %. Proces starnutia obyvateľstva si bude 

vyžadovať posilnenie zdravotníckych a sociálnych služieb na území mesta.  

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.   

Počet osôb so zdravotným postihnutím sa podľa dostupných údajov z Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši v meste a v okrese Liptovský Mikuláš každoročne zvyšuje, pričom 

podiel tejto skupiny občanov na celkovom počte obyvateľov mesta má z dlhodobého hľadiska 

stúpajúcu tendenciu.  

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 rodinným prostredím a zmenami v spoločnosti. V druhej rovine 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. Súčasne sa pozornosť zameriava aj na matky s maloletými deťmi, viacdetné 

rodiny a mladé rodiny, neúplné rodiny ako aj matky a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia.  
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Hmotná núdza je podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima 

ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom 

vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť 

príjem. Pomoc v hmotnej núdzi sa uskutočňuje prostredníctvom dávky v hmotnej núdzi, ochranného 

príspevku, aktivačného príspevku, príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevku na bývanie.  

Vývoj počtu poberateľov dávky v hmotnej núdzi spolu so spoločne posudzovanými osobami 

v sledovanom období 2016-2020 v meste Liptovský Mikuláš je uvedený v tabuľke č. 3.   

Tabuľka 3 Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi, zdroj: Ústredie práce, soc. vecí a rodiny 

  Dávka v hmotnej núdzi 

Obdobie Počet poberateľov Počet spoločne 
posudzovaných 

osôb 

Vyplatená suma (v €) 

2016 627 1 095 614 065,61 

2017 540 1 005 620 985,30 

2018 422 803 513 115,60 

2019 374 725 456 472,90 

2020 339 660 444 875,50 

           

Z uvedeného vyplýva, že počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi má klesajúcu tendenciu. 

Rovnako klesajúcu tendenciu má aj počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi v okrese Liptovský 

Mikuláš.  

Podľa  SODB v roku 2011, kde základ rodiny bol definovaný ako dve a viac osôb, ktoré patria 

k rovnakej domácnosti a ktoré sú vo vzájomnom vzťahu ako manželia, partneri žijúci v konsenzuálnom 

zväzku 3  a rodič a dieťa, bolo v Liptovskom Mikuláši 7223 domácností. V roku 2011 žilo v Liptovskom 

Mikuláši 1845 rodín s osamelým rodičom a 375 domácností (5 %), kde partneri neboli zosobášení. 

Najviac domácností je stále tvorených na základe manželského zväzku, tj. 69 % rodín, čo predstavuje 

5003 domácností. Najviac domácností je s počtom osôb 3-5, spolu 4646, najmenej je s počtom osôb 6-

10, tj. 65 domácností.  

                                                           
3 konsenzuálny zväzok znamená situáciu, keď dve osoby patria do rovnakej domácnosti a majú medzi sebou vzťah 

podobný manželstvu, ale nie sú zosobášené ani spolu nežijú v registrovanom partnerstve 
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Graf 15 Percentuálne zastúpenie rodín podľa typu rodiny, zdroj: Štatistický úrad SR 

 
 

Marginalizované skupiny svojim zložením predstavujú najrôznorodejšiu 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 situácie, v ktorej sa 

z rôznych príčin ocitli, a ktorá spôsobuje ich sociálne vylúčenie. Spoločenské problémy niektorých 

týchto skupín sú 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.      

V meste Liptovský Mikuláš podľa zistení sociálnych pracovníkov a ich kvalifikovaného odhadu 

žilo ku koncu roka 2020 približne 1875 rómskych obyvateľov, z toho odhadujeme, že je 1012 ženského 

pohlavia, 863 mužského pohlavia. 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 638 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 1237 

občanov.    
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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.     

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. Mesto Liptovský Mikuláš evidovalo 

k 31. 12. 2020 spolu 484 osôb s trvalým pobytom evidovaným na mesto Liptovský Mikuláš.  

Graf 16 Percentuálny podiel mužov a žien bez prístrešia, zdroj: mesto Liptovský Mikuláš, 2021 

 

Oddelenie sociálnych služieb, na základe údajov zozbieraných z evidencií a klientskych listov 

organizácií, ktoré sa zaoberajú otázkou ľudí bez domova a vedú ich evidenciu, zaktualizovalo v  02/2021 

monitoring bezdomovectva na území mesta, a 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 sme stanovili približný počet ľudí bez prístrešia 

na území mesta Liptovský Mikuláš na počet 46 osôb.  
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Graf 17 Percentuálny podiel občanov bez prístrešia podľa bydliska, zdroj: mesto Liptovský Mikuláš, 2021 

 

Okrem zostavenia centrálnej evidencie ľudí bez domova na území mesta sme stanovili ich počty 

na základe kritérií pohlavia, miesta trvalého pobytu a veku. Z celkového počtu bezdomovcov na území 

mesta Liptovský Mikuláš je 6 žien a 40 mužov.  Na území mesta Liptovský Mikuláš má z celkového počtu 

bezdomovcov trvalý pobyt 35 občanov, 11 osôb má trvalý pobyt mimo mesta Liptovský Mikuláš, z toho 

2 osoby ČR. 

Z celkového počtu ľudí bez prístrešia na území mesta Liptovský sú všetky osoby vo veku: 40 

osôb vo veku od 30 - 60 rokov a 6 osôb vo veku nad 60 rokov. 

Graf 18 Percentuálny podiel občanov bez prístrešia podľa veku, zdroj: mesto Liptovský Mikuláš, 2021 

 

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 (VÚC). Ďalej sú to hlavne kresťanské 

organizácie založené na princípe pomoci a charity, prípadne organizácie, ktoré sa bezdomovcom 
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venujú popri inej hlavnej pracovnej činnosti a poskytujú svoje služby najmä na základe dobrovoľnosti. 

Ide o poskytovanie stravy, oblečenia, hygienických potrieb a duchovnej pomoci.  

3.1.3 Prehľad poskytovateľov sociálnych služieb  

Spolupráca subjektov pôsobiacich a poskytujúcich služby v sociálnej oblasti je na území mesta 

Liptovský Mikuláš na dobrej úrovni, najmä v prepojenosti poskytovaných služieb. Systém sociálnych 

služieb je tvorený občanmi (klientami, využívateľmi sociálnych služieb), poskytovateľmi sociálnych 

služieb (inštitúcie, subjekty) a riadiacimi orgánmi (orgány samosprávy a štátnej správy). 

Poskytovateľom sociálnej služby v zmysle  zákona o sociálnych službách č. 448/2008 môže byť: 

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

právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom,  

 neverejný poskytovateľ - iná  fyzická alebo právnická osoba. 

Prehľad poskytovaných služieb na území mesta Liptovský Mikuláš v rozdelení podľa 

poskytovateľov a druhov sociálnych služieb je v tabuľkách č. 4 - 9.   

Tabuľka 4 Služby krízovej intervencie, zdroj: https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/ 

Názov služby obec4 VUC5 ostatní6 

1  terénna sociálna služba krízovej intervencie  x   

2  poskytovanie sociálnej služby 

v zariadeniach, ktorými sú: 

Nízkoprahové denné centrum     

Integračné centrum     

Komunitné centrum  x   

Nocľaháreň x  x 

útulok  x  

Domov na polceste    

Zariadenie núdzového bývania   x  

3 nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu    

 

                                                           
4 Obec je Mesto Liptovský Mikuláš 
5 VUC je Žilinský samosprávny kraj  
6 Ostatní sú ostatní neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 

https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/terenna-socialna-sluzba-krizovej-intervencie.html?page_id=101117
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Tabuľka 5 Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, zdroj: https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/ 

Názov služby obec VUC ostatní 

1  pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa  x   

2  pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o 

deti, 

   

3 služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,    

4 služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v 

zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

x  x 

5 služba včasnej intervencie  x  

Tabuľka 6 Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu TZP, nepriaznivého zdravotného 
stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, zdroj: https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/ 

Názov služby obec VUC ostatní 

1 poskytovanie sociálnej 

služby v zariadení pre 

fyzické osoby, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby a pre 

fyzické osoby, ktoré 

dovŕšili dôchodkový vek 

Zariadenie podporovaného bývania    

Zariadenie pre seniorov x x x 

Zariadenie opatrovateľskej služby    

Rehabilitačné stredisko     

Domov sociálnych služieb x x  

Špecializované zariadenie  x  

Denný stacionár   x 

2 domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“) x  x 

3 prepravná služba    x 

4 sprievodcovská služba a predčitateľská služba    

5 tlmočnícka služba    

6 sprostredkovanie tlmočníckej služby    

7 sprostredkovanie osobnej asistencie    

8 požičiavanie pomôcok x  x 

https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/opatrovatelska-sluzba.html?page_id=101059
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/sprievodcovska-a-predcitatelska-sluzba.html?page_id=103089
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/tlmocnicka-sluzba.html?page_id=101203
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/sprostredkovanie-tlmocnickej-sluzby.html?page_id=103091
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/sprostredkovanie-osobnej-asistencie.html?page_id=103090
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/poziciavanie-pomocok.html?page_id=101135
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Tabuľka 7 Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, zdroj: https://www.e-
vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/ 

Názov služby obec VUC ostatní 

1 monitorovanie a signalizácia potreby pomoci    

2 krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií   x 

Tabuľka 8 Podporné služby, zdroj: https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/ 

Názov služby obec VUC ostatní 

1 odľahčovacia služba x   

2 pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,    

3 poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, x   

4 podpora samostatného bývania,    

5 poskytovanie sociálnej služby v jedálni,  x  

6 poskytovanie sociálnej služby v práčovni, x   

7 poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny x  x 

Tabuľka 9 Ostatné služby, zdroj: https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/ 

Názov služby obec VUC ostatní 

1 Sociálne poradenstvo  x x x 

2 Umiestňovanie občanov x   

3 Špecializované poradenstvo   x x 

 

A. Sociálne služby a sociálna pomoc poskytované mestom Liptovský Mikuláš  

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 má v zmysle zákona právo vybrať si poskytovateľa sociálnej služby.  

V meste Liptovský Mikuláš sú sociálne služby organizačne zabezpečované prostredníctvom 

odboru sociálneho. V zmysle organizačnej štruktúry zo dňa 1. 4. 2021 odbor sociálny zahŕňa:   

 Oddelenie sociálnych služieb  

 Referát bytových a sociálnych vecí  

https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/monitorovanie-a-signalizacia-potreby-pomoci.html?page_id=101244
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/krizova-pomoc-poskytovana-prostrednictvom-telekomunikacnych-technologii.html?page_id=101294
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/pomoc-pri-vykone-opatrovnickych-prav-a-povinnosti.html?page_id=103093
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/denne-centrum.html?page_id=101213
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/podpora-samostatneho-byvania.html?page_id=102071
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/jedalen.html?page_id=101417
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/pracovna.html?page_id=101156
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji/stredisko-osobnej-hygieny.html?page_id=101146
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 Komunitného centra „Hlboké“ 

 Detské jasle Mikulášik. 

Prostredníctvom odboru sociálneho sú zabezpečované tieto sociálne služby a iné činnosti:     

 rozhodovaciu a posudkovú činnosť v oblasti sociálnych služieb v rámci kompetencie 

mesta, 

 základné sociálne poradenstvo; 

 domáca opatrovateľská služba  

 umiestnenie občanov v zariadeniach sociálnych služieb 

 prevádzka a poskytovanie sociálnej služby v Komunitnom centre Nový Svet Hlboké;  

 poskytovanie terénnej sociálnej práce;  

 prevádzka a poskytovanie sociálnej služby v detských jasliach Mikulášik; 

 prevádzka a poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni; 

 prevádzka a poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny a práčovni;   

 prevádzka denných centier – klubov seniorov a poskytovanie sociálnej služby v 

dennom centre; 

 poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, ZPS a DSS 

 prevádzka a poskytovanie sociálnej služby v ZPS a DSS; 

 poskytovanie odľahčovacej služby; 

 požičiavanie zdravotných pomôcok; 

 poskytovanie finančných príspevkov pre neverejných poskytovateľov sociálnych 

služieb,  

 výkon inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa, 

 poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, 

 realizácia grantovej výzvy v zmysle VZN č. 12/2020 o poskytovaní finančných dotácií z 

rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš pre sociálnu a humanitárnu oblasť, 

 výkon opatrovníctva pre občanov mesta Liptovský Mikuláš nariadených súdom, 

 výkon sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately, 

 pochovávanie občanov, ktorých nemá kto pochovať, 

 spracovávanie a vedenie agendy Spoločného obecného úradu pre oblasť sociálnych 

služieb, 

 zabezpečovanie potravinovej a materiálnej pomoci pre osoby v núdzi, 

 zabezpečenie predaja časopisu a produktov Nota Bene v rámci mesta, 
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 vybavovanie žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu,  

 príprava a realizácia vybraných projektov v sociálnej oblasti,  

 vyhľadávanie občanov v kríze, 

 spolupráca s inými organizáciami pôsobiacimi na území mesta, 

 a iné. 

Mesto Liptovský Mikuláš rozhoduje o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, je 

zriaďovateľom Detských jaslí Mikulášik mesta Liptovský Mikuláš a Zariadenia pre seniorov a domova 

sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš. Sociálne služby, ktoré mesto poskytuje v zmysle platnej 

legislatívy sú zaregistrované Žilinským samosprávnym krajom v Centrálnom registri sociálnych služieb.  

V tabuľke sú uvedené použité finančné prostriedky (bežné výdavky) na sociálnu oblasť od roku 

2016 po súčasnosť. V sumách nie sú zahrnuté výdavky ZPS a DSS mesta Liptovský Mikuláš. Náklady na 

sociálnu oblasť z rozpočtu mesta sa v porovnaní s rokom 2016 zvýšili o 200 075 €.  

Tabuľka 10 Bežné výdavky mesta použité na sociálnu oblasť, zdroj: mesto Liptovský Mikuláš 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Suma v € 926 292 1 016 817 1 013 508 1 087 796 1 126 367 

 

Graf 1919 Prehľad poskytnutých výdavkov na sociálnu oblasť z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš, zdroj: mesto 
Liptovský Mikuláš 

 

1. Posudková činnosť– spoločný obecný úrad 

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 
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Sociálna služba je občanovi poskytovaná v prípade, keď je občan na túto službu odkázaný tzn. 

má vydané rozhodnutie o odkázanosti. Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na 

sociálnu službu občan požiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na konkrétny druh 

sociálnej služby (napr. opatrovateľskú službu).  

Mesto Liptovský Mikuláš vytvoril 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. 2020 boli riadnymi členmi SOcÚ mesto Liptovský Mikuláš, Bobrovec, Bobrovník, 

Demänovská Dolina, Galovany, Kvačany, Liptovská Anna, Liptovský Trnovec, Malé Borové, Prosiek, 

Smrečany, Veterná Poruba. 

SOcÚ na výkon úloh samosprávy na úseku sociálnych služieb zabezpečuje: 

 poskytovanie sociálneho poradenstva, 

 vyhotovenie posudkov o odkázanosti na sociálnu službu a výkon rozhodovania 

o odkázanosti na sociálnu službu, 

 zabezpečenie vypracovania zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, zmlúv o poskytovaní 

finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby  na pomoc inej fyzickej osoby pri 

úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,  

 evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a evidenciu rozhodnutí o odkázanosti na 

sociálnu službu. 

V rámci tohto úradu bolo v roku 2020 okrem mesta Liptovský Mikuláš poskytnuté 6 obciam 

sociálne poradenstvo, vystavených 10 posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, 10 rozhodnutí 

o odkázanosti na sociálnu službu a 2 zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. V rámci mesta Liptovský 

Mikuláš bolo vystavených 129 posudkov o odkázanosti na sociálnu službu a 129 rozhodnutí o 

odkázanosti na sociálnu službu. V roku 2020 boli vydané rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 

zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby. Hlavné činnosti 

spoločného obecného úradu sú:  

Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby slúži na posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného 
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prostredia, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a odkázanosť fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby.  Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, 

ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť 

a zoznam základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách, pri ktorých je 

fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku 

a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. 

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. 

Posudková činnosť, ktorá slúži na účely poskytovania sociálnej služby je zdravotná posudková 

činnosť (do 01. 01. 2014 to bola lekárska posudková činnosť) a sociálna posudková činnosť. Zisťuje sa 

odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým 

zdravotným stavom na sociálnu službu.  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 2019 náklady na posudkovú činnosť predstavovali 2 106,00 €. Posudky boli vydané 

občanom mesta na opatrovateľskú službu, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby 

a na denný stacionár. V roku 2020 náklady na posudkovú činnosť predstavovali 1 573,00 €. Posudky 

boli vydané občanom mesta na opatrovateľskú službu, zariadenie pre seniorov a na zariadenie 

opatrovateľskej služby. 

2. Opatrovateľská služba 

Mesto Liptovský Mikuláš poskytuje domácu opatrovateľskú službu. Je to druh sociálnej služby, 

ktorý 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 
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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 

sociálnej služby - opatrovateľskej služby.  

Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu  sa určuje podľa aktuálnej výšky príjmu 

občana – prijímateľa sociálnej služby, a to od 01. 01. 2018 nasledovne:  

 príjem do 310 €, výška úhrady 0,85 €/1 hod. opatrovateľskej služby,   

 príjem od 311 € do 490 €, výška úhrady x  €/1 hod. opatrovateľskej služby  

 príjem nad 491 € - výška úhrady 1,85 €/1 hod. opatrovateľskej služby. 

V roku 2020 bolo podaných 43 žiadostí o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu pre 

občanov mesta Liptovský Mikuláš. Spolu bolo uzatvorených 81 zmlúv  (zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby – opatrovateľskej služby, dodatky ku zmluvách o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej 

služby, zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu a dohôd o ukončení zmluvy). Opatrovateľská služba 

bola v priebehu celého roka 2020 poskytovaná priemerne 65 občanom a zabezpečovalo ju priemerne 

44 opatrovateliek na rôzne pracovné úväzky.  

Náklady na opatrovateľskú službu v roku 2020 predstavovali sumu 454 323,84 €, príjmy boli vo 

výške 96 901,89 €. Priemerné bežné výdavky na 1 hod. opatrovateľskej služby za rok 2020 boli 7,44 €. 

3. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 

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.  

ZPS a DSS mesta Liptovský Mikuláš je rozpočtovou organizáciou mesta s kapacitou 46 miest. 

V roku 2020 tu pracovalo 27 zamestnancov. Sociálne služby sú poskytované celoročnou pobytovou 

formou a to v zariadení pre seniorov pre 44 klientov a  v domove sociálnych služieb pre 2  klientov.  
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Tabuľka 11 Výška použitých finančných prostriedkov ZPSaDSS LM, zdroj: ZPSaDSS, Liptovský Mikuláš  

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Bežné výdavky (€) 471 569 495 225 579 312 596 825 675 601 

 

Graf 20 Výška finančných prostriedkov pre ZPS a DSS Liptovský Mikuláš, zdroj: mesto Liptovský Mikuláš 

 
 

V roku 2020 boli bežné výdavky ZPS a DSS celkom v sume 675 601 €, kapitálové výdavky neboli 

žiadne. Zdroje krytia výdavkov sú zo štátneho rozpočtu vo výške 294 060,06 €, z dotácie MPSVR vo 

výške 750,00  €, príspevok zriaďovateľa je vo výške 167 676,06  € a celkové príjmy organizácie sú 

213 114,68  €  

Dosiahnuté príjmy z úhrad za sociálnu službu k 31. 12. 2020 činili 211 017,88 €. Mesačná výška 

úhrady (prepočet na 30 dní/mes.) je od 373,36 – 448,14 €, denná úhrada je vo výške od 12,4453 – 

14,3799€. Ekonomicky oprávnené náklady na 1 miesto ZPS boli vo výške 1 232,26 €, na 1 miesto DSS 

boli vo výške 986,56 €.             

 Z celkového počtu klientov bolo v zariadení 41 žien a 3 muži. Vekový priemer obyvateľov bol  

85,3 rokov. Podľa stupňa odkázanosti boli 4 klienti so IV., 10 klientov so V. a 30 klientov so VI. stupňom 

odkázanosti. V roku 2020 v zariadení bolo 22 úmrtí, z toho dve úmrtia na COVID- 19. Prijatých do 

zariadenia bolo 19 žiadateľov (z toho 3 muži a 16 žien). K 31. 12. 2020 bolo evidovaných 63 žiadosti 

o poskytovanie sociálnej služby.  

4. Denné centrá 

Denné centrá vznikli transformáciu klubov dôchodcov, ktoré boli zadefinované v zákone 

o sociálnej pomoci. Zariadenia takéhoto typu zriaďuje obec podľa zákona o sociálnych službách. 
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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 záväznom nariadení VZN 

č.  9/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.  

Na území mesta je evidovaných 10 Klubov seniorov, ktoré sídlia v 9 denných centrách. 

Pravidelne sa stretáva aj skupina seniorov, ktorých spája bývalé povolanie učiteľ v Klube seniorov 

učiteľov. Činnosť Klubov seniorov je riadená v zmysle Štatútu Klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš.  

Podľa poslednej evidencie je v kluboch organizovaných 1088 členov. Aktivity v kluboch sú zamerané 

na voľnočasové a záujmové činnosti, ako aj prednášky, besedy a účasť na rôznych akciách 

organizovaných mestom. 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 2020 čerpaný vo výške 29 259,77 €. Takmer 80% 

z celkového rozpočtu sú výdavky súvisiace s prevádzkou denných centier, ďalšia časť nákladov súvisí 

s  modernizáciou priestorov, ktorá prebieha každoročne.   

Aktuálne kluby seniorov: 

1. Klub seniorov I.– so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Vrbica-Nábrežie, 

Vajanského 1066/11, 

2. Klub seniorov II.– so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Vrbica-Nábrežie, 

Vajanského 1066/11,  

3. Klub seniorov Iľanovo – so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Iľanovská 

54/53,  
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4. Klub seniorov Bodice – so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Bodice, Bodická 

67/44,  

5. Klub seniorov Podbreziny – Okoličné – so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, 

Okoličné, Okoličianska 758/6,  

6. Klub seniorov Demänová – so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Demänová, 

Demänovská cesta 145/10,  

7. Klub seniorov Ploštín – so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Ploštín, Na kút 

74/2,  

8. Klub seniorov Palúdzka – so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Palúdzka, 

Palúčanská 350/24,  

9. Klub seniorov Liptovská Ondrašová – so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, 

Liptovská Ondrašová, Ružičkova 97/14,  

10. Klub seniorov III. – so sídlom Denné centrum Liptovský Mikuláš, Staré Mesto, 

Komenského 1982/2.  

5. Finančné príspevky poskytnuté neverejným poskytovateľom      

V prípade, ak sa jedná o neverejného poskytovateľa obec uhrádza poskytovateľovi finančný 

príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v 

zmysle prílohy č. 5 zákona o sociálnych službách a finančný príspevok na prevádzku. Výška príspevku 

sa určuje podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Finančné prostriedky 

sú poskytované pre tých občanov mesta, ktorí majú s neverejným poskytovateľom uzatvorenú zmluvu 

o poskytovaní sociálnej služby.  

V roku 2020 mesto zabezpečilo poskytovanie opatrovateľskej služby pre svojich občanov  

prostredníctvom jedného neverejného poskytovateľa, a to Spišskej katolíckej charity. Neverejný 

poskytovateľ poskytol v priebehu roku 2020 opatrovateľskú službu 30 obyvateľom mesta. Finančné 

prostriedky im boli poskytnuté z rozpočtu mesta vo výške celkom 95 940,60 €. V porovnaní 

s predchádzajúcimi rokom 2019 je táto suma vyššia o 7 451,94 €. 
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Tabuľka 12 Prehľad poskytnutých finančných príspevkov pre poskytovateľov sociálnej služby v roku 2020, 

zdroj: mesto Liptovský Mikuláš 

Názov poskytovateľa sociálnej 

služby 

Počet 

prijímateľov 

sociálnej služby 

Druh 

sociálnej služby 

Výška 

finančného príspevku 

 (v €) 

Spišská katolícka charita, 

Charitatívna služba v rodinách, 

LM 

21* opatrovateľská služba 95 940,60 

Spišská katolícka charita, Dom 

charitas Božej prozreteľnosti, LM 

10 denný stacionár 13 507,20 

Spišská katolícka charita, Dom 

Charitas sv. Marty, Lisková 

1 denný stacionár 725,15 

Dobrý pastier o.z., Zariadenie 

opatrovateľskej služby sv. 

Kataríny Labouré, Nitrianske 

Pravno 

1 zariadenie 

opatrovateľskej 

služby 

161,95 

Slovenský červený kríž, územný 

spolok Liptov, LM 

-- prepravná služba 7 000,00 

Výdavky z rozpočtu obce --                     -- 117 334,90 

*Počet zazmluvnených miest.  

6. Grantový systém – dotácie z rozpočtu mesta  

V zmysle VZN č. 12/2020 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 

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.  

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.  

Tabuľka 13 Prehľad vyplatených dotácií za roky 2016-2020, zdroj: mesto Liptovský Mikuláš 

Rok Počet dotácií Vyplatená suma 

2016 10 3 300,00 € 

2017 12 4 900,00 € 

2018 10 6 000,00 € 
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2019 10 7 490,00 € 

2020 1 2 500,00 € 

 

V roku 2019 bola v rámci Grantovej výzvy vyplatená celková suma vo výške 7.490 € na 10 

dotácií. Všetky poskytnuté dotácie boli použité v súlade s grantovou výzvou na rok 2019 a bol dodržaný 

určený termín vyúčtovania.  

V roku 2020 nebolo možné poskytovať dotácie v rámci grantových výziev, nakoľko počas  

rozpočtového provizória mesto nemohlo poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z. a 

následne boli vzhľadom na pandémiu COVID-19 pozastavené dotácie z rozpočtu mesta v zmysle 

vyhlásených grantových výziev. Dotácie s priamym zapojením v rozpočte mesta na daný kalendárny 

rok boli po ukončení rozpočtového provizória poskytnuté. 

Tabuľka 14 Prehľad projektov, na ktoré bola poskytnutá dotácií z rozpočtu mesta za rok 2019 v sociálnej 

oblasti, zdroj: mesto Liptovský Mikuláš  

P.č Názov organizácie Názov projektu 
Schválená 

dotácia 

1. 

 

Centrum sociálnych služieb ANIMA, 

Liptovský Mikuláš  

Pracovná terapia občanov bez domova – 

chov sliepok – nákup kurína a výbehu  490 € 

2. 

Dagmar Lizúchová – SZČO, Liptovský 

Mikuláš  

Osobnostný rozvoj a sebamotivácia – 

školenie pre osoby so ZP – odmena 

školiteľa    

300 € 

3. 

 

Marián Osacký – SZČO, Liptovský 

Mikuláš 

Hipoterapia a Canisterapia – úhrada 

služieb hipoterapie a canisterapie 700 € 

4. 

 

Slovenský Červený kríž, územný 

spolok "LIPTOV", Liptovský Mikuláš  

Služby pre ľudí bez domova – šatstvo, 

jedlo, ubytovanie  2 000 € 

5. 

 

Slovenský zväz telesne postihnutých 

– Združenie rodičov zdravotne 

postihnutých detí – Klub Koliesko   

Sociálno–rehabilitačný pobyt – Hotel 

Alexandra, Liptovský Ján – ubytovanie, 

strava a rehabilitácie   

1 000 € 

6. 

 

Spišská katolícka charita – ADS, 

Liptovský Mikuláš   

Nohy slabé – ruky mocné – rehabilitačné 

pomôcky    800 € 

7. 

 

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR 

– Liptovský Mikuláš  

Zlepšeniu zdravotného stavu seniorov a 

občanov so zdravotným postihnutím – 

ubytovanie, vstupné a strava   

600 € 

8. 

 

Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, OZ Liptovský Mikuláš  

Rekondičný pobyt Turčianske Teplice 

2019 – ubytovanie a strava   800 € 
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9. 

Zväz postihnutých civilizačnými 

chorobami v SR, ZO Liptovský 

Mikuláš  

Individuálny rehabilitácia členov ZPCCH, 

ZO Liptovský Mikuláš – permanentky    500 € 

10. 

Lucia Žiaková – SZČO, Liptovský 

Mikuláš  

Rehabilitačné a rekondičné služby pre 

osoby so ZP – permanentky a kúpa 

inhalátora  

300 € 

7. Detské jasle Mikulášik mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „DJM“) 

V marci 2017 novela zákona o sociálnych službách priniesla veľmi podstatnú zmenu, ktorou 

bolo zaradenie detských jaslí do systému sociálnych služieb. V tejto súvislosti bol zadefinovaný nový 

pojem – služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.  

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Detské jasle Mikulášik, predtým 

Detské jasle inštrukčné mesta Liptovský Mikuláš,  je organizačnou jednotkou odboru sociálneho  

V zariadení sa poskytuje služba deťom do troch rokov veku v rámci podpory rodín s deťmi ako 

prostriedok na podporu a zosúlaďovanie rodinného a pracovného života v súlade s § 32b zákona  

o sociálnych službách. Starostlivosť sa poskytuje deťom do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho 

po dovŕšení troch rokov dieťaťa, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej, alebo vysokej 

škole, pripravuje na trh práce, alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh 

práce, alebo vykonáva zárobkovú činnosť.  

V zmysle zákona o sociálnych službách a príslušného VZN sa v zariadení DJM poskytujú: 

 odborné činnosti: bežné úkony starostlivosti o deti, výchova  

 obslužné činnosti: stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 

 ďalšie činnosti: príprava stravy, výdaj stravy 

V DJM je poskytovaná BABY služba pre deti do 3 rokov veku. Ide o krátkodobú, príležitostnú 

starostlivosť o dieťa, ktorú využívajú rodičia na materskej/rodičovskej dovolenke. V roku 2018 bolo 

v rámci tejto služby poskytnutých 60 hodín starostlivosti. Spokojnosť rodičov s poskytovanými 

službami a starostlivosťou v DJM boli zisťované formou pomocou anonymného dotazníka. Výsledok 

spokojnosti je 98 %. 

Úhrady za služby sa určujú v zmysle platného príslušného VZN (9/2017), ale i v nadväznosti na 

príspevok na starostlivosť o dieťa, upravený Zákonom č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť 
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o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytovaním 

príspevku štát prispieva rodičom, alebo osobe, ktorej je zverené dieťa do starostlivosti na úhradu 

výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.  

DJM sídli v objekte, ktorý pozostáva z dvoch pavilónov: hospodárskeho, v ktorom sa nachádza 

kuchyňa, práčovňa, sušiareň, kancelária vedúcej a šatne, druhý pavilón tvoria kočikáreň a oddelenia, 

ktoré sú rozdelené podľa vekovej skupiny detí. Prevádzku DJ zabezpečuje 16 členný kolektív a údržbár 

na dohodu. Kapacita DJM je 38 detí. Priemerné ročné využitie kapacity v zariadení je 85 - 90%. 

Nenaplnená kapacita je z dôvodu chorobnosti detí.  

Celkové náklady na prevádzku DJM boli v roku 2020 vo výške 235 554€ , rozpočtované výdavky 

boli použité na prevádzku zariadenia a mzdové náklady. Celkové príjmy za rok 2020 boli vo výške 

92 300 €.   

8. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

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.  

Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela sa vykonáva 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. 8/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. v 

platnom znení. 

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 maloletého dieťaťa a za účelom zhodnotenia uloženého 

výchovného opatrenia. Výchovné opatrenia sú  uložené na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych 

vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa.    
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Mesto v roku 2020 vykonávalo funkciu osobitného príjemcu na výplatu prídavku  na dieťa. 

Mesto je ustanovené za osobitného príjemcu na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré vydá 

príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.   

Osobitným príjemcom na prídavok na dieťa sa obec stáva podľa § 12 a § 12a zákona č. 

600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade ak: 

 oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky 

nezaopatreného dieťaťa alebo nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania nezaopatreného dieťaťa na základe písomného oznámenia riaditeľa,  

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

určený,  

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

aj vtedy ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 

rokov veku, 

 ak bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené 

výchovné opatrenie,  

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

vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.  

V roku 2020 bola výška prídavku na jedno dieťa 24,95 €. Mesto Liptovský Mikuláš vykonávalo 

funkciu osobitného príjemcu výplaty prídavku na dieťa pre 40 detí, tento bol vyplatený rodičom detí 

v celkovej sume 11 975,33 €.    

V roku 2020 mesto Liptovský Mikuláš vykonávalo aj funkciu  osobitného príjemcu na dávku v 

hmotnej núdzi (s príspevkom na bývanie) pre 34 klientov. Prostredníctvom inštitútu osobitného 

príjemcu bolo zaplatených mestu 30 548,22 €. Uvedená suma bola poukázaná na bežný nájom, splátky 

dlhu nájmu a miestny poplatok  za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.  

9. Sanácia rodinného prostredia a tvorba úspor  

V roku 2018 došlo k novele zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

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

len zákon) Zákon č. 61/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č.305/2005 Z. z. nadobudol účinnosť 1. 4. 2018. 

Novela riešila tri základné okruhy zmien, a to oblasť ochrany práv detí, náhradnú rodičovskú 
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starostlivosť a oblasť výkonu opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

vrátane resocializácie a tým spojenú zmenu financovania výkonu. 

Novela zákona vypúšťa povinnosť obce  poukazovať mesačne finančný príspevok na tvorbu 

úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove a nahrádza ho jednorazovým príspevkom na  

osamostatnenie sa mladého dospelého.  

Novela zákona taktiež rieši príspevok na dopravu - na úpravu a zachovanie vzťahov medzi 

dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové 

opatrenie súdu. Novela zákona mení názov pobytového zariadenia z „detský domov“ na „centrum pre 

deti a rodinu“. Všetky zmeny v zákone č. 305/2005 Z.z., ktoré sa týkajú obce, sú upravené vo 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2018/VZN. 

Mesto Liptovský Mikuláš vykonáva aj zastupovanie maloletého na súde a zabezpečuje 

súčinnosť so súdmi. V roku 2020 sa mesto zúčastnilo 15 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 2020 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 8 prípadoch. 

V roku 2020 mesto vykonávalo funkciu opatrovníka na základe právoplatného rozhodnutia 

súdu 8 plnoletým fyzickým osobám, ktoré boli obmedzené v spôsobilosti na určité 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. 

Mesto Liptovský Mikuláš v zmysle zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov poskytuje jednorazovú dávku pre občanov v hmotnej núdzi. 

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

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

nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (posteľ, stôl, stolička, 

varič atď.), zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, mimoriadne liečebné náklady. 
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Poskytuje sa 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 15 Prehľad vyplatených jednorazových dávok v hmotnej núdzi, zdroj: mesto Liptovský Mikuláš 

Rok Počet občanov Vyplatená suma za rok 

2016 14 950,00 € 

2017 26 1 780,00 € 

2018 28 1 770,00 € 

2019 28 1 670,00 € 

2020 16 1 000,00 € 

V roku 2020 bolo 16 žiadateľom vyplatených spolu 1 000,00 € (cca 60 € na jednu rodinu).  

10. Pochovávanie občanov  

V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je obec povinná zabezpečiť pochovávanie 

tých občanov, ktorých do 96 hodín nepochoval žiaden príbuzný. V roku 2020 mesto pochovalo 2 

občanov bez rodinných príslušníkov a  náklady boli vo výške 926,10 €. Náklady na vystrojenie pohrebu 

si mesto uplatňuje v rámci dedičského konania.  

11. 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 
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výchovno–vzdelávacie aktivity, zamerané na všestranný rozvoj detí rôznych vekových kategórií a 

kultúrno-vzdelávacie a športové aktivity pre mládež a dospelých. Jeho činnosť je zameraná na:  

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 spojených 

s týmito oblasťami. Poradenstvo sa poskytuje v lokalitách mesta a v  Hlbokom. V roku 2020 bolo 

poskytnuté poradenstvo 365 klientom a cca 2458 intervencií. 

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 2020/21 bolo 18 detí.  

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

návštevnosť bola v roku 2020 priemerne 7 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. 

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 v roku 2020 bola 10 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 
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z majoritnej časti obyvateľstva, výchova k manželstvu rodičovstvu a podporiť vzťahy medzi rodičmi 

a deťmi.  

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

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

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

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

Jednorazové aktivity pre konkrétne cieľové skupiny MRK (seniori, mladí nezamestnaní, mladé 

matky, matky s deťmi a pod.) športového, vzdelávacieho alebo sociálneho charakteru. 

V čase spracovania KPSS sa v Komunitnom centre realizujú dva národné projekty:   

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) je 

financovaný z prostriedkov IA MPSVR SR od februára 2016 s realizáciu do konca roka 2022. Cieľom 

projektu je podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce 

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

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

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

poistného) pre uvedené pracovníčky, na telekomunikačné a cestovné náklady, a kancelárske potreby 

súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce. Celkové náklady vynaložené na projekt v roku 2020 boli 

vo výške  38 018 €, z toho dotácia z IA MPSVR SR bola vo výške 37 918 € a finančná spoluúčasť mesta 

činila 100 €. V rámci tohto projektu  sa pomoc poskytuje v 6 lokalitách so zvýšenou koncentráciou 

rómskeho obyvateľstva konkrétne ide o lokality: Hlboké, Vrbická ulica, Priemyselná ulica, ul. 1. Mája, 

Okoličné a Palúdzka. Pomoc sa tiež poskytovala občanom bez prístrešia pohybujúcim sa na území 

mesta Liptovský Mikuláš. Pomoc bola poskytnutá v oblastiach vybavovania peňažných dávok, 

sprievodov na jednanie v záujme klienta, zamestnanosti a zvýšenia kvality života a bývania. 

 Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných   

rómskych komunít – II. Fáza je realizovaný od februára 2020 s dĺžkou realizácie do konca 

februára 2022. Hlavným cieľom tohto projektu je podpora rozvoja poskytovateľov sociálnych 

služieb krízovej intervencie, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné 

činnosti a ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb 

v nepriaznivej sociálnej situácii, s dôrazom na marginalizované rómske komunity ohrozené 

sociálnym vylúčením. Náklady projektu sú hradené z prostriedkov MV SR – Úrad 

splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Z finančných prostriedkov sú hradené mzdy 
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a poistné trom pracovníčkam (odborný garant projektu, odborný pracovník komunitného 

centra a asistent odborného pracovníka KC). Náklady za realizáciu projektu v roku 2020 boli vo 

výške 31 408 €.  

12. 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 € a pre klienta, ktorý sa nenachádza v hmotnej 

núdzi 1,00 €. Priemerná návštevnosť nocľahárne v roku 2020 bola 5 mužov a 3 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 €, za pranie 0,83 €. Pre klienta, ktorý nie je v hmotnej núdzi, je poplatok za 

osobnú hygienu 0,80 € a za pranie 1,65 €. 

V roku 2020 boli celkové náklady na prevádzku, mzdy a poistné pre zamestnancov uvedených 

zariadení sociálnych služieb vo výške 62 434 €, z toho náklady na nocľaháreň vo výške 20 892 € boli 

hradené z finančného príspevku poskytnutého MPSVR SR. Celkový príjem za poskytnuté služby bol vo 

výške 1 807 €.  

13. Nota Bene – predaj časopisu a výrobkov 

Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s OZ Proti prúdu, Bratislava umožnil od roku 2010 predaj 

časopis Nota Bene. Základnou myšlienkou celého projektu je umožniť ľuďom v zlej sociálnej situácii 

možnosť legálneho zárobku formou podporovaného pracovného zapojenia, zárobok je priamo úmerný 

klientovej aktivite. V roku 2019 bolo zaregistrovaní 4 predajcovia, bolo predaných 5075 ks 

časopisov, 17 kníh, 150 krížoviek, 30 kalendárov. V roku 2020 bolo zaregistrovaných 5 predajcov a bolo 

predaných 4442 ks časopisov, 21 kníh, 203 krížoviek, 30 kalendárov. 
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B. Sociálne služby poskytované ostatnými poskytovateľmi na území mesta  

Na území mesta Liptovský Mikuláš pôsobí spektrum verejných a neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb, cirkví, občianskych združení a organizácií zaoberajúcich sa sociálnou pomocou 

rôzneho charakteru.  

1. Zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím a pre osoby v dôchodkovom veku 

Poskytovateľ Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 

Liptovský Mikuláš 

Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj 

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 

Špecializované zariadenie   

Jedáleň  

Miesto poskytovania SS Jefremovská 634, Liptovský Mikuláš 

Kapacita  43 miest ZPS, 45 miest DSS, 40 miest SpZ 

Forma  pobytová, celoročná 

Prijímatelia  Fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 

IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej 

osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej 

služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov 

(platí pre Zariadenie pre seniorov). 

Fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto 

fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 

odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 

službách, alebo je táto fyzická osoba nevidiaca alebo prakticky 

nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy 

č. 3 (platí pre Domov sociálnych služieb). 

Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, 

jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 

o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je 

najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, 

pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, 
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demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo 

organický psychosyndróm ťažkého stupňa (platí pre 

Špecializované zariadenie).  

Charakteristika služby Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie,  

upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné 

vybavenie, vytvorenie podmienok pre úschovu cenných vecí, 

záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť (platí pre 

Zariadenie pre seniorov).   

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie,  

upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné 

vybavenie, zabezpečenie rozvoja pracovných zručností 

a záujmovej činnosti, vytvárajú podmienky pre na vzdelávanie a 

úschovu cenných vecí (platí pre Domov sociálnych služieb 

a špecializované zariadenie).  

 

Poskytovateľ Domov pre seniorov Golden Age, Ulica Mozartova 6329/9, 

Trnava 

Zriaďovateľ neverejný poskytovateľ 

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Zariadenie pre seniorov  

Miesto poskytovania SS Domov pre seniorov Golden Age, Mincova 5, Liptovský Mikuláš 

Kapacita  120 miest  

Forma  pobytová, celoročná  

Prijímatelia  Fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 

IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej 

osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej 

služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.   

Charakteristika služby Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie,  

upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné 
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vybavenie, vytvorenie podmienok pre úschovu cenných vecí, 

záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť.    

 

Poskytovateľ Royal care, n. o., Žiarska ulica 701/10, Liptovský Mikuláš 

Zriaďovateľ neverejný poskytovateľ 

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Zariadenie pre seniorov  

Miesto poskytovania SS Vitálišovce 701, Liptovský Mikuláš  

Kapacita  20 miest 

Forma  pobytová, celoročná  

Prijímatelia  Fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 

IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej 

osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej 

služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.   

Charakteristika služby Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie,  

upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné 

vybavenie, vytvorenie podmienok pre úschovu cenných vecí, 

záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť.  

2. Zariadenia krízovej intervencie a poradenské centrá pre rodinu  

Poskytovateľ Centrum sociálnych služieb ANIMA,  

Jefremovská 634, Liptovský Mikuláš 

Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj  

Zariadenie na výkon SPODaSK/názov služby Krízové stredisko Pálkovo centrum (PC) 

Miesto poskytovania SS  Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš 

Kapacita  kapacita 8 krízových lôžok 

Forma SS pobytová, na určitý čas, ambulantná 

Prijímatelia  deti a mládež, pobyt pre deti vo veku 3-18 rokov 
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Charakteristika služby sociálne poradenstvo, sociálna prevencia 

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Zariadenie núdzového bývania (ZNB) 

Miesto poskytovania SS  Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš 

Kapacita  kapacita 14 miest pre matky s deťmi 

Forma SS pobytová, na určitý čas 

Prijímatelia  fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 

písm. g) zákona o sociálnych službách  

Charakteristika služby ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, vytváranie 

podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj 

potravín, vytvorenie podmienok pre vykonávanie nevyhnutnej 

základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a 

údržbu bielizne a šatstva a pre záujmovú činnosť. 

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím zažívajúce 

násilie a ich deti  

Miesto poskytovania SS  Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš 

Forma SS ambulantná  

Prijímatelia  ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti, osoby 

zažívajúce domáce násilie najmä zo strany partnera, prípadne 

zo strany ďalších členov rodiny  

Charakteristika služby špecializované sociálne poradenstvo    

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Služba včasnej intervencie  

Miesto poskytovania SS Jefremovská 634, 03104 Liptovský Mikuláš 

Prijímatelia  Deti do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z 

dôvodu zdravotného postihnutia a rodiny týchto detí.  

Charakteristika služby špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, 

vykonáva sa stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so 

zdravotným postihnutím a preventívne aktivity a komunitná 

rehabilitácia. 

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Útulok 
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Miesto poskytovania SS:  Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1177/82, Liptovský Mikuláš 

Kapacita  Kapacita 12 lôžok  

Forma SS pobytová, na určitý čas 

Prijímatelia  osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, bez prístrešia, v 

hmotnej núdzi  

Charakteristika služby ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, poskytnutie 

nevyhnutného ošatenia a obuvi  

 

Poskytovateľ Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, Spišská Nová 

Ves 

Zriaďovateľ  Neverejný poskytovateľ 

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Nocľaháreň 

Miesto poskytovania SS  Borbisova 1126/7, Liptovský Mikuláš, Dom Charitas Božej 

prozreteľnosti 

Forma SS pobytová na  prenocovanie  

Kapacita  20 miest  

Prijímatelia  fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné 

podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb – 

jednotlivci, fyzické osoby v nepriaznivej životnej situácii 

Charakteristika služby ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,  
sociálne poradenstvo, poskytnutie nevyhnutného ošatenia 
a obuvi, vytvorenie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy 
alebo výdaj potravín a vytvorenie podmienok pre vykonanie 
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.  

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Nocľaháreň 

Miesto poskytovania SS  Borbisova 385/5, Liptovský Mikuláš 

Forma SS pobytová na  prenocovanie  

Kapacita  4 miesta  

Prijímatelia  fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné 

podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb – 

jednotlivci, fyzické osoby v nepriaznivej životnej situácii 
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Charakteristika služby ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,  

sociálne poradenstvo, poskytnutie nevyhnutného ošatenia 

a obuvi, vytvorenie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy 

alebo výdaj potravín a vytvorenie podmienok pre vykonanie 

nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.  

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Denný stacionár 

Miesto poskytovania SS  Borbisova 1126/7, Liptovský Mikuláš, Dom Charitas Božej 

prozreteľnosti  

Forma SS ambulantná  

Kapacita  15 miest 

Prijímatelia  fyzické osoby s inými špecifickými ochoreniami; fyzické osoby 

s mentálnym postihnutím; fyzické osoby s Parkinsonovou 

chorobou; fyzické osoby s telesným postihnutím; fyzické osoby 

so schizofréniou; fyzické osoby so zrakovým postihnutím; 

fyzické osoby s Alzheimerovou chorobou; fyzické osoby 

s demenciou  

Charakteristika služby sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, 

rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť. 

Zariadenie na výkon SPODaSK/názov služby Centrum pre deti a rodiny sv. Kláry   

Miesto poskytovania SS:  Borbisova 385/5, Liptovský Mikuláš, Dom Charitas Sv. Kláry 

Forma SS Pobytová na určitý čas 

Kapacita  12 miest 

Prijímatelia  dievčatá, mladé ženy od 15 – 25 rokov 

Charakteristika služby sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, pracovná 

terapia, sociálna rehabilitácia, duchovné služby  

3. Ďalšie sociálne služby krízovej intervencie a podporné služby  

Poskytovateľ Slovenský Červený kríž, územný spolok "LIPTOV" Kuzmányho 

918/15, Liptovský Mikuláš 

Zriaďovateľ Neverejný poskytovateľ 
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Zariadenie sociálnej služby/názov služby Stredisko osobnej hygieny  

Miesto poskytovania SS Stredisko osobnej hygieny, Kuzmányho 918/15, Liptovský 

Mikuláš  

Forma SS ambulantná  

Prijímatelia  osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných životných potrieb, osoby ťažko 

zdravotne postihnuté alebo s nepriaznivým zdravotným stavom 

alebo osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek 

Charakteristika služby výdajňa predmetov materiálnej pomoci, sprchovanie a pranie, 

varenie obedov v zimnom období  

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Krízová pomoc prostredníctvom telekomunikačných 

technológií 

Prijímatelia  fyzické osoby, ktoré sú v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej 

obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôžu riešiť vlastnými silami 

a zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho poradenstva. 

Charakteristika služby krízová pomoc sociálneho poradenstva poskytovaná 

prostredníctvom telekomunikačných technológií telefonicky, 

faxom, internetom 

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Terénna sociálna služba krízovej intervencie 

Forma SS terénna 

Prijímatelia/Charakteristika služby terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej 

osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), 

b), d), g) až i) a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie 

takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a 

ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej 

aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej 

rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj 

potravín. 
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4. Poradenské a sociálne služby a podporné služby  

Poskytovateľ Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, Spišská Nová Ves 

Zriaďovateľ Neverejný poskytovateľ 

Miesto poskytovania SS Belopotockého 721/1, Liptovský Mikuláš 

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Špecializované poradenstvo  

Forma SS ambulantná, terénna 

Prijímatelia  Zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby, ktoré sa ocitli v 

krízovej situácii  

Charakteristika služby Špecializované poradenstvo  

 

Poskytovateľ Slovenský Červený kríž, územný spolok "LIPTOV", Kuzmányho 

918/15, Liptovský Mikuláš 

Zriaďovateľ neverejný poskytovateľ  

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Požičiavanie pomôcok 

Miesto poskytovania SS Požičovňa kompenzačných pomôcok, Kuzmányho 918/15, 

Liptovský Mikuláš 

Forma SS ambulantná  

Prijímatelia  Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzické osoby 

s nepriaznivým zdravotným stavom odkázané na pomôcku. 

§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 47 

Charakteristika služby požičiavanie kompenzačných pomôcok  

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Prepravná služba 

Miesto poskytovania SS okres Liptovský Mikuláš 

Forma SS terénna 

Prijímatelia  nezamestnaní, občania v hmotnej a sociálnej núdzi, občania s 

ťažkým zdravotným postihnutím, seniori 

Charakteristika služby §42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. 
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5. Zariadenia pre rodiny s deťmi  

Poskytovateľ Lobelka, s.r.o., 1. mája 1204/140, Liptovský Mikuláš 

Zriaďovateľ neverejný poskytovateľ  

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

Miesto poskytovania SS Súkromné zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku 

Lobelka, SNP 110/9, Liptovský Mikuláš  

Forma SS ambulantná  

Kapacita  12 

Prijímatelia  prijímatelia sociálnych služieb poskytovaných v zariadení sú 

zadefinovaní v §32b ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. (od 1.3.2017) 

Charakteristika služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa 

poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie, 

výchova.  

6. Opatrovateľská služba 

Poskytovateľ Slovenský Červený kríž, územný spolok "LIPTOV", Kuzmányho 

918/15, Liptovský Mikuláš 

Zriaďovateľ neverejný poskytovateľ 

Miesto poskytovania SS okres Liptovský Mikuláš 

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Opatrovateľská služba 

Forma SS terénna 

Prijímatelia  osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich  

stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a osoby, 

ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 

starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych 

aktivitách podľa prílohy č. 4. 

Charakteristika služby opatrovateľská služba v zmysle §41 zákona č. 448/2008 Z. z 
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Poskytovateľ  SKCH – Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 

Spišská Nová Ves  

Zriaďovateľ neverejný poskytovateľ 

Zariadenie sociálnej služby/názov služby Charitatívna služba v rodinách Charitas (CHSR Charitas) 

Sídlo   Belopotockého 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Forma SS terénna 

Prijímatelia  Fyzická osoba s inými špecifickými ochoreniami; Fyzická osoba s 

mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s Parkinsonovou 

chorobou; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba 

so schizofréniou; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím; 

Fyzické osoby s Alzheimerovou chorobou; Fyzické osoby s 

demenciou 

Charakteristika služby opatrovateľská služba v zmysle §41 zákona č. 448/2008 Z. z 

7. Iné zariadenia poskytujúce služby  

Poskytovateľ ADOS Charitas, Belopotockého 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Zriaďovateľ neverejný poskytovateľ 

Názov zdravotníckej služby  Ošetrovateľská starostlivosť  

Forma SS terénna  

Prijímatelia  osoby, ktoré boli  prepustené z nemocničnej zdravotnej 

starostlivosti, dlhodobo chorí, občania s ťažkým zdravotným 

postihnutím, seniori 

Charakteristika služby komplexné zdravotnícke služby v domácnosti alebo rodine 
pacienta, ošetrovateľská starostlivosť zdravotná a hospicová 
starostlivosť sociálne poradenstvo 

 

Poskytovateľ  ADOS – BH, s.r.o., Vansovej 1319/12, Liptovský Mikuláš 

Zriaďovateľ neverejný poskytovateľ 

Názov  Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti  

Forma SS terénna 
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Prijímatelia  osoby, ktoré boli  prepustené z nemocničnej zdravotnej 

starostlivosti, dlhodobo chorí, občania s ťažkým zdravotným 

postihnutím, seniori  

Charakteristika služby ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v domácom prostredí 

8. Aktívne združenia, kluby, zväzy pôsobiace v sociálne oblasti na území mesta Liptovský 

Mikuláš 

Názov  Cieľová skupina   Prehľad činnosti  

Y´s Men Kub Liptovský 

Mikuláš 

občania bez prístrešia, 

ohrozené deti, rodiny 

v krízovej situácii 

 zbierky šatstva 

 varenie polievok 

 pomoc, sprevádzanie 

 dobrovoľnícka činnosť 

YMCA miestne združenie 

Liptovský Mikuláš 

mladí ľudia, ktorí chcú 

rozvíjať zaujímavé aktivity  

 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 
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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 (klub SM pri SZSM) 

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 

 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 

(ZO Liptovský Mikuláš) 

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 
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Spoločnosť Parkinson 

Slovensko, regionálny klub 

osoby postihnuté 

Parkinsonovou chorobou, 

rodina 

 sociálne poradenstvo 

 sociálna rehabilitácia 

 rekondičné a rehabilitačné  pobyty 

 pohybové aktivity, cvičenia 

 fyzioterapia 

 odborné prednášky 

Centrum LIGDA – asociácia 

pre telesne postihnutých  

osoby s telesným 

postihnutím 

 podpora vzdelávania, rehabilitácie a 
športu, 

 poradenstvo 

 kultúrne a pracovné workshopy 

 sprostredkovanie a pomoc pri 
obstarávaní špeciálnych pomôcok 

OZ Priatelia slaných detí  rodiny s deťmi s cystickou 

fibrózou 

 finančná pomoc pre rodiny 

 poradenstvo  

 informačná a propagačná činnosť  

Materské centrum Zornička  rodiny s deťmi, matky na 

materskej dovolenke 

 burzy detského ošatenia 

 herňa 

 záujmová činnosť pre deti  

Mestská polícia L. Mikuláš deti, mládež, rodina, 

seniori, občania bez 

prístrešia, občania mesta 

 preventívne aktivity, prednášky, 
besedy 

 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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Centrum právnej pomoci  

Kollárova 2, P.O. BOX 216, 

Liptovský Mikuláš, 03101 

 

Osoby v materiálnej núdzi 

seniori, nezamestnaní, 

občania v hmotnej 

a sociálnej núdzi, občania 

s ťažkým zdravotným 

postihnutím  

 odborné informácie o svojich 
možnostiach a právnu pomoc napr. v 
občianskoprávnych veciach, v 
rodinnoprávnych veciach, 
v  pracovnoprávnych veciach, či  v 
konaní o oddlžení fyzických osôb. 

3.1.4 Vyhodnotenie KPSS 2016-2020 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš pre roky 2016 – 2020 bol schválený 

uznesením č. 97/2016 - dňa 16.9.2016 ako strednodobý koncepčný dokument mesta pre rozvoj a 

riadenie sociálnych služieb. Dokument bol vypracovaný v súlade s Národnými prioritami rozvoja 

sociálnych služieb, platnými v časte tvorby dokumentu.  

Monitoring napĺňania komunitného plánu bol uskutočňovaný každoročne počas celej doby 

platnosti. Vyhodnotenie v rámci štyroch špecifických cieľov a podľa štyroch skupín poberateľov 

sociálnych služieb (seniori, osoby so zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi a mládežou v ohrození 

a marginalizované skupiny) bolo každoročne predložené poslancom mestského zastupiteľstva na 

prerokovanie a schválenie. Úplný prehľad vyhodnotenia Komunitného plánu mesta Liptovský Mikuláš 

pre roky 2016-2020 je v Prílohe č. 1. Vyhodnotený dokument bol dôležitým vstupom pri koncipovaní 

strategickej časti KPSS pre roky 2021-2025.  

3.1.5 Zapojenie verejnosti do komunitného plánovania – vyhodnotenie  

dotazníka   

Zapojenie verejnosti do komunitného plánovania bolo zabezpečené formou dotazníka. 

Dotazník bol distribuovaný do každej domácnosti v meste ako súčasť mesačníka Mikuláš a záujemci ho 

mohli vyplniť a odoslať poštou alebo vhodiť do schránky vo vestibule Mestského úradu alebo emailom.  

Dotazník bol súčasne zverejnený aj FB profile mesta Liptovský Mikuláš a na www.mikulas.sk 

a respondenti ho mohli vyplniť a odoslať on-line. Dotazník bol verejnosti prístupný po dobu 64 dní 

(12/2020-2/2021). Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 212 respondentov, z toho bol 72,6 % žien 

a 27,4 % mužov. Dotazník je Prílohe č. 2.  

V prvej časti dotazníka sme sa zamerali na zaradenie  respondentov podľa pohlavia, veku, 

vzdelania, spoločenského statusu a pod.  
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Najvyššie zastúpenie respondentov bolo vo veku od 30-69 rokov, spolu 82,6 %. Vysoké 

zastúpenie mali aj respondenti vo veku 80 rokov a viac (13,7 %). Najmenej zastúpená bola skupina 

respondentov vo veku 26-29 rokov (3,8 %). Môžeme konštatovať, že do prieskumu sa zapojili 

respondenti zo všetkých vekových kategórií.  

Väčšia časť respondentov, 91,6 % má vyššie vzdelanie, najviac respondentov(43,9 %) uviedlo 

vysokoškolské vzdelanie, 27,4 % uviedlo úplné stredné vzdelanie (stredoškolské s maturitou, stredné 

odborné učilište s maturitou), 15,1 % uviedlo stredné odborné učilište bez maturity, 7,5 % si uviedlo 

základné vzdelanie , 5,2 % pomaturitné/nadstavbové vzdelanie. Najnižším percentom, 0,9 % boli 

zastúpení respondenti bez vzdelania alebo bez ukončeného vzdelania.  

Ďalšia otázka reflektovala spolužitie jednotlivca v spoločnej domácnosti. Najviac 

respondentov, 29,7 % žije v domácnosti samostatne. Druhou najväčšou skupinou boli respondenti, 

žijúci v manželstve a v partnerskom vzťahu a s deťmi. Tretie najvyššie zastúpenie mali respondenti, 

ktorí žijú s rodičmi, alebo rodičom. 20,3 % respondentov uviedlo, že žije v domácnosti s partnerom 

a deťmi, z toho je 16 domácností s jedným dieťaťom a 2 domácnosti so 4 deťmi.  

Čo sa týka sociálneho postavenia respondentov, menej ako polovica (46,4 %) sú zamestnanci, 

takmer pätina respondentov je na starobnom dôchodku (32,7 %) a približne 15 % respondentov sú 

zdravotne znevýhodnení. Do dotazníkového prieskumu sa nezapojili občania z marginalizovanej alebo 

separovanej komunity, ani občania po výkone trestu, obete násilia a mladý dospelý po náhradnej 

starostlivosti, ani SHR.  

V druhej časti dotazníka sme sa zamerali na zistenie aktuálnych sociálnych problémov 

respondentov, zistenie aké sociálne služby využívajú a ako sú s nimi spokojní, ako aj na zistenie, aké 

služby im chýbajú.  

Najviac respondentov uviedlo, že nemá žiadny sociálny problém (40,8 %). Respondenti, ktorí 

problémy uvádzajú, majú problém s mobilitou (15,2 % - 32 občanov). Na druhom mieste uviedli 

respondenti bývanie (13,3 % - 28 občanov), tretím najvypuklejším problémom je starostlivosť o 

domácnosť (10 % - 21 občanov), ďalšími situáciami, s ktorými respondenti potrebujú pomôcť sú 

činnosti s vykonávaním sebaobsluhy (9,5 % ) a s využívaním voľného času (9,5 % - 20 občanov).  
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Tabuľka 16 Vyhodnotenie otázky dotazníka: Aký sociálny problém aktuálne riešite Vy, alebo vaši blízky? 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel 

Neriešim/nemám žiadny sociálny problém 86 40,80 % 

Problém s mobilitou 32 15,20 % 

Problém s bývaním 28 13,30 % 

Problém so starostlivosťou o domácnosť 21 10,00 % 

Problém s využívaním voľného času 20 9,50 % 

Problém s vykonávaním sebaobsluhy  20 9,50 % 

Problém so zabezpečovaním osobnej starostlivosti o zdravotne 
postihnutú osobu/seniora 

18 8,50 % 

Problém so získaním vhodného zamestnania 17 8,10 % 

Problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov 
(vybavovanie úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných 
dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní 
tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku ...) 

17 8,10 % 

Problém so zabezpečením prípravy stravy 14 6,60 % 

Problém s nedostupnosťou zdravotnej starostlivosti 14 6,60 % 

Problém s komunikáciou 8 3,80 % 

Iné (konkretizujte) 7 3,30 % 

Problém s násilím v rodine 5 2,40 % 

Problém s poruchami správania u detí/u mladistvých 5 2,40 % 

Problém so zabezpečovaním osobnej starostlivosti o dieťa 3 1,40 % 

 

Z celkového počtu 212 respondentov 68,9 %, t. j. 146 občanov uviedlo, že v súčasnosti 

nevyužívajú žiadnu sociálnu službu a 31,1 % respondentov sa vyjadrilo, že využíva v určitý druh 

ponúkaných sociálnych služieb v meste.  

Väčšina respondentov, ktorí využívajú sociálne služby, využíva opatrovateľské služby 

Mestského úradu a ZPS a DSS mesta. V menšej miere využívajú ďalšie poskytované služby či už 

verejného alebo neverejného poskytovateľa a to: detské jasle, Anima–DSS, denný stacionár, stredisko 

osobnej hygieny, práčovňa, nocľaháreň, zariadenie pre seniorov, sociálne poradenstvo. 

Okrem sociálnych služieb respondenti využívajú služby lekára, UPSVaR (osobný asistent, 

príspevok na opatrovanie), špeciálna ZŠ a služby Mestského úradu - Odboru sociálnych vecí. 

Vyhodnotenie spokojnosti s využívanými službami je v tabuľke č. 17. Môžeme konštatovať, že 

respondenti sú vo väčšej miere spokojní s poskytovanými službami.  
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Tabuľka 17 Vyhodnotenie dotazníka, otázka: Ako ste spokojní s poskytnutou službou? 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel 

Veľmi spokojný/á 33 47,80 % 

Mierne spokojný/á 5 7,20 % 

Priemerne spokojný/á 15 21,70 % 

Spokojný/á 16 23,20 % 

Nespokojný/á 0 0,00 % 

 

V ďalšej otázke sa respondenti vyjadrili, s akými problémami sa stretávajú pri využívaní 

sociálnych služieb. Respondenti identifikovali: nedostatok hodín opatrovania (aj cez víkendy a sviatky), 

nedostatočná zastupiteľnosť v prípade výpadu opatrovateliek, slabý prístup k veľmi ťažko zdravotne 

postihnutým, slabá komunikácia s klientmi, nevyhovujúce hygienické zariadenia, zlé medziľudské 

vzťahy, dlhé čakanie na rozhodnutie o poskytnutí dávky pre nezamestnaného v čase koronakrízy, 

nedostatok informácií. V intenciách týchto problémov, respondenti navrhujú: doriešiť hygienické 

priestory, kvalitnejšie vybaviť hygienické zariadenia, zvýšiť rehabilitácie pri imobilných (častejšie 

polohovanie), kvalitnejšie vybavenie zariadení sociálnych služieb, možnosť výberu jedál, dostupnosť TV 

programov.  

V ďalšej časti dotazníka sa respondenti vyjadrili k informovanosti o poskytovaných sociálnych 

službách.  Najviac respondentov 41,6 % sa dozvedelo informáciu o existujúcej sociálnej službe od 

rodiny, priateľov a známych. Druhé miesto komunikačného kanálu bolo od lekára (16,9 %), tretie 

miesto 11,7 % predstavovali organizácie, ktoré sociálnu službu poskytujú. Internet a iné zdroje využilo 

9,1 % respondentov. Z uvedeného vyplýva, že  najvyužívanejší informačný kanál o sociálnych službách 

je rodina, priatelia a známi, prípadne lekár.  

Respondenti uviedli, že najväčší záujem je o služby, ktoré sú poskytované seniorom 

a zdravotne znevýhodneným občanov – prepravné služby, domáca opatrovateľská služba, požičiavanie 

kompenzačných pomôcok, zabezpečovanie stravy, odľahčovacia služba. Z inštitucionálnej starostlivosti 

je záujem o denný stacionár, zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov. Približne 

tretina respondentov uviedla, že nepotrebuje žiadnu sociálnu službu.  

Respondenti prejavili veľký záujem o sociálne poradenstvo, právne (aj novely zákonov), 

psychologické, firemné, krízové, poradenstvo zamerané na sociálnu rehabilitáciu, na sebauplatnenie 

ZŤP osôb, poradenstvo pri hľadaní práce – pre  rôzne sociálne skupiny (ZŤP, nezamestnaný, ohrozený 

vekom). Ďalej poradenstvo pri hľadaní bývania, work life balance – rodičov so zdravotne postihnutým 

členom domácnosti (aj regenerácia pre neformálnych opatrovateľov, poradenstvo pre rodiny s deťmi 
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(výchovné, špeciálno-pedagogické) poradenstvo pre starých, imobilných, ZŤP, poradenstvo pre rodiny 

so zdravotne postihnutým členom, zdravotné poradenstvo, poradenstvo v oblasti kompenzácií.  

Z pohľadu respondentov by sa najväčšia pozornosť mala venovať rodinám s malými deťmi 

alebo so zdravotne znevýhodnenými deťmi (45,6% respondentov), deťom a mládeži (32,7 % 

respondetnov) a neúplným rodinám. Z dotazníka vyplýva, že rodiny s deťmi sú silnou stránkou mesta, 

ktorá tvorí kvalitatívne hodnoty spoločnosti. Ďalšou významnou skupinou sú seniori/dôchodcovia (49,8 

%). Tento údaj korešponduje aj s údajmi v predchádzajúcej časti dotazníka. Respondenti upozornili aj 

na osoby so zdravotným znevýhodnením (32,2 %) a na osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

V menšej miere uviedli pomoc pre osoby postihnuté závislosťou (7,6 %).  

Respondenti by uvítali, keby informovanie o sociálnych službách bolo prostredníctvom 

internetu (webová stránka mesta) a prostredníctvom printových médií. Respondenti prejavili záujem 

aj o informácie prostredníctvom aplikácie v mobile (18,9 %), prostredníctvom teletextu v regionálnej 

TV (9 %) a zasielaním SMS (6,1 %).  

Respondenti vyjadrili svoje postrehy a návrhy k poskytovaným sociálnym a komunitným 

službám v meste. Ide o tieto návrhy: prostredníctvo VZN riešiť venčenie psov, zlepšiť informovanosť 

pre týrané osoby, prostredníctvom dostupných letákov s potrebnými kontaktmi, odľahčovacia služba, 

podpora občianskych iniciatív pre znevýhodnené deti a mládež, komunitné centrum na sídliskách pre 

deti a mládež, terénna práca  a projekty pre deti a mládež, stacionár/denné zariadenie pre mladých 

ZŤP občanov (komplexné služby – rehabilitácia, individuálne terapie, strava, opatera ...), chránené 

dielne pre mladých ZŤP občanov– starostlivosť o zeleň, prepojenie seniorov a rodín s deťmi, kultúrne 

a iné podujatia pre občanov z okresu s regionálnou zľavou, internát pre deti z MRK, vytváranie 

pracovných príležitostí pre rôzne vekové aj profesijné skupiny, zriadenie penziónu pre dôchodcov 

garsónového typu, poskytovanie opatrovateľských služieb vo večerných hodinách,  zriadiť mestskú 

nocľaháreň mimo rómskej osady, viac informovanosti cez rôzne komunikačné kanály, realizácia 

náhodných kontrol v DSS, terénne autá pre zdravotne postihnutých občanov, starostlivosť o osamelých 

seniorov, vyššie dotácie, úprava a výsadba zelene v meste a pri bytovkách, čistenie mesta, rozdeliť 

oddelenie na ležiacich a chodiacich, aktivizovať prijímateľov sociálnej pomoci, prijateľné nájomné pre 

mladé rodiny, výstavba 2 izbových bytov pre mladých ľudí, rozvoj sociálnych služieb, zabezpečenie 

bezbariérovosti, vedenie k samostatnosti a spolupráci, podpora aktivít zameraných na kultúrne a 

okrúhle výročia , vybudovanie zariadení pre matky s deťmi, ktoré nemajú bývanie, modernizácia 

starých budov na zariadenia pre seniorov, modernizácia a doplnenie zdravotných a masážnych 

pomôcok.  
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Ďalšie návrhy sú: Zriadenie penziónu pre dôchodcov garsónového typu, poskytovanie 

opatrovateľských služieb vo večerných hodinách, zriadiť mestskú nocľaháreň mimo rómskej osady, viac 

informovanosti cez rôzne komunikačné kanály, realizácia náhodných kontrol v DSS, terénne autá pre 

zdravotne postihnutých občanov, starostlivosť o osamelých seniorov, vyššie dotácie, úprava a výsadba 

zelene v meste a pri bytovkách, čistenie mesta,  rozdeliť oddelenie na ležiacich a chodiacich, aktivizovať 

prijímateľov sociálnej pomoci, prijateľné nájomné pre mladé rodiny, výstavba 2 izbových bytov pre 

mladých ľudí, rozvoj sociálnych služieb, zabezpečenie bezbariérovosti, vedenie k samostatnosti 

a spolupráci, podpora aktivít zameraných na kultúrne a okrúhle výročia, vybudovanie zariadení pre 

matky s deťmi, ktoré nemajú bývanie, modernizácia starých budov na zariadenia pre seniorov, 

modernizácia a doplnenie zdravotných a masážnych pomôcok 

3.2 SWOT analýzy  
SWOT analýza je základný nástroj strategického plánovania. Používa sa na hodnotenie silných 

a slabých stránok, príležitostí a ohrození, ktoré sa týkajú danej oblasti, projektu, organizácie alebo 

územia. SWOT analýza sociálnych služieb v meste Liptovský Mikuláš vychádza z monitorovania 

súčasného stavu interného aj externého prostredia. Je rozdelená na štyri časti podľa prioritných 

oblastí: sociálne služby pre seniorov, osoby so zdravotným postihnutím, pre rodiny s deťmi a mládežou 

v ohrození a pre marginalizované skupiny. 

SWOT boli aktualizované pracovnými skupinami, ktoré boli vytvorené pre každú prioritnú 

oblasť.  

Tabuľka 18 SWOT analýza, sociálne služby pre seniorov 

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, 

– 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, 

– absencia lôžok ošetrovateľskej starostlivosti 

(napr. domov ošetrovateľskej 

starostlivosti), 

– absencia zariadenia opatrovateľskej služby,  
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– existencia zariadenia pre seniorov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb – Domov 

pre seniorov Golden Age, Royal Care n.o., 

– existencia zariadení sociálnych služieb 

v blízkom okolí – Liptovský Hrádok, Závažná 

Poruba, Partizánska Ľupča, 

– možnosť odberu stravy z Centra sociálnych 

služieb ANIMA,  

– možnosť odberu stravy pre seniorov zo 

školských jedální, 

– 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, 

– organizovanie rôznych voľnočasových aktivít 

pre seniorov  

– existencia Agentúry domácej opatrovateľskej 

služby (Agentúra domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti Charitas – Spišská Katolícka 

charita, ADOS – BH, s.r.o. Mgr. Beáta 

Harčarová), 

– zriadenie a činnosť Rady starších ako 

poradného orgánu primátora mesta,  

– existujúci systém peňažných príspevkov na 

kompenzácie pre seniorov poskytovaných 

ÚPSVR SR zo štátneho rozpočtu,  

– zapožičanie zdravotníckych pomôcok –  

mesto Liptovský Mikuláš, SKCH, SČK,  

– prepravná služba prostredníctvom SČK, 

– základné poradenstvo pre seniorov, 

– existencia voľných nebytových priestorov 

v majetku mesta s potenciálom ich využitia 

pre nové sociálne služby. 

– architektonická bariérovosť časti 

komunikácií a niektorých objektov 

občianskej vybavenosti v meste, 

– dlhá čakacia doba na umiestnenie 

v pobytových zariadeniach,   

– v meste chýba denný stacionár pre seniorov 

meste,  

– problematická komunikácia poskytovateľov 

sociálnych služieb s príbuznými klientov,  

– nedostatočná kapacita v pobytových 

zariadeniach pre seniorov, 

– 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, 

– málo možností pre získanie  finančných 

prostriedkov pre aktivity seniorov zo 

zdrojov mimo rozpočtu mesta, 

– nedostatok  finančných prostriedkov na 

výstavbu a prevádzku nového pobytového 

zariadenia pre seniorov v meste, 

– administratívne náročný a časovo zdĺhavý 

proces žiadosti o zabezpečenie 

poskytovania opatrovateľskej  služby,  

– absencia opatrovateľskej služby  

v popoludňajších hodinách a počas 

víkendov, 

– nedostatočná komplexnejšia 

informovanosť  o poskytovateľoch  

sociálnych služieb, 

– riziko vyhorenia personálu poskytujúceho 

sociálne služby.  

 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

– Existencia monitorovacích a signalizačných 

systémov,    

– Vysoký index starnutia  v SR – nepriaznivý 

demografický vývoj v meste, 
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– zámer rozšíriť nemocnicu o geriatrické 

oddelenie resp. ošetrovateľské lôžka,  

– existencia študentských dobrovoľníckych 

programov prostredníctvom realizácie 

projektov z mimorozpočtových zdrojov 

mesta, napr. absolventská prax a iné projekty 

realizované ÚPSVR SR,  

– existencia siete sociálnych služieb, 

zdravotníckych zariadení a iných organizácií 

pôsobiacich v oblasti sociálnej pomoci,  

– zámer zriadiť nové zariadenie pre seniorov 

a zariadenie  opatrovateľskej služby  na území 

mesta,  

– zámer zriadiť denný stacionár pre seniorov,  

– existencia priestorov Klubov seniorov a ich 

prepojenie s voľnočasovými aktivitami pre 

rodiny s deťmi a mládežou,  

– existencia vzdelávacích subjektov 

zameraných na ďalšie vzdelávanie personálu, 

ktorý poskytuje sociálne služby  

– zabezpečenie opatrovateľskej služby aj 

v popoludňajších hodinách a počas víkendov  

– existujúci systém finančných nástrojov pre 

zlepšenie kvality života seniorov (napr. EU 

zdroje, ...),  

– existencia kompenzačných príspevkov pre 

seniorov – ÚPSVaR.  

– zvyšujúci sa počet seniorov s nepriaznivým 

zdravotným stavom, 

– zneužívanie sociálneho a zdravotníckeho 

systému zo strany niektorých klientov a ich 

príbuzných, 

– zvyšujúce sa náklady na sociálne služby,  

– riziko zvýšenia úhrad za poskytovanie 

sociálnych služieb pri neverejných 

poskytovateľoch,  

– nedostatok finančných  prostriedkov na  

zabezpečenie sociálnych služieb zo 

štátneho rozpočtu,  

– uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnych 

služieb zo strany neverejných 

poskytovateľov s ich klientmi len na dobu 

určitú,   

– riziká mimoriadnych situácii (pandémia, 

živelné pohromy a iné ohrozenia.  

Tabuľka 19 SWOT analýza, sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

– Existencia špecializovaného zariadenia pre 

osoby zdravotne ťažko postihnuté (CSS 

ANIMA), 

– aktívna činnosť klubov pre zdravotne 

postihnuté osoby,   

– existencia terénnej opatrovateľskej služby 

s dostatočným počtom opatrovateliek, 

– existencia organizácií združujúcich zdravotne 

postihnutých občanov a ich rodiny na území 

mesta,  

– Architektonická bariérovosť časti 

komunikácií a niektorých objektov 

občianskej vybavenosti v meste, 

– čiastočná bariérovosť niektorých 

zdravotníckych zariadení, 

– nepostačujúca kapacita denného stacionára 

pre osoby so zdravotným postihnutím,  

– nedostatok bezbariérových priestorov na 

klubovú činnosť pre širokú škálu osôb so  

zdravotným postihnutím, 
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– existujúca podpora mesta pre organizácie 

združujúce zdravotne postihnutých občanov 

prostredníctvom grantovej výzvy, 

– existencia chránených pracovísk/chránených 

dielní/sociálnych podnikov pre zdravotne 

postihnutých občanov,  

– existujúci systém mestských finančných 

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, SKCH,  

SČK,   

– existujúca prepravná služba prostredníctvom 

SČK, 

– prevádzkovanie nízko-podlažných autobusov  

– zabezpečovanie sprievodcovských a 

tlmočníckych služieb pre zmyslovo 

postihnutých občanov, 

– možnosť odberu stravy pre osoby so ZŤP zo 

školských jedální,  

– existencia a činnosť Rady osôb so zdravotným 

postihnutím ako poradného orgánu 

primátora mesta,  

– nainštalovaný systém „Eurokľúč“ pre 

zdravotne postihnutých občanov mesta.  

– nevhodné priestory pre činnosť organizácií, 

ktoré združujú osoby so zdravotným 

postihnutím,  

– nedostatočná vzájomná spolupráca medzi 

organizáciami združujúcimi zdravotne 

postihnutých občanov,  

– nedostatok dobrovoľníkov pre prácu so 

zdravotne postihnutými,  

– nedostatok  dobrovoľníckych aktivít pre 

osoby so zdravotným postihnutím  

– nedostatok primeraných pracovných 

príležitostí pre osoby so zdravotným 

postihnutím ,  

– chýba zariadenie podporovaného bývania 

v meste,   

– nedostatok chránených 

pracovísk/chránených dielní/sociálnych 

podnikov  zamestnávajúcich osoby so 

zdravotným postihnutím,  

– sťažená dostupnosť k  ďalšiemu 

vzdelávaniu, 

– absencia zariadenia opatrovateľskej služby 

v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš, 

– absencia komplexnosti služieb a podpory 

pre osoby so zdravotným postihnutím,  

– administratívne náročný a časovo zdĺhavý 

proces žiadosti o zabezpečenie 

poskytovania opatrovateľskej  služby.  

PRÍLEŽITOSTI  OHROZENIA 

– Existencia programov zameraných na 

zvýšenie zamestnateľnosti osôb so 

zdravotným postihnutím, 

– existencia legislatívy, ktorá umožňuje 

zriadenie sociálnych podnikov/chránených 

pracovísk/chránených dielní,  

– existujúci systém peňažných príspevkov na 

kompenzácie pre osoby so zdravotným 

postihnutím (ÚPSVR),  

– Nestabilita financovania v rámci zákona,  

– nedostatočné financovanie sociálnych 

služieb,  

– nízky sociálny status sociálnych pracovníkov 

a opatrovateľov, 

– nedostatočné finančné ohodnotenie 

pracovníkov v sociálnej sfére, 

– existencia psychologických bariér  

verejnosti voči osobám so zdravotným 

postihnutím,  
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Tabuľka 20 SWOT analýza sociálnych služieb pre rodiny s deťmi a mládežou v ohrození 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

– Existencia inštitúcií poskytujúcich pomoc 

rodinám, 

– existencia krízového strediska Pálkovo 

centrum pre matky a deti,  

– existencia denného stacionára pre osoby 

s ŤZP,  

– existencia Dom Charitas Sv. Kláry, 

– veľký výber mimoškolských aktivít pre deti 

a mládež, 

– existencia Materského centra Zornička, 

– existencia komunitného centra v Hlbokom  - 

výchovno-vzdelávacia práca s deťmi 

a mládežou zo sociálne znevýhodneného 

prostredia,  

– existencia detských jaslí Mikulášik 

v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš, 

– existencia širokého spektra voľnočasových 

aktivít pre rodiny s deťmi v meste, 

– postupné odstraňovanie architektonických 

bariér na území mesta, 

– 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 

Pálkovo centrum – obmedzená možnosť 

zabezpečiť flexibilnú pomoc pre rodinu 

v kríze, 

– absencia lôžok pre závislých mladých ľudí 

v krízových situáciách, 

– poddimenzované predmanželské, párové 

krízové poradenstvo a rodinná terapia, 

– poddimenzovaná výchova detí v školách 

k materstvu a rodičovstvu, finančnej 

gramotnosti,  

– predĺženie doby poskytovania 

opatrovateľskej služby aj po 15.00 hod. 

a počas víkendov,   

– zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby 

v meste Liptovský Mikuláš, 

– existencia sprievodcovských a tlmočníckych 

služieb pre zmyslovo postihnutých občanov,  

– existencia subjektov, ktoré zabezpečujú  

ďalšie vzdelávanie pre poskytovateľov 

sociálnych služieb, 

– zabezpečenie monitorovacieho systému  na 

krízovú pomoc občanom prostredníctvom  

telekomunikačných technológií, 

– existencia rehabilitačného strediska, 

– budovanie ďalších bezbariérových bytov pre 

cieľovú skupinu,  

– pokračovať v uplatňovaní systému 

odstraňovania architektonických bariér 

v meste.  

– nezáujem verejnosti o dobrovoľnícku 

činnosť,  

– administratívna a časová náročnosť pri 

zabezpečovaní poskytovania vybraných 

sociálnych služieb,  

– nedostatok špecializovaných zariadení na 

prácu s komunitou obzvlášť so špecifickými 

a špeciálnymi diagnózami (napr.: autisti), 

– administratívna náročnosť pri  

implementácii projektov z eurofondov, 

– časté zmeny v  sociálnej politike štátu, 

– riziká mimoriadnych situácií (pandémia, 

živelné pohromy a iné ohrozenia). 
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– poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi pre dlhodobo nezamestnaných občanov 

poberajúcich dávky v hmotnej núdzi z Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny, 

– existujúca spolupráca mestského úradu 

s ďalšími organizáciami pri realizácii aktivít  

pre deti, 

– nové multifunkčné  športoviská a ihriská 

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, 

– 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), 

– existencia bezplatného právneho poradenstva 

pre sociálne slabšie rodiny (Centrum právnej 

pomoci), 

– organizácia letných táborov pre sociálne 

slabšie rodiny,  

– existencia Poradne sv. Bakhity (špecializované 

poradenstvo pre jednotlivcov a rodiny 

v nepriaznivej sociálnej situácii), 

– existencia YMCA Slovakia – práca s mládežou, 

podpora mládeže, výmenné programy, 

– existencia Centra pre rodinu a vzťahy – 

predmanželské poradenstvo, mentoring, 

krízové poradenstvo, výmena skúseností, 

vzdelávanie,  

– existencia súkromných materských škôlok 

Magdalénka a Lobelka.  

– nedostatočná podpora projektov 

zameraných na  výchovu k hodnotám, 

– nedostatočná prevencia (zamedzenie 

disfunkcie rodiny, predčasné sexuálne 

správanie, závislosti a pod.), 

– slabá informovanosť o subjektoch, ktoré 

poskytujú sociálne služby, 

– absencia nízkorozpočtových bytov pre 

mladé rodiny a domu na polceste pre 

osoby vrátené z výkonu trestu, 

– nedostatočný systém spolupráce 

poskytovateľov služieb pre rodiny s deťmi, 

– nespolupráca zo strany niektorých rodín, 

znížený záujem 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, 

– zvýšenie počtu rodín, ktoré žijú pod 

hranicou chudoby, 

– nedostatok aktivít na zdravý životný štýl 

(strava a športovanie-pohyb).  

 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
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– Výraznejšia podpora aktivít neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb pre rodiny,  

– realizácia preventívnych programov pre 

rodiny s deťmi a mládežou,    

– existencia podporných programov 

poskytovaných pre rodinu (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, (spolupráca, 

medializácia, propagácia),  

– posilnenie terénnej sociálnej práce pre 

ohrozené rodiny, 

– zriadenie nízkoprahových centier pre rodiny 

s deťmi, 

– existujúce linky pomoci v krízových situáciách, 

– záujem o štátu o podporu rodín s deťmi 

(národné programy realizované 

prostredníctvom ÚPSVR SR, Národný akčný 

plán pre deti a pod.).  

– Nestabilné, nedostatočné financovanie 

neverejných poskytovateľov sociálnych 

služieb, 

– riziká mimoriadnych situácií (pandémia, 

živelné pohromy a iné ohrozenia), 

– nárast sociálno-patologických javov, 

– kríza hodnôt,  

– zneužívanie sociálneho systému najmä 

v oblasti kompenzácií ŤZP,  

– prílev sociálne odkázaných rodín s deťmi 

z iných okresov.  

Tabuľka 21 SWOT analýza pre sociálne služby poskytované marginalizovaným skupinám 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Rómovia Rómovia 

– Existencia komunitného centra v Hlbokom, 

– vybudovanie nového komunitného centra 

v Hlbokom, 

– realizácia viacerých projektov zameraných na 

sociálnu integráciu marginalizovanej rómskej 

komunity, 

– existencia práčovne a strediska osobnej 

hygieny, 

– denné poskytovanie základného sociálneho  

poradenstva a terénnych sociálnych služieb, 

– existencia pedagogicko–psychologického 

poradenstva na území mesta, 

– Poddimenzovaná  terénna sociálna práca 

vzhľadom na počet sociálne odkázaných 

rodín, 

– bytový problém -  neplatičstvo, 

nevyhovujúci stav nájomných bytov, čierne 

stavby, nedostatok bytov nižšieho 

štandardu, 

– nevyvážené hospodárenie s financiami 

niektorých príslušníkov marginalizovanej 

rómskej komunity, 

– nedostatočný prístup k hygiene niektorých 

členov marginalizovanej rómskej 

komunity, 
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– existencia integrovaných tried na základných 

školách, 

– činnosť policajného špecialistu na prácu 

v rómskej komunite, 

– fungujúca Miesta občianska poriadková služba 

z radov občanov MRK, 

– 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, 

– vysoká angažovanosť poslancov MsZ pri 

rozvoji rómskej komunity, 

– zavedenie povinného predškolského 

vzdelávania od 09/2021, 

– udržiavanie  pracovných miest pre osoby 

z marginalizovanej rómskej komunity, 

– stabilný tím pracovníkov Komunitného centra 

s už vybudovanou dôverou miestnej rómskej 

komunity, 

– posilnenie komunitnej rehabilitácie 

(individuálnej, skupinovej), 

– flexibilné operatívne riešenie vzniknutých 

situácií v rómskej osade Hlboké, 

– dobrá spolupráca úradov v meste pri riešení 

problémov s MRK.  

– stav prístupovej cesty a chodníkov 

k/v rómskej osade Hlboké  

– 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, 

– existencia skrytej úžery v rómskej 

komunite, 

– nedostatočná osveta a realizácia 

preventívnych programov/zdravotná 

výchova, pracovná výchova, hygienické 

návyky, výchova k hodnotám a pod./, 

– absencia rómskych lídrov z miestnej 

komunity, 

– nedostatok neverejných poskytovateľov 

služieb pre Rómov, 

– chýbajúca stratégia riešenia problémov 
rómskej  komunity v meste.  

Občania bez prístrešia 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, 

– dostatočná kapacita nocľahárne a útulku pre 

mužov,  

– poskytovanie teplej stravy a zabezpečenie 

oblečenia ( Spišská katolícka charita, Farská 

charita, SČK), 

– možnosť zabezpečenia osobnej hygieny 

v Stredisku osobnej hygieny  v priestoroch 

Slovenského Červeného kríža, 

– Nedostatok niektorých foriem 

komunitných služieb a sociálneho 

poradenstva, 

– absencia nízkoprahového denného centra 

alebo integračného centra, 

– absencia útulku pre ženy bez prístrešia, 

– absencia domova na pol ceste,   

– absencia lôžok ošetrovateľskej 

starostlivosti (napr. domov ošetrovateľskej 

starostlivosti), 

– problémy pri riešení situácie v ľuďmi bez 

domova s trvalým pobytom mimo mesta, 
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– možnosť zabezpečenia osobnej hygieny 

v Stredisku osobnej hygieny v Komunitnom 

centre Nový svet - Hlboké, 

– dobrá vzájomná spolupráca poskytovateľov 

sociálnych služieb  - mesto Liptovský Mikuláš, 

Spišská katolícka charita, Slovenský Červený 

kríž, Farská charita, 

– zapojenie do projektu občianskeho združenia 

Proti prúdu - predaj časopisu NOTA BENE 

a jeho produktov, 

– rozvinutá dobrovoľnícka činnosť , 

– poskytovanie materiálnej pomoci a ošatenia 

prostredníctvom Komunitného centra,  

– poskytovanie krízovej intervencie, 

– denné poskytovanie základného sociálneho 

poradenstva a terénnych sociálnych služieb, 

– flexibilné operatívne riešenie vzniknutých 

situácií v komunite ľudí bez domova, 

– možnosť vytvorenia 24-hodinového 

karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova 

pri mimoriadnych situáciách v priestoroch 

nocľahárne.  

– častý výskyt závislostí u ľudí bez domova 

a v  nepriaznivej sociálnej situácii, 

– bytový problém pre ľudí v  nepriaznivej 

sociálnej situácii, 

– nedostatok nízkoštandardných bytov, 

– nevhodné umiestnenie nocľahárne pre ľudí 

bez domova, 

– 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 nepriaznivej sociálnej situácii, 

– nezáujem o zmenu životného štýlu, 

– psychické problémy, pretrhané sociálne 

vzťahy a rodinné väzby, 

– výskyt sociálno-patologických  javov, 

– absencia dobrovoľníckych programov, 

– nerozvinutá sieť neziskových organizácií, 

ktoré poskytujú služby,  

– nedostatočná prepojenosť inštitúcií  pri 

riešení problémov,  

– chýbajúca stratégia riešenia problémov 

ľudí bez domova v meste. 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

Rómovia Rómovia 

– Posilnenie existencie terénnej sociálnej práce 

a zabezpečenie systematického sociálneho 

poradenstva na rôznych úrovniach, 

– existencia osobného bankrotu, 

– Zvyšujúci sa výskyt nežiaducich sociálno-

patologických javov u niektorých členov 

rómskej komunity (závislosti, drobná 

kriminalita, záškoláctvo a pod.), 

– ponímanie rómskej komunity ako záťaže 

pre spoločnosť.  
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– dopytovo-orientované a národné projekty na 

riešenie problémov MRK (v oblasti bývania, 

vzdelávania, zamestnanosti a pod.), 

– možnosť vybudovania prestupného systému 

viacúrovňového bývania rôzneho štandardu 

pre MRK, 

– nové možnosti informovanosti príslušníkov 

MRK o poskytovaných službách, 

– možnosť rozšírenia činnosti komunitného 

charakteru aj do ďalších lokalít s MRK v meste, 

– realizácia preventívnych programov pre 

príslušníkov MRK,  

– existencia programov zameraných na zvýšenie 

zamestnateľnosti príslušníkov MRK, 

– možnosť vytvorenia sociálneho podniku  ako 

subjektu sociálnej ekonomiky, 

– zapájanie sa Komunitného centra do 

projektov zameraných na inklúziu MRK do 

spoločnosti, 

– možnosť finančnej podpory  na vytvorenie 

pracovného miesta Odborný pracovník pre 

oblasť bývanie, financií, zamestnania 

a zdravotného asistenta cez MPSVR SR, 

– zvýšenie dostupnosti sociálneho 

špecializovaného poradenstva (právneho, 

finančného).  

Občania bez prístrešia 

– Existencia systematického sociálneho 

poradenstva pre bezdomovcov a ľudí 

v  nepriaznivej sociálnej situácii na rôznych 

úrovniach, 

– existencia terénnej  sociálnej práce zameranej 

na zmenu životného štýlu ohrozených skupín, 

– existencia celoročného podávania stravy zo 

strany SČK, 

– nové možnosti informovanosti o možnostiach 

pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej 

situácii a pre osoby ohrozené 

bezdomovectvom,  

– existencia EU programov pre podporu 

občanov bez prístrešia,  

Občania bez prístrešia 

– Zvyšovanie spoločenského napätia medzi 

majoritou a minoritou, 

– stúpajúci počet osôb nachádzajúcich sa 

v nepriaznivej sociálnej situácii, 

– zhoršenie ekonomickej situácie, 

– nezáujem cieľových skupín o zmenu 

životného štýlu, 

– nedostatok finančných prostriedkov na 

komplexné poskytovanie služieb, 

– „odstrihnutie“ sa od systému štátu 

(evidencia občanov, sociálna a zdravotná 

poisťovňa),  

– riziká mimoriadnych situácií (pandémia, 

živelné pohromy a iné ohrozenia).  
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– finančná podpora  VÚC organizáciám 

venujúcim sa tejto cieľovej skupine,  

– potenciál budúcej spolupráce s ČK v oblasti 

poskytovania sociálnych služieb v rámci tejto 

cieľovej skupine (nocľaháreň, poskytovanie 

stravy),  

– legislatívne zázemie pre vytvorenie 

finančného fondu na riešenie situácie 

bezdomovectva,  

– zriadenie nízkoprahového denného centra 

s komplexnými službami.  
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4. Strategická časť 
 

Strategická vízia popisuje ideálny stav sociálnych služieb a sociálnej pomoci na obdobie 5 – 10 

rokov a určuje základný smer ďalšieho rozvoja sociálnych služieb na území mesta Liptovský Mikuláš v 

nadchádzajúcom období. Stratégia je zložená z priorít, cieľov, opatrení a indikatívnych aktivít, 

realizáciou ktorých sa môže dosiahnuť vízia rozvoja sociálnych služieb v meste.  

 

Strategická vízia 

Na území mesta Liptovský Mikuláš poskytovať kvalitné, efektívne a adresné sociálne služby pre 

všetky cieľové skupiny jeho obyvateľov. 

 

V tabuľkách sú uvedené priority, opatrenia a indikatívne aktivity, realizovaním ktorých 

samospráva a poskytovatelia sociálnych služieb dospejú k napĺňaniu hlavných cieľov. Indikatívne 

aktivity sú výstupmi z analytickej časti dokumentu (SWOT analýzy, dotazníkový prieskum) a odrážajú 

potreby zadefinované v procese komunitného plánovania. K jednotlivým opatreniam sú stanovené 

zdroje financovania, predbežný časový plán a zodpovednosť, resp. personálne zabezpečenie vo forme 

gestora a partnerov.  

 

Obrázok 1 Strategický rámec KPPS  

indikatívne aktivity

opatrenie

cieľ

priorita

vízia Na území mesta Liptovský Mikuláš poskytovať kvalitné, efektívne a adresné 
sociálne služby pre všetky cieľové skupiny jeho obyvateľov. 

Seniori 

Cieľ 1.1

Opatrenia 

1.1.1 - 1.1.5

indikatívne 
aktivity 

Osoby so 
zdravotným 

znevýhodením 

Cieľ 2.1

Opatrenia 

2.1.1-2.1.5

indikatívne 
aktivity

Deti, mládež a 
rodiny v ohrození

Cieľ 3.1

Opatrenia 

3.1.1-3.1.5

indikatívne 
aktivity

Marginalizované 
skupiny

Cieľ 4.1

Opatrenia 

4.1.1.-4.1.6

indikatívne 
aktivity

Cieľ 5.1

Opatrenia 

5.1.1-5.1.4

indikatívne 
aktivity
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Strategický cieľ Neustále zvyšovanie úrovne a kvality poskytovaných sociálnych služieb 

bude naplnený piatimi čiastkovými cieľmi:   

Cieľ 1.1 Skvalitniť a rozšíriť sociálne služby pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života 

Cieľ 2.1 Zvýšiť kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím žijúcich na území mesta  

Cieľ 3.1 Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre rodiny s deťmi a mládežou, nachádzajúce sa  

v nepriaznivých životných situáciách 

Cieľ 4.1 Zlepšovanie životnej úrovne Rómov žijúcich na území mesta 

Cieľ 5.1 Rozšíriť a skvalitniť terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby pre občanov bez 

prístrešia 

Priorita 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 seba obslužných činnostiach. 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 starnutia populácie 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.     

Cieľ 1.1  Skvalitniť a rozšíriť sociálne služby pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich 

života  

Opatrenie 1.1.1 Realizovať kvalitu sociálnych služieb poskytovaných mestom LM.  

Indikatívne aktivity   Implementovať a dodržiavať schválené postupy podmienok 

kvality SS do praxe 

 Realizovať pravidelnú supervíziu v zmysle zákona o sociálnych 

službách (zamestnanci odboru sociálneho, opatrovateľky) 

 Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie príslušných zamestnancov 

 Pravidelne aktualizovať metodiku kvality poskytovaných služieb 

v zmysle platnej legislatívy 

 Podporovať komplexnejšiu informovanosť o poskytovateľoch 

sociálnych služieb. 
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 Podporovať aktivity na elimináciu zneužívania sociálneho 

a zdravotníckeho systému. 

 Podporovať rozširovanie monitorovacích a signalizačných 

systémov. 

 Podporovať študentské dobrovoľnícke programy 

prostredníctvom realizácie projektov z mimorozpočtových 

zdrojov mesta. 

 Priebežne aktualizovať sieť sociálnych služieb zdravotníckych 

zariadení a iných organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnej 

pomoci. 

 Podporovať bezbariérovosť – infraštruktúru a sociálne služby 

zamerané na mobilitu (sociálny taxík, plošiny v autobuse a pod.) 

 Podporovať aktivity zamerané na informovanosť a poradenstvo 

pre osoby so zdravotným znevýhodnením. 

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, MsÚ - odbor dopravy a životného prostredia, 

MVO pôsobiace v sociálnej oblasti, neverejní poskytovatelia sociálnych 

služieb na území. 

Indikátory plnenia Realizácia aktivít a programov s priamym zapojením alebo podporou 

mesta. 

Počet realizovaných supervízií, počet zamestnancov zúčastnených na 

supervízii. 

Počet absolvovaných vzdelávaní, počet zamestnancov zapojených do 

vzdelávania. 

 

Opatrenie 1.1.2 Pokračovať v skvalitňovaní starostlivosti o klienta v domácom prostredí 

a rozvíjať terénne sociálne služby  

Indikatívne aktivity  Pravidelne monitorovať potreby seniorov a prenášať ich do 

praxe. 

 Zabezpečiť udržateľnosť domácej opatrovateľskej služby a 

odľahčovacej služby. 

 V prípade potreby rozšíriť poskytovanie opatrovateľskej služby po 

15 h alebo cez víkendy, prípadne zabezpečiť prostredníctvom 

neverejných poskytovateľov. 
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 Pokračovať v získavaní finančných prostriedkov na podporu 

opatrovateľskej služby, terénnej sociálnej práce z externých 

zdrojov. 

 Podporovať oceňovanie práce zamestnancov v sociálnych 

službách (sociálni pracovníci, opatrovateľky a pod.). 

 Podporovať preventívne opatrenia pred vyhorením personálu 

poskytujúceho sociálne služby. 

 Podporovať udržanie podmienok na odber stravy pre seniorov 

v školských jedálňach. 

 Podporovať poskytovanie nových komunitných služieb v meste 

mimo rámca poskytovaných sociálnych služieb (práca 

dobrovoľníkov). 

 Podporovať zabezpečenie a rozvoz stravy.  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, neverejní poskytovatelia opatrovateľskej služby na 

území mesta. 

Indikátory plnenia Pomoc seniorom pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 

domácnosť a základných sociálnych aktivitách, sprevádzanie klienta. 

Počet prijímateľov opatrovateľskej služby. 

Počet seniorov odoberajúci stravu v školských jedálňach. 

Monitoring potrieb seniorov. 

Realizácia projektov na podporu opatrovateľskej služby a terénnej 

sociálnej služby. 

Realizácia aktivít a programov s priamym zapojením alebo podporou 

mesta. 

Realizácia nových komunitných služieb na území mesta. 

 

Opatrenie 1.1.3 Zabezpečiť udržateľnosť a podporiť vznik nových sociálnych služieb a 

zariadení sociálnych služieb 

Indikatívne aktivity  Pokračovať v prevádzke a poskytovaní sociálnych služieb v ZPS a 

DSS MLM; 
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 Znížiť kapacitu DSS MLM o dve miesta v rámci zvyšovania kvality 

života občanov v DSS; 

 Realizovať modernizáciu ZPS a DSS MLM; 

 Zriadiť karanténnu izbu v ZPS a DSS MLM; 

 Skvalitňovať priestorové a materiálne vybavenie existujúcich 

zariadení; 

 Zakúpiť materiálno-technické vybavenie a kompenzačné 

pomôcky podľa potrieb ZPS a DSS MLM a rozšíriť ponuku 

kompenzačných pomôcok poskytovaných zo strany mesta; 

 Monitoring potrieb, návrhov a podnetov na skvalitnenie 

sociálnych  služieb v ZPS a DSS MLM; 

 Vybudovať nové zariadenie sociálnych služieb – zariadenie 

opatrovateľskej služby alebo zariadenia pre seniorov; 

 Aktivizovať a vťahovať do diania rodinných príslušníkov 

prijímateľov sociálnych služieb za účelom vzájomnej spolupráce 

pri riešení sociálnej situácie člena/ov ich rodiny. 

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, ZPS a DSS mesta Liptovský Mikuláš, neverejní 

poskytovatelia sociálnych služieb na území mesta. 

Indikátory plnenia Zrealizované aktivity smerujúce k vybudovaniu nového zariadenia 

sociálnych služieb. 

Počet prijímateľov v zariadeniach sociálnych služieb na území mesta. 

Počet a druh zakúpeného materiálno-technického vybavenia 

a kompenzačných pomôcok pre ZPS a DSS MLM. 

Monitoring potrieb, návrhov a podnetov v ZPS a DSS MLM. 

 

Opatrenie 1.1.4 Spolupracovať a finančne podporovať neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb pôsobiacich na území mesta  

Indikatívne aktivity   Spolupracovať s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, 

cirkvami a finančne podporovať ich činnosť v oblasti sociálnych 

služieb; 

 Podporovať SKCH - poskytovať FP pri odkázanosti klienta na 

poskytovanie domácej opatrovateľskej služby, FP na prevádzku 

domácej opatrovateľskej služby a denného stacionára; 
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 Podporovať činnosť denného stacionára; 

 Podporovať z rozpočtu mesta prepravnú službu poskytovanú SČK 

- ÚS LIPTOV.  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, neverejní poskytovatelia sociálnych služieb na 

území mesta LM. 

Indikátory plnenia Výška poskytnutých finančných príspevkov neverejným poskytovateľom 

sociálnych služieb z rozpočtu mesta. 

Počet prijímateľov sociálnych služieb využívajúcich sociálne služby 

neverejných poskytovateľov podporované z rozpočtu mesta. 

 

Opatrenie 1.1.5 Pokračovať v prevádzkovaní denných centier 

Indikatívne aktivity 

 

 Realizovať modernizáciu priestorov denných centier (kluby 

seniorov); 

 Podporovať prepojenie denných centier (klubov seniorov) 

s voľnočasovými aktivitami pre rodiny s deťmi a mládežou; 

 Vytváranie priaznivejších podmienok na rozšírenie voľnočasových 

aktivít, aj z externých zdrojov; 

 Organizovať prezentácie z činnosti klubov; 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva zameraného na aktuálne 

zmeny v sociálnych službách; 

 Pokračovať v každoročnom organizovaní stretnutí s jubilantmi; 

 Zachovať činnosť Rady starších ako poradného orgánu primátora 

mesta. 

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, Denné centrá (kluby dôchodcov). 

Indikátory plnenia Realizácia aktivít, programov a prezentácií z činnosti jednotlivých 

denných centier. 

Zrealizované aktivity smerujúce k modernizácii priestorov denných 

centier. 
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Počet stretnutí Rady starších. 

Počet zúčastnených/obdarovaných jubilantov.  

Priorita 2  Osoby so zdravotným znevýhodnením 

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 a špecifické. 

 

Cieľ 2.1 Zvýšiť kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím žijúcich na území 

mesta  

Opatrenie 2.1.1 Vytvárať priaznivejšie podmienky na činnosť klubov pre osoby so 

zdravotným znevýhodnením  

Indikatívne aktivity  Naďalej poskytovať priestory pre organizácie združujúce osoby so 

zdravotným znevýhodnením; 

 Naďalej podporovať kluby zabezpečujúce voľnočasové aktivity 

pre cieľovú skupinu; 

 Podporovať spoluprácu medzi organizáciami združujúcimi 

zdravotne znevýhodnené osoby. 

Zdroje financovania Rozpočet mesta. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, MsÚ – oddelenie správy bytov a nebytových 

priestorov, VPS mesta LM, MVO združujúce zdravotne znevýhodnené 

osoby na území mesta. 

Indikátory plnenia Počet MVO združujúcich zdravotne znevýhodnené osoby využívajúcich 

priestory mesta. 
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Počet podporených MVO združujúcich zdravotne znevýhodnené osoby na 

území mesta.  

 

Opatrenie 2.1.2 Realizovať programy na zvyšovanie tolerancie majority voči 

problematike zdravotne znevýhodnených osôb  

Indikatívne aktivity 

 

 Organizovať a podporovať spoločné podujatia cieľovej skupiny a 

majority; 

 Organizovať prezentácie, výstavy výrobkov z činnosti klubov a 

združení. 

 Podporovať dobrovoľnícku činnosť pre prácu so zdravotne 

znevýhodnenými občanmi. 

 Podporovať aktivity zamerané na zvyšovanie záujmu 

o dobrovoľnícku činnosti s osobami so zdravotným 

znevýhodnením. 

 Podporovať aktivity zamerané na informovanosť a poradenstvo 

pre osoby so zdravotným znevýhodnením. 

 Zapájať sa do grantových výziev zameraných na odstraňovaní 

bariér medzi majoritou a cieľovou skupinou.  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, MVO združujúce zdravotne znevýhodnené osoby 

na území mesta. 

Indikátory plnenia Realizácia aktivít, programov a prezentácií z činnosti jednotlivých MVO 

s priamym zapojením alebo podporou mesta. 

Realizácia spoločenských podujatí cieľovej skupiny a majority s priamym 

zapojením alebo podporou mesta. 

 

Opatrenie 2.1.3 Zlepšiť dostupnosť služieb a kvalitu a rozsah sociálnych služieb pre 

cieľovú skupinu  

Indikatívne aktivity 

 

 Finančne podporovať prepravnú službu poskytovanú SČK - ÚS 

LIPTOV; 

 Finančne podporovať činnosť denného stacionára; 
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 Poskytovanie komplexného sociálneho poradenstva pre cieľovú 

skupinu; 

 Podporovať terénnu domácu opatrovateľskú službu; 

 Podporovať spoluprácu poskytovateľov sociálnych služieb na 

území mesta; 

 Podporovať možnosti zapožičania zdravotných a kompenzačných 

pomôcok na území mesta; 

 Podporovať udržanie podmienok na odber stravy pre osoby so 

zdravotným znevýhodnením v školských jedálňach; 

 Podporovať morálne ohodnotenie a benefity na zvýšenie 

sociálneho statusu sociálnych pracovníkov a opatrovateľov; 

 Zlepšovať sociálny environment na elimináciu psychologických 

bariér verejnosti voči osobám so zdravotným znevýhodnením; 

 Podporovať aktivity zamerané na ďalšie vzdelávanie pre 

poskytovateľov sociálnych služieb; 

 Podporovať aktivity zamerané na zabezpečenie monitorovacieho 

systému na krízovú pomoc občanom prostredníctvom 

telekomunikačných technológií; 

 Podporovať rodiny so zdravotne znevýhodneným občanom. 

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, neverejní poskytovatelia opatrovateľskej služby na 

území mesta. 

Indikátory plnenia Pomoc osobám so zdravotným znevýhodnením pri úkonoch sebaobsluhy, 

úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych 

aktivitách, sprevádzanie klienta. 

Výška poskytnutých finančných príspevkov na opatrovateľskú službu, 

prepravnú službu a sociálnu službu denného stacionára na území mesta. 

Počet prijímateľov opatrovateľskej služby. 

Počet prijímateľov sociálnej služby denného stacionára. 

Počet zdravotne znevýhodnených osôb odoberajúci stravu v školských 

jedálňach. 

Počet osôb, ktorým bola zapožičaná zdravotná/kompenzačná pomôcka. 
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Realizácia aktivít a programov s priamym zapojením alebo podporou 

mesta. 

 

Opatrenie 2.1.4 Pokračovať v uplatňovaní systému odstraňovania bariér  

Indikatívne aktivity 

 

 Pokračovať v odstraňovaní bariér verejných priestranstiev, 

mestských komunikácií a budov; 

 Podporovať výstavbu bezbariérových bytov; 

 Podporovať bezbariérovú mobilitu.  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, MsÚ - odbor dopravy a životného prostredia, MsÚ 

– oddelenie správy bytov a nebytových priestorov, MsÚ – odbor 

výstavby. 

Indikátory plnenia Zrealizované aktivity smerujúce k výstavbe nových bezbariérových bytov. 

Počet odstránených bariér na verejných priestranstvách, mestských 

komunikáciách a budovách. 

 

Opatrenie 2.1.5 Podporovať zamestnávanie cieľových skupín 

 

Indikatívne aktivity 

 

 Zvýšiť informovanosť cieľových skupín a zamestnávateľov o 

možnostiach uplatnenia sa zdravotne znevýhodnených osôb na 

trhu práce; 

 Podporovať zamestnávanie osôb so zdravotným znevýhodnením 

na MsÚ a mestských organizáciách, aj z externých zdrojov; 

 Pokračovať v zamestnávaní osôb so zdravotným znevýhodnením 

mestom Liptovský Mikuláš a jeho organizáciami; 

 Podporovať udržanie chránených pracovísk/dielní. 

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť Mesto Liptovský Mikuláš, mestské organizácie, ÚPSVR SR. 
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Indikátory plnenia Počet zamestnaných osôb so zdravotným znevýhodnením na MsÚ 

a v mestských organizáciách. 

Počet chránených pracovísk/dielní na území mesta. 

Priorita 3 Deti a mládež v nepriaznivých životných situáciách  

Deti a mládež, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, sú ohrozené sociálnym vylúčením 

a ktoré štandardné formy inštitucionalizovanej pomoci a starostlivosti buď sami nevyhľadávajú, alebo 

im nie sú dostupné. Intervencia je určená taktiež rizikovým deťom a mládeži, ktoré z rôznych dôvodov 

nevyužívajú bežne dostupnú ponuku voľnočasových, vzdelávacích a  záujmových aktivít, trávia svoj 

voľný čas „na ulici“, kde sú vo zvýšenej miere vystavené riziku rozvoja sociálno-patologického 

správania. 

Cieľ 3.1 Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre rodiny s deťmi a mládežou, 

nachádzajúce sa v nepriaznivých životných situáciách  

Opatrenie 3.1.1 Podpora a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa so zreteľom na 

nízkopríjmové rodiny  

Indikatívne aktivity 

 

 Podporovať prevádzku a skvalitňovanie služieb o deti do 3 rokov 

veku na komunitnej úrovni s cieľom zosúladenia rodinného a 

pracovného života; 

 Modernizácia budovy a tried v detských jasliach; 

 Podporovať zavádzanie inovatívnych prvkov do 

výchovnovzdelávacieho procesu v detských jasliach; 

 Monitorovanie obsadenosti a spokojnosti rodičov 

s poskytovanou sociálnou službou v detských jasliach; 

 Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie príslušných zamestnancov; 

 Realizovať pravidelnú supervíziu v zmysle zákona o sociálnych 

službách (zamestnanci detských jaslí) ; 

 Pomoc rodinám ohrozených chudobou a ich podpora pri riešení 

konkrétnych problémov; 

 Poskytovať sociálnej služby - pomoc pri osobnej starostlivosti o 

dieťa; 

 Zlepšiť dostupnosť voľnočasových aktivít a programov pre rodiny 

zo sociálne znevýhodneného prostredia; 

 Podporovať aktivity zamerané na bezplatné právne poradenstvo 

pre sociálne slabšie rodiny.  
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Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, ÚPSVR SR, Okresný súd, Štátna polícia. 

Indikátory plnenia Zrealizované aktivity smerujúce k modernizácií detských jaslí. 

Počet realizovaných supervízií, počet zamestnancov zúčastnených na 

supervízii. 

Počet absolvovaných vzdelávaní, počet zamestnancov zapojených do 

vzdelávania. 

Percentuálne využitie kapacity detských jaslí. 

Realizácia aktivít a programov s priamym zapojením alebo podporou 

mesta. 

 

Opatrenie 3.1.2 Pomoc a podpora mnohodetným rodinám a matkám v krízovej situácii 

Indikatívne aktivity 

 

 Finančná podpora vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít 

detí; 

 Pomoc a podpora pri potravinovej pomoci odkázaným rodinám; 

 Pokračovať v spolupráci s CSS ANIMA – Zariadenie núdzového 

bývanie Pálkovo centrum a SKCH - Dom Charitas sv. Kláry a inými 

príslušnými inštitúciami.  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, CSS ANIMA, SKCH – Dom Charitas sv. Kláry, SČK ÚS 

Liptov. 

Indikátory plnenia Realizácia aktivít a programov s priamym zapojením alebo podporou 

mesta. 

Počet vydaných potravinových balíčkov na území mesta. 
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Opatrenie 3.1.3 Pokračovať a rozvíjať terénnu sociálnu prácu a poradenské služby pre 

rodiny v krízovej situácii  

Indikatívne aktivity 

 

 Pokračovať v TSP a zamerať sa na rodiny v kríze; 

 Pokračovať v spolupráci terénnych sociálnych pracovníčok s 

poskytovateľmi sociálnych služieb pre rodinu (ÚPSVR, verejní a 

neverejní poskytovatelia); 

 Poskytovať základné sociálne poradenstvo pre uvedenú sociálnu 

skupinu, v priestoroch mestského úradu, prostredníctvom 

odboru sociálneho; 

 Podporovať informovanosť o existujúcich poradenských službách  

a sociálnych službách pre rodiny na území mesta; 

 Podporovať koordináciu spolupráce poskytovateľov služieb pre 

rodiny s deťmi.  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, ÚPSVR SR, verejní a neverejní poskytovatelia 

služieb pre rodiny s deťmi 

Indikátory plnenia Počet vykonaných šetrení v rodinách. 

Počet rodín, ktorým mesto zabezpečuje výplatu štátnych sociálnych 

dávok prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu. 

Počet rodín, ktorým mesto zabezpečuje výplatu dávky v hmotnej núdzi 

prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu. 

Počet poskytnutých jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre rodiny 

s deťmi. 

Realizácia aktivít a programov s priamym zapojením alebo podporou 

mesta. 

 

Opatrenie 3.1.4 Podpora detí z Centier pre deti a rodinu a snaha o ich návrat do 

prirodzeného rodinného prostredia  

Indikatívne aktivity 

 

 Poskytovať príspevok na dopravu do Centier pre deti a rodinu pre 

rodičov umiestnených detí; 
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 Poskytovať príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého 

pri odchode z Centra pre deti a rodinu; 

 Realizovať preventívne aktivity zamerané na úpravu a obnovu 

rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych 

pomerov dieťaťa.  

Zdroje financovania Rozpočet mesta 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny 

Indikátory plnenia Realizácia aktivít s priamym zapojením alebo podporou mesta. 

Počet poskytnutých príspevkov pre rodičov na dopravu do CDR. 

Výška poskytnutých príspevkov pre rodičov na dopravu do CDR. 

Počet poskytnutých príspevkov na osamostatnenie pri odchode z CDR. 

Výška poskytnutých príspevkov na osamostatnenie pri odchode z CDR. 

 

Opatrenie 3.1.5   Realizovať efektívnu prevenciu v rodinách  

Indikatívne aktivity 

 

 Aktívne sa zapájať do projektov a výziev zameraných na podporu 

preventívnych opatrení alebo výchovných programov a 

sociálnych programov; 

 Podporovať prázdninové aktivity - napr. denné tábory pre deti zo 

sociálne znevýhodneného prostredia; 

 Podporovať aktivity zamerané na prevenciu pred sociálno-

patologickými javmi, zdravý životný štýl, aktivity zamerané na 

rodinu a vzťahy u cieľovej skupiny; 

 Podporovať informovanosť osôb, ktoré sú ohrozené správaním 

inej osoby, o možnostiach a dostupnosti vybraných sociálnych 

služieb.  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, ÚPSVR SR, MVO zaoberajúce sa problematikou 

rodiny na území mesta. 

Indikátory plnenia Realizácia aktivít a programov s priamym zapojením alebo podporou 

mesta. 
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Realizácia projektov zameraných na prevenciu sociálno-patologických 

javov. 

Priorita 4 Marginalizovaná rómska komunita 

Podľa sociologických charakteristík marginalizovaná rómska 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. 

Cieľ 4.1 Zlepšovanie životnej úrovne Rómov žijúcich na území mesta 

Opatrenie 4.1.1 Poskytovať a skvalitniť sociálne služby krízovej intervencie  

Indikatívne aktivity 

 

 Pokračovať v celoročnej prevádzke Komunitného centra "Nový 

svet Hlboké"; 

 Spustiť prevádzku KC a TSP v nových priestoroch; 

 Udržať celoročnú prevádzku sociálnej služby nocľahárne pri KC; 

 Poskytovať služby krízovej intervencie prostredníctvom TSP; 
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 Zabezpečiť pokračovanie terénnej sociálnej služby krízovej 

intervencie prostredníctvom NP z externých zdrojov; 

 Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie príslušných zamestnancov; 

 Realizovať pravidelnú supervíziu v zmysle zákona o sociálnych 

službách (zamestnanci komunitného centra) ; 

 Dodržiavať schválené postupy podmienok kvality sociálnych 

služieb krízovej intervencie; 

 Podporovať aktivity zamerané na poradenstvo (sociálne, právne, 

zdravotné a pod.).  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny 

Indikátory plnenia Počet detí a mládeže navštevujúcich KC. 

Počet dospelých klientov využívajúcich služby KC. 

Počet poskytnutých intervencií poradenstva v rámci sociálnych služieb 

poskytovaných v KC. 

Počet realizovaných supervízií, počet zamestnancov zúčastnených na 

supervízii. 

Počet absolvovaných vzdelávaní, počet zamestnancov zapojených do 

vzdelávania. 

Realizácia národných projektov pre cieľovú skupinu. 

 

Opatrenie 4.1.2 Poskytovať podporné sociálne služby  

Indikatívne aktivity 

 

 Pokračovať v poskytovaní sociálnej služby v práčovni; 

 Zakúpiť a rozšíriť nové technické vybavenie práčovne; 

 Pokračovať v poskytovaní sociálnej služby v stredisku osobnej 

hygieny.  

Zdroje financovania Rozpočet mesta 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny 

Indikátory plnenia Priemerná pravidelnosť využívania služby práčovne. 
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Priemerná pravidelnosť využívania služby strediska osobnej hygieny. 

Počet a druh zakúpeného nového technického vybavenia práčovne. 

 

Opatrenie 4.1.3   Zlepšiť podmienky pre vzdelávanie a vstup na trh práce pre príslušníkov 

MRK v meste  

Indikatívne aktivity 

 

 Podporovať vznik nových pracovných miest pre cieľovú skupinu; 

 Pokračovať v možnosti zapojenia dlhodobo nezamestnaných cez 

aktivačné práce v rámci mesta a mestských organizácií; 

 Vytvorenie pracovnej pozície – odborný pracovník pre oblasť 

bývania, financií, z externých zdrojov; 

 Vytvorenie pracovnej pozície – zdravotný asistent pre rómsku 

komunitu, z externých zdrojov; 

 Poskytovať sociálne a pracovné poradenstvo pre cieľovú skupinu; 

 Realizovať vzdelávacie programy.  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné.  

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, ÚPSVR SR. 

Indikátory plnenia Realizácia vzdelávacích programov s priamym zapojením alebo podporou 

mesta. 

Počet vzdelávacích programov. 

Počet poskytnutých intervencií poradenstva v rámci sociálnych služieb 

poskytovaných v KC. 

Počet vytvorených odborných pracovných pozícií z externých zdrojov. 

Priemerný počet aktivačných pracovníkov v rámci mesta a mestských 

organizácií. 

 

Opatrenie 4.1.4 Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunitnom centre a 

zvyšovať jej kvalitu  

Indikatívne aktivity 

 

 Podporovať vzdelávaciu činnosť detí a mládeže prostredníctvom 

komunitného centra; 

 Pokračovať v príprave rómskych detí vo veku 3-6 rokov na vstup 

do základnej školy; 
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 Zvýšiť záujem rodičov rómskych detí o predškolskú výchovu a 

rozšíriť prácu s rodinami detí a mládeže; 

 Pokračovať v spolupráci s dobrovoľníkmi podporujúcimi činnosť 

KC; 

 Realizovať projekty zamerané na výchovno-vzdelávaciu činnosť a 

voľnočasové aktivity.  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, YMCA 

Indikátory plnenia Počet detí zapojených do jednotlivých činností KC. 

Počet dobrovoľníkov spolupracujúcich s KC. 

Realizácia projektov zameraných na výchovno-vzdelávaciu činnosť 

a voľnočasové aktivity.  

 

Opatrenie 4.1.5 Zamerať sa na preventívne programy a osvetovú činnosť  

Indikatívne aktivity 

 

 Realizovať preventívne programy zamerané na predchádzanie 

sociálno-patologickým javom; 

 Podporovať osvetovú činnosť zameranú na zdravý životný štýl, 

prevenciu chorôb a bývanie; 

 V prípade možnosti, zapojiť sa v rámci výzvy o získanie finančných 

prostriedkov na realizáciu projektov alebo ich realizovať v rámci 

spolupráce  s inými subjektmi; 

 Prevenciu v rodinách realizovať prostredníctvom TSP; 

 Pokračovať v spolupráci s cirkvami a charitami; 

 Podporovať a spolupracovať s miestnou občianskou poriadkovou 

službou z radov občanov MRK (napr. monitoring nelegálnych 

skládok).  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, cirkvi a charity na území mesta, MOPS. 

Indikátory plnenia Realizácia preventívnych programov a aktivít s priamym zapojením alebo 

podporou mesta. 
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Počet rodín zapojených do preventívnych aktivít, programov 

realizovaných TSP. 

Počet a typ projektov realizovaných KC, resp. v spolupráci s KC.  

 

Opatrenie 4.1.6 Poskytovať pomoc v núdzi a pri riešení bytových problémov  

Indikatívne aktivity 

 

 Naďalej podporovať občanov v hmotnej a sociálnej núdzi a 

poskytovať im jednorazovú finančnú pomoc; 

 Pokračovať v inštitúte osobitného príjemcu a v tvorbe 

splátkových kalendárov s neplatičmi, zamerať sa na zníženie 

počtu dlžníkov voči mestu; 

 Riešiť nepriaznivú bytovú otázku pri narastajúcom počte nových 

žiadostí o mestský nájomný byt prostredníctvom novej výstavby; 

 Pokračovať v dobíjaní kreditu na predplatné vodomery 

a rozširovať rady záujemcov; 

 Pokračovať v pasportizácii so zreteľom na nelegálne obydlia a 

obyvateľov bez nájomných zmlúv.  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, MsÚ – odbor výstavby, MsÚ – Oddelenie správy 

bytov a nebytových priestorov, ÚPSVR SR. 

Indikátory plnenia Počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 

Výška poskytnutých jednorazových dávok v hmotnej núdzi. 

Počet osôb, ktorým mesto zabezpečuje výplatu dávky v hmotnej núdzi 

prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu.  

Počet nových žiadostí o mestský nájomný byt. 

Počet pridelených nájomných bytov. 

Počet užívateľov predplatného vodomeru. 

Počet a názov lokalít s MRK, v ktorých sa uskutočnila pasportizácia. 

Výstupy z jednotlivých pasportizácií lokalít s MRK. 
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Priorita 5 Občania bez prístrešia 

Bezdomovectvo je klasifikované ako sociálno-patologický jav. Bezdomovcom sa môže stať 

ktokoľvek: muži, ženy, deti, celé rodiny, mladší i starší, chorí, zdraví, zamestnaní. Niektorí, vzhľadom k 

svojmu zdraviu, postihnutiu či veku, nemôžu pracovať. Je to skupina ľudí, ktorá sa vymyká zo 

spoločnosti na prvý pohľad, či už je to oblečenie, alebo stupeň dodržiavania hygieny. Množstvo 

predsudkov, s ktorými je problém bezdomovectva spojený navodzuje v spoločnosti atmosféru strachu 

s presvedčením, že si za to môžu sami a keby chceli, tak pracujú.  

Bezdomovectvo vzniká z pohľadu laickej verejnosti v dôsledku osobného zlyhania, za ktoré sú 

klienti vo väčšej či menšej miere zodpovední sami. V tejto súvislosti sú medzi bezdomovcami 

identifikované rôzne psychické a fyzické poruchy a choroby, nízka úroveň vzdelania a pod. V druhom 

prípade ide o problém prekážok v širšom sociálnom a ekonomickom kontexte, ktoré zabraňujú priamej 

účasti týchto osôb v spoločnosti. Ide predovšetkým o štrukturálne zmeny na trhu práce a súvisiace 

ohrozenie občanov nezamestnanosťou alebo všeobecné demografické zmeny v štruktúre rodín 

(problémom sú obzvlášť rodiny neúplné, jednočlenné domácnosti a pod.).   

V Európskej únii bola snaha zjednotiť pohľad na bezdomovectvo a vylúčenie z bývania. 

Nadnárodná organizácia FEANTSA ponúkla obsiahlu definíciu ETHOS, ktorú správa EÚ prijala: 

Podľa ETHOS do kategórie bezdomovcov či ľudí ohrozených bezdomovectvom patrí osoba: 

a) bez prístrešku – bez možnosti pobytu pod strechou 24 hodín denne, napr. na ulici, v kanáloch, 

či nocľahárni,  

b) bez bytu - osoby v rôznych zariadeniach, napr. v útulkoch, verejných ubytovniach, ako aj osoby, 

ktoré opúšťajú inštitúcie,  

c) bývajúca v neistých podmienkach – osoby, ktorým hrozí vysťahovanie, obete domáceho 

násilia, domácnosti v bytoch bez právneho nároku,  

d) bývajúca v neprimeraných podmienkach – priveľa ľudí v byte, zlý technický stav budovy, mimo 

pitnej vody a elektriny, rôzne provizórne stavby, maringotky.  

Cieľ 5.1 Rozšíriť a skvalitniť terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby pre 

občanov bez prístrešia 

Opatrenie 5.1.1 Pokračovať v poskytovaní a skvalitňovaní služieb krízovej intervencie a 

podporných sociálnych služieb  

Indikatívne aktivity  Pokračovať v prevádzke Komunitného centra "Nový svet Hlboké"; 

 Udržať celoročnú prevádzku nocľahárne pri KC; 
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  Poskytovať služby krízovej intervencie prostredníctvom TSP; 

 Pokračovať v poskytovaní sociálnej služby v práčovni; 

 Pokračovať v poskytovaní sociálnej služby v stredisku osobnej 

hygieny; 

 Podporiť zriadenie a prevádzku nového zariadenia sociálnych 

služieb pre CS; 

 Vykonávať monitoring počtu občanov bez prístrešia na území 

mesta; 

 V prípade potreby zabezpečiť pochovanie občanov bez prístrešia; 

 Zriadiť nocľaháreň v inej mestskej časti.  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny 

Indikátory plnenia Počet občanov bez prístrešia využívajúcich služby KC. 

Priemerný počet občanov využívajúcich sociálnu službu nocľahárne. 

Počet poskytnutých intervencií poradenstva v rámci sociálnych služieb 

poskytovaných v KC. 

Priemerná pravidelnosť využívania služby práčovne. 

Priemerná pravidelnosť využívania služby strediska osobnej hygieny. 

Zrealizované aktivity smerujúce k zriadeniu nového zariadenia pre 

občanov bez prístrešia. 

Výstupy z  monitoringu občanov bez prístrešia na území mesta. 

Počet pochovaných občanov bez prístrešia mestom. 

Výška vynaložených nákladov na pochovanie občanov bez prístrešia 

mestom. 

 

Opatrenie 5.1.2 Zlepšiť súčasnú životnú situáciu u CS a aktivizovať ich k riešeniu svojich 

problémov  

Indikatívne aktivity 

 

 Pokračovať v poskytovaní komplexného poradenstva; 

 Poskytovať pomoc a sprevádzanie pri vybavovaní dokladov, 

štátnych dávok, lekár a pod.; 

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

pomoc; 

 Udržať predaj časopisu Nota Bene a jeho produktov; 

 Zabezpečiť aktivity zamerané na prevenciu zdravia, hygienu a 

prenos chorôb prostredníctvom TSP.  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, Proti prúdu o.z.,  

Indikátory plnenia Počet poskytnutých intervencií poradenstva v rámci sociálnych služieb 

poskytovaných v KC. 

Počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 

Výška poskytnutých jednorazových dávok v hmotnej núdzi. 

Počet predajcov časopisu Nota Bene a jeho produktov. 

Počet predaných kusov časopisu Nota Bene a jeho produktov. 

Realizácia aktivít zameraných na prevenciu zdravia, hygienu a prenos 

chorôb. 

 

Opatrenie 5.1.3 Pokračovať a rozvíjať spoluprácu s inštitúciami a neverejnými 

poskytovateľmi sociálnych služieb zameraných na prácu s cieľovou 

skupinou.  

Indikatívne aktivity 

 

 Pokračovať v spolupráci s cirkvami, SČK a dobrovoľníkmi pri 

zabezpečovaní starostlivosti o bezdomovcov počas zimných 

mesiacov; 

 Realizovať vianočnú kapustnicu a pripraviť vianočné balíčky pre 

CS.  

Zdroje financovania Rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, cirkvi a charity na území mesta, SČK ÚS Liptov, 

neverejní poskytovatelia sociálnych služieb krízovej intervencie na území 

mesta.  
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Indikátory plnenia Realizované aktivity v spolupráci s cirkvami, SČK, dobrovoľníkmi smerom 

k CS. 

Počet účastníkov CS na vianočnej kapustnici. 

Počet pripravených a odovzdaných vianočných balíčkov CS. 

 

Opatrenie 5.1.4 Sledovať a zapájať sa do výziev zameraných na pomoc občanom bez 

prístrešia 

Indikatívne aktivity 

 

 Zapojiť sa do NP TSP zameraného na riešenie bezdomovectva; 

 Zapojiť sa a poskytnúť súčinnosť pri realizácii projektu v rámci 

operačného programu potravinovej a základnej materiálnej 

pomoci (potravinová banka, hygienické balíky).  

Zdroje financovania Prostriedky EŠIF a Plánu obnovy, rozpočet mesta, dotácie štátu a VÚC, 

iné. 

Termín realizácie 2021 - 2025 

Zodpovednosť MsÚ – odbor sociálny, SČK ÚS Liptov 

Indikátory plnenia Priemerný počet stravníkov z CS v SČK. 

Počet vydaných potravinových a hygienických balíčkov na území mesta. 

Realizácia NP zameraného na riešenie bezdomovectva. 
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5. Implementačná časť  

5.1 Organizačné zabezpečenie 
Realizáciu komunitného plánu riadi Mesto Liptovský Mikuláš. Najvyšším orgánom riadenia 

realizácie  KPSS je mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dokument KPSS 

a aktualizáciu jednotlivých časti. Vymedzuje činnosti pri operatívnom riadení KPSS a berie na vedomie 

správu o realizácii KPSS.  

 

Obrázok 2 Systém riadenia KPSS 

 

Primátor mesta navrhuje mestskému zastupiteľstvu na schválenie jednotlivé námety 

a podnety na realizáciu projektov.  

Koordinátorom projektov, ktoré sú zahrnuté v akčnom pláne KPSS je odbor sociálny a odbory 

mesta podľa charakteru projektov.  

Pracovné skupiny plnia funkciu poradného a iniciatívneho orgánu, ktorý aktívne spolupracuje 

s mestom. Pripravujú k prerokovaniu vymedzenie prioritných projektov, plán ich realizácie, využitie 

zdrojov financovania, plán dofinancovania projektu, hodnotenie realizácie a dopadu projektov a iné. 

Pracovné skupiny sú zložené z odborníkov na jednotlivé problémové oblasti. Pracovné skupiny sú 

zriadené podľa priorít KPSS (Seniori, Marginalizované skupiny a osoby bez domova, Osoby so 

zdravotným postihnutím a rodiny, v ktorých žijú, Rodiny s deťmi a mládežou v ohrození) 

Návrhy projektov 

Aktualizácia KPSS

Koordinátor KPSS

• Pracovná skupina Seniori

• Pracovná skupina Osoby 
so zdravotným 
postihnutím 

• Pracovná skupina Rodina 
s deťmi a mládežou 
v ohrození 

• Pracovná skupina 
Marginalizované skupiny

Primátor mesta 
Mestské 

zastupiteľstvo
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Garantom konkrétneho projektu je osoba alebo subjekt, ktorý je zodpovedný za realizáciu 

projektu a predkladá hodnotenie o realizácii projektu. Garant môže v prípade potreby dať návrh na 

zriadenie pracovnej skupiny pre konkrétny projekt.  

KPSS bude realizovaný prostredníctvom projektov v rámci indikatívnych aktivít v jednotlivých 

opatreniach. Projektom sa rozumie realizovateľný zámer investičného alebo neinvestičného 

charakteru, ktorý je zahrnutý do akčného plánu.  Typové projekty naplňujúce KPSS Mesta Liptovský 

Mikuláš môžu byť individuálne projekty mesta alebo projekty iných subjektov.  

Individuálne projekty mesta – sú založené na financovaní z rozpočtu mesta, poprípade môžu 

byť doplnené súkromnými zdrojmi. Mesto sa môže do prípravy projektov zapájať aj v partnerstve 

s neziskovými organizáciami a spolu s nimi ich aj financovať. Na väčšie investičné projekty mesta môže 

žiadať aj financie z európskych štrukturálnych  a investičných fondov. Príprava projektov musí byť 

schválená v mestskom zastupiteľstve. Na realizáciu projektov mestské zastupiteľstvo schváli ad hoc 

manažment projektu, ktorý bude výkonným orgánom pre jednotlivý projekt. Realizácia individuálnych 

projektov mesta musí preukázateľne pozitívne ovplyvniť rozvoj a záujmy mesta a jej obyvateľov.  

Projekty iných subjektov (podnikateľské subjekty, spolky, záujmové organizácie a iné) -  účasť 

iných subjektov môže priniesť efekt znásobenia miestnych zdrojov využiteľných na realizáciu KPSS. 

Tieto projekty sa môžu v prípade pozitívneho prínosu pre rozvoj mesta finančne motivovať z miestneho 

rozpočtu mesta formou partnerstva žiadateľa projektu a mesta. Tieto projekty budú posudzované na 

zastupiteľstve mesta. Výhodná sa javí podpora „súkromného“ sektora v získavaní účelovo viazaných 

dotácií. 

 

 

Obrázok 3 Realizácia projektu 
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Financovanie realizácie projektom je možné z viacerých zdrojov ako je rozpočet mesta, 

súkromné prostriedky, dotačné a EU zdroje, ale aj dobrovoľná práca. Rozpočet mesta Liptovský 

Mikuláš je finančným zdrojom nielen pre realizáciu projektov mesta Liptovský Mikuláš, ale formou 

účelovej dotácie a príspevkov aj na realizáciu projektov klubov, združení a ostatných neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb. Ďalšou možnosťou financovania projektov KPSS sú súkromné 

prostriedky a dobrovoľná práca obyvateľov.   

 

 

 

Obrázok 4 Schéma financovania projektov 

 

5.2 Monitoring a hodnotenie realizácie KPSS  
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je dlhodobým procesom. Po spracovaní a schválení 

strategického dokumentu KPSS v mestskom zastupiteľstve začne realizačná fáza, ktorá bude prebiehať 

v období rokov 2021 až 2025. Táto etapa zahŕňa samotnú implementáciu stratégie, t. j. napĺňanie KPSS 

prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít/projektov, ktoré budú podrobne rozpracované do 

akčného plánu. Súčasťou realizačnej fázy bude tiež priebežné sledovanie (monitoring) a 

vyhodnocovanie plnenia akčného plánu v ročných intervaloch. Pre ich aktualizáciu je nevyhnutné 

monitorovanie potrieb občanov mesta zohľadňujúce platné legislatívne prostredie, spoločenské, 

materiálové, finančné a personálne možnosti samosprávy i ďalších poskytovateľov sociálnych služieb 

na území mesta. V priebehu tejto fázy budú pokračovať pravidelné stretnutia pracovných skupín pre 
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jednotlivé oblasti, vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov a informovanie verejnosti o 

uskutočňovaní komunitného plánu.  

Úspešnosť realizácie KPSS mesta Liptovský Mikuláš bude závisieť od organizačného a 

riadiaceho zabezpečenia komunitného plánovania, dostatočných finančných prostriedkov 

potrebných na realizáciu aktivít a aktívnej spolupráce všetkých zapojených aktérov pôsobiacich v 

sociálnej oblasti. 

Hodnotenie sa uskutoční jedenkrát do roka, t. j. k júnu bežného roka. Hodnotenie bude 

vypracované povereným pracovníkom odboru sociálneho a predložené na pripomienkovanie Komisii 

sociálnej a bytovej pri MsZ. Výstupom hodnotenia bude správa o monitoringu a plnení KPSS. V rámci 

hodnotenia pôjde hlavne o vyhodnotenie vonkajších a vnútorných vplyvov na realizáciu komunitného 

plánu, zadefinovanie príčin úspechov/neúspechov napĺňania opatrení a návrhu aktivít na nasledujúci 

rok.  Súčasne bude správa obsahovať hodnotenie realizovaných projektov ich výstupov, výsledkov 

a dopadu v súvislosti s cieľmi, opatreniami a aktivitami navrhnutými v KPSS pomocou stanovených 

hodnotiacich ukazovateľov.  

Hodnotiaca správa obsahuje odporučenie k ďalšej realizácii KPSS a prípadne návrhy na 

aktualizáciu časti KPSS. Aktualizácia KPSS môže súvisieť s okolnosťami, ktoré nastali v súvislosti so 

zmenami vo vonkajšom prostredí alebo vnútornom prostredí realizácie KPSS, ktoré potrebujú byť 

zakomponované v akčnom pláne za predpokladu, že nedôjde k zásadnej zmene strategických priorít 

a postupov KPSS. Z dôvodu stability implementácie KPSS je doporučené dokument aktualizovať 

v stanovených časových intervaloch. Aktualizácia cieľov, opatrení a aktivít môže nastať jedenkrát počas 

časového obdobia 2 –3 rokov. Akčné plány sa budú aktualizovať ročne. Návrh aktualizácie spracúva 

poverený pracovník odboru sociálneho na základe podnetu na aktualizáciu. Verejnosť bude 

oboznamovaná s realizáciou KPSS prostredníctvom webovej stránky mesta.   

Tabuľka 22 Harmonogram monitoringu a hodnotenia KPSS 

Subjekt vykonávajúci 
kontrolu 

Periodicita Spôsob vykonania kontroly 

Komisia MsZ  
(sociálna a bytová) 

Jedenkrát ročne, k 6 mesiacu bežného 
roka.   

Správa o monitoringu a plnení KPSS 

MsZ 
Jedenkrát ročne, k 6 mesiacu bežného 
roka.   

Správa o monitoringu a plnení KPSS 

verejnosť 
Pred rokovaním MSZ k 6mesiacu 
bežného roka  

zverejnenie Správy na webovej stránke mesta 
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5.3 Návrh ukazovateľov a požadovaných hodnôt aktivít  
Úspešnosť implementácie KPSS bude možné merať a zhodnotiť prostredníctvom sledovania 

ukazovateľov a plnenia požadovaných hodnôt aktivít navrhnutých pre jednotlivé oblasti. Návrh 

ukazovateľov korešponduje s aktivitami/projektami, ktoré boli zaradené do Akčné plánu KPSS. Akčný 

plán KPSS 2021-2025 je v Prílohe č. 3 

Tabuľka 23 Návrh ukazovateľov a požadovaných hodnôt aktivít a projektov Akčného plánu KPSS 2021-2025 

P. č.  Aktivita/projekt  Ukazovateľ  
Požadovaná 

hodnota 

1. Spustiť prevádzku KC v novovybudovaných 

priestoroch 
Spustená prevádzka  1 

2. Presťahovať terénne sociálne pracovníčky do 

priestorov starého KC 

Vytvorené zázemie/kancelária 

v priestoroch pôvodného KC 
1 

3. Vybudovať práčovňu v priestoroch starého KC Vybudovaná, zariadená, funkčná 

práčovňa 

1 

4. Pokračovať v poskytovaní sociálnych služieb KC Nepretržitá ročná prevádzka KC 5 

5. Pokračovať v poskytovaní sociálnej služby v 

nocľahárni 

Počet klientov využívajúcich 

služby/obsadenosť nocľahárne 
10 

6. 
Pokračovať v projekte terénnej sociálnej práce Prevádzka terénnej sociálnej 

práce/počet klientov využívajúcich 

služby 

1/380 

7. Znížiť kapacitu DSS mesta LM o dve miesta v 

rámci zvyšovania kvality života občanov v DSS 
Znížená kapacita o dve miesta  2 

8. Zriadiť karanténnu izbu v ZPS a DSS mesta LM Zriadená karanténna izba 1 

9. 
Výmena komunikačného systému medzi 

zdravotným personálom a prijímateľmi 

sociálnych služieb v ZPS a DSS mesta LM 

Zabezpečenie výmeny 

komunikačného systému 
1 

10. 
Nákup materiálno-technického vybavenia 

a kompenzačných pomôcok pre potreby ZPS 

a DSS mesta LM 

Počet nakúpených kompenzačných 

pomôcok a materiálno-technického 

vybavenia 

15 

11. Rekonštrukcia detských jasieľ Mikulášik Zrekonštruovaná budova/areál 

detských jasieľ 

1 

12. Modernizácia budov denného centra  
Zrekonštruované budovy denného 

centra 
2 

13. Pokračovať v poskytovaní a zvyšovaní kvality 

domácej opatrovateľskej služby  

Počet klientov/Počet 

opatrovateliek  
70/45 
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14. Zriadiť nové zariadenie opatrovateľskej služby na 

komunitnej úrovni na území mesta 

Vybudované zariadenie 

opatrovateľskej služby na 

komunitnej úrovni 

1 

15. Zriadiť nocľaháreň v inej mestskej časti  Zriadená nocľaháreň  1 

16. Podporovať neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb pôsobiacich na území mesta 
Výška finančných príspevkov 4 

17. 
Spolupracovať s SČK na rozvoji vybraných 

sociálnych služieb na území mesta – nocľaháreň, 

požičovňa pomôcok, prepravná služba 

Počet spoločne zrealizovaných 

projektov  
3 

18. Nákup nových pomôcok pre prevádzku sociálnej 

služby Požičiavanie pomôcok 
Počet nakúpených pomôcok  10 

19. 
Zabezpečiť rozvoz stravy pre seniorov 

a zdravotne znevýhodnené osoby na území 

mesta LM 

Zabezpečenie rozvozu stravy/počet 

klientov využívajúcich túto službu  
1/40 

20. 

Zabezpečiť sociálnu službu Monitorovania 

a signalizácie potreby pomoci pre seniorov 

a zdravotne znevýhodnené osoby na území 

mesta  

Zabezpečenie služby/ počet 

klientov využívajúcich túto službu 
1/10 

21. 

Dodržiavať podmienky kvality poskytovaných 

sociálnych služieb vo všetkých oblastiach 

v zmysle zákonom definovaných kritérií 

a štandardov a priebežne monitorovať situáciu 

v oblasti ich plnenia 

Počet sociálnych služieb 

dodržiavajúcich podmienky kvality 
12 

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš pre roky 2021-2025 bol zverejnený 

na pripomienkovanie verejnosti na webovej stránke mesta Liptovský Mikuláš v máji 2021,  

pripomienkovaný poslancami mestského zastupiteľstva a predložený na schválenie Mestského 

zastupiteľstva v júni 2021. Pripomienky, ktoré sa počas tvorby plánu vyskytli boli spracovateľmi 

priebežne zapracované. 

 

Komunitný plán sociálnych služieb bol schválený dňa ................na ....... schôdzi poslancov 

mestského zastupiteľstva, uznesením číslo .................  
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6. Prílohy  
 

1. Vyhodnotenie KPSS 2016-2020 

2. Dotazník zisťovania verejnej mienky  

3. Akčný plán KPSS 2021-2025  

4. Zoznam chránených dielní na území mesta Liptovský Mikuláš 
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Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb 

pre roky 2016-2020. 

 

Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) mesta Liptovský Mikuláš pre roky 2016 – 

2020 bol schválený uznesením č. 97/2016 - dňa 16.9.2016 ako strednodobý koncepčný dokument 

mesta pre rozvoj a riadenie sociálnych služieb. Dokument bol vypracovaný v súlade s Národnými 

prioritami rozvoja sociálnych služieb, platnými v časte tvorby dokumentu.  

Monitoring napĺňania komunitného plánu bol uskutočňovaný každoročne počas celej doby 

platnosti. Vyhodnotenie v rámci štyroch špecifických cieľov a podľa štyroch skupín poberateľov 

sociálnych služieb (seniori, osoby so zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi a mládežou v ohrození 

a marginalizované skupiny) bolo každoročne predložené poslancom mestského zastupiteľstva na 

prerokovanie a schválenie.     

Vyhodnotenie naplnenia špecifického cieľa cieľovej skupiny seniori  

Špecifický cieľ: 

Skvalitniť a rozšíriť sociálne služby pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života 

Opatrenie 1: Realizovať kvalitu sociálnych služieb poskytovaných mestom LM. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Spracováva sa 

Realizuje sa  

600 € 

2. Implementovať schválené postupy 
podmienok kvality SS do praxe; 

Realizuje sa od 2017 

 

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií.  

3. Zaviesť pravidelnú supervíziu v zmysle 
zákona o sociálnych službách 
(zamestnanci odboru sociálneho, 
opatrovateľky) 

Realizácia od 2017 

 

2 852 € 

4. Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie 
príslušných zamestnancov. 

Rôznych vzdelávacích 
školení sa zúčastnilo 
spolu 32 zamestnancov 
(opakovaná účasť) na 14 
školeniach  

3 035 € 

Opatrenie 2: Pokračovať v skvalitňovaní starostlivosti o klienta v domácom prostredí a rozvíjať terénne 
sociálne služby 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

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

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií. 
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2. Zabezpečiť udržateľnosť domácej 
opatrovateľskej služby a odľahčovacej 
služby; 

opatrovateľská služba 
bola poskytovaná, o 
odľahčovaciu službu 
nebolo žiadané   

1 668 237 € 

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

opatrovateľská služba 
bola poskytovaná  
v priemere 69 občanom, 
záujem o službu po 15 h. 
nebol zaznamenaný 
počas celého obdobia 
(možnosť zabezpečenia 
služby prostredníctvom 
neverejných 
poskytovateľov).  

0 

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

V rokoch 2016-2017 
nebola podporená 
žiadosť mesta v rámci NP 
opatrovateľskej služby. 
V roku 2018 bol 
podporený dopytovo-
orientovaný projekt na 
obdobie 26 M (do 30. 4. 
2021) s názvom 
„Podpora 
opatrovateľskej služby 
mesta Liptovský 
Mikuláš“.  

222 300 € 

(bez spolufinancovania) 

Opatrenie 3: Zabezpečiť udržateľnosť a podporiť vznik nových sociálnych služieb a zariadení sociálnych 
služieb. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Služba bola 
prevádzkovaná pre 11 
klientov, dvomi 
opatrovateľkami (2016, 
2017). K 30.09.2018 
zariadenie ukončilo svoju 
činnosť.  

120 105 € 

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

Služba poskytovaná 
počas celého obdobia 44 
klientom v ZPS a 2 v DSS.  

2 800 941 € 

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

V roku 2016 bola podaná 
žiadosť a od 1. 1. 2017 
bola znížená kapacita o 2 
miesta z dôvodu 
zvýšenia kvality života 
občanov.  

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií. 

4. Realizovať rekonštrukciu a 
modernizáciu ZPS a DSS MLM 

Počas sledovaného 
obdobia boli podľa 
potreby každoročne 
vykonávané rôzne 
opravy exteriéru, 

58 778 € 
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interiéru a doplnenie 
zariadenia.  

5. Skvalitňovať priestorové a materiálne 
vybavenie existujúcich zariadení; 

Počas celého obdobia 
bolo podľa potreby 
každoročne dopĺňané 
materiálne vybavenie 
zariadenia.   

34 271 € 

6. Zakúpiť kompenzačné pomôcky pre 
klientov ZPS a DSS MLM; 

Počas celého obdobia 
boli podľa potreby 
každoročne dopĺňané 
materiálne vybavenie 
zariadenia.   

5 482 € 

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

Podnety na stravu sa 
riešili počas celého 
obdobia 1 x týždenne 
stravovacou komisiou, 
ostatné požiadavky boli 
vybavované priebežne a 
individuálnymi plánmi 
klientov.  

Zrealizované pracovníkmi daného 
zariadenia v rámci ich kompetencií. 

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

Podaný projekt 
o rozšírenie 
komunikácie „Sestra – 
klient“ nebol 
schválený. V II. 
polroku 2020 bolo 
realizované rozšírenie 
internet. siete 
z dôvodu uzatvorenia 
zariadenia – a 
umožnenie 
komunikácie (aj obraz) 
medzi klientom 
a rodinným 
príslušníkom. 

931€ 

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

Boli zrealizované 
rokovania vo veci 
zámeny budovy vo 
vlastníctve VUC (priestor 
bývalej psychiatrie 
v objekte NsP) za 
pozemky vo vlastníctve 
mesta v areáli 
nemocnice. Vyhotovená 
zámenná zmluva bola 
uložená na Katastrálnom 
úrade LM. Vlastníkom 
budovy aj priľahlej 
plochy objektu je mesto 
Liptovský Mikuláš. 

Zrealizované pracovníkmi 
sociálneho odboru v rámci ich 
kompetencií. 
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10. Vybudovať nové zariadenie sociálnych 
služieb; 

Nerealizované, nebola 
zverejnená výzva pre 
vybudovanie 
viackapacitného 
zariadenia.  

0 

Opatrenie 4: Spolupracovať a finančne podporovať neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 
pôsobiacich na území mesta.  

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Počas celého obdobia 
boli v rámci grantovej 
výzvy každý rok 
poskytnuté finančné 
prostriedky pre cirkvi 
a SČK.  

9 900 € 

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

Počas celého obdobia 
bola každoročne 
poskytnutá dotácia 
neverejným 
poskytovateľom na 
domácu opatrovateľskú 
službu pre občanov 
mesta. V roku 2019 
ECAV v Liptovskom 
Mikuláši  ukončila 
poskytovanie služieb ako 
neverejný poskytovateľ 
opatrovateľskej služby.  

534 843 € 

3. Finančne podporovať činnosť denného 
stacionára 

V rokoch 2018 a 2019 
bol podporený DS SKCH 
L. Mikuláš a DS Lisková, 
v r. 2017 bol podporený 
projekt s názvom Žijeme 
aktívne aj s hendicapom.  

36.789€ 

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

Od r. 2017 začalo mesto 
poskytovať finančný 
príspevok na prepravnú 
službu pre občanov 
mesta a pokračovalo aj 
v rokoch 2018 a 2019 

23.532€ 

Opatrenie 5: Pokračovať v prevádzkovaní denných centier. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Modernizácia – údržba 
budov a nákup 
interiérového zariadenia 
sa uskutočnila v DC 
Iľanovo, DC LM I., II.  
Vajanského 1066/11, DC 
LM 3 Komenského 
1982/2, DC L. 
Ondrašová.  

16 839 € 
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2. Vytváranie priaznivejších podmienok na 
rozšírenie voľnočasových aktivít; 

Mesto finančne 
podporilo aktivity SAMI 
SEBE, ročne poskytlo 
príspevok na cestovné 
na organizované výlety 
v rámci SR.  

9 714 € 

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

V čase komunitného 
plánovania 16-20 boli 
organizované prednášky 
o SS, ostatné roky boli 
seniori informovaní 
o zmenách v sociálnej 
oblasti na jednotlivých 
členských schôdzach a v 
rámci odboru 
sociálneho.  

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií. 

4. Pokračovať v každoročnom 
organizovaní stretnutí s jubilantmi; 

Stretnutie s jubilantmi sa 
realizovalo každoročne 
vo všetkých mestských 
častiach.  

20 495 € 

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

Rada starších sa počas 
celého obdobia 
pravidelne stretávala 
pred zasadnutím MsZ. 
Spolu sa uskutočnilo 31 
stretnutí.  

0 

 

Vyhodnotenie naplnenia špecifického cieľa cieľovej skupiny osoby so zdravotným postihnutím  

Špecifický cieľ: 

Zvýšiť kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím žijúcich na území mesta 

Opatrenie 1: Vytvárať priaznivejšie podmienky na činnosť klubov zdravotne postihnutých. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Počas celého obdobia mesto 
poskytovalo priestory pre 
organizácie, ktoré združujú 
osoby so zdravotným 
postihnutým v podchode na ul. 
Garbiarskej a v Dome kultúry. 

0 

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

Mesto v rámci grantovej výzvy 
každoročne podporilo kluby ZP 
a nimi podané projekty.  

9 400 € 

Opatrenie 2: Realizovať programy na zvyšovanie tolerancie majority voči problematike zdravotne 
postihnutých občanov 

Aktivita  Realizácia 2016-2019 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Mesto každoročne zorganizovalo 
Športový deň pre občanov s ŤZP 

1 200 € 
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2. Organizovať prezentácie, 
výstavy výrobkov z činnosti klubov 
a združení. 

Jednotlivé kluby si realizovali 
jesennú výstavu ručných prác,  
ovocia a zeleniny – 3x počas 
sledovaného obdobia 

0 

Opatrenie 3: Zlepšiť dostupnosť služieb a kvalitu a rozsah sociálnych služieb pre cieľovú skupinu 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Od r. 2017 začalo mesto 
poskytovať finančný príspevok 
na prepravnú službu pre občanov 
mesta a pokračovalo aj v rokoch 
2018 a 2019 

23 532 € 

2. Finančne podporovať činnosť 
denného stacionára; 

V rokoch 2018 a 2019 bol 
podporený DS SKCH L. Mikuláš 
a DS Lisková, v r. 2017 bol 
podporený projekt s názvom 
Žijeme aktívne aj s hendicapom.  

36 789 € 

3. Poskytovanie komplexného 
sociálneho poradenstva pre 
cieľovú skupinu; 

Sociálne poradenstvo je 
poskytované denne v rámci 
odboru sociálneho. 

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií. 

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

 

Mesto poskytuje tento druh 
sociálnej služby, v celom období 
nebola služba požadovaná.  

0 

Opatrenie 4: Pokračovať v uplatňovaní systému odstraňovania bariér. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

V rámci grantovej výzvy mesto 
poskytlo v roku 2019  finančné 
prostriedky pre subjekty 
zamerané na pomoc občanom so 
ZP na nimi podané projekty.   

1 300 € 

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

Zrealizované v roku 2018, v  
priestoroch Domu kultúry. Bolo 
zakúpených 7 ks Eurokľúč, ktoré 
boli poskytnuté príslušným 
klubom ZP.  

537 € 

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

Boli vybudované priechody pre 
chodcov (chodníky), Podbreziny, 
ul. Priemyselná, ul. 1. mája, ul. 
Čsl. Brigády, ul. Kp. Nálepku, Pod 
Sitieňom – Demänová, 
Podbreziny, Kuzmányho, 
Nábrežie.  

84 000 € 

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

Zrealizované. Podmienky 
bezbariérových prístupov 
v meste sú splnené.  

Zrealizované v rámci rozpočtu 
mesta.  

5. Podporovať výstavbu 
bezbariérových bytov. 

Nebola realizovaná výstavba 
nájomných bytov.  

0 
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Opatrenie 5: Podporovať zamestnávanie cieľových skupín. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

V rámci spolupráce s UPSVR je 
poskytované poradenstvo tohto 
charakteru. 

Externí dodávatelia  

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

Na MsP je zriadená chránená 
dielňa. Počas celého 
sledovaného obdobia 
zamestnávala 4 osoby ZŤP. 
Financované zo štátneho 
rozpočtu a z ESF.  

85 404 € 

 

Vyhodnotenie naplnenia špecifického cieľa cieľovej skupiny rodiny s  deťmi a mládežou v ohrození  

Špecifický cieľ:  

Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre rodiny s deťmi a mládežou, nachádzajúce sa  

v nepriaznivých životných situáciách. 

Opatrenie 1: Podpora a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa so zreteľom na nízkopríjmové rodiny. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Počas celého obdobia bola 
zabezpečená prevádzka detských 
jaslí s kapacitou 49 detí do 
12/2017. Od 01/2018 
s kapacitou 38 detí.  

1 154 968 € 

2. Modernizácia budovy a tried v 
detských jasliach; 

Realizované. Každý rok 
v priebehu sledovaného obdobia 
bola uskutočnená modernizácia 
budovy a interiérového 
zariadenia.  

57 838 € 

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

Aktivita bola realizovaná 
výdajom šatstva 
prostredníctvom terénnych 
pracovníčok v KC. Šatstvo je 
poskytované  nadáciou 
z Holandska, od dobrovoľníkov 
ale aj od zamestnancov mesta 
LM. V roku 2017 mesto v 
spolupráci s TV JOJ zabezpečilo 
poskytnutie materiálnej pomoci 
a realizáciu prestavby bytu pre 
matku s 2 deťmi. V roku 2019 
bola zorganizovaná materiálna 
zbierka potravín, šatstva, hračiek 
a školských pomôcok pre osoby v 
núdzi. 

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií. 

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

O tento druh služby nebolo 
požiadané. 

0 



Príloha č. 1  
 

 

Opatrenie 2: Pomoc a podpora mnohodetným rodinám a matkám v krízovej situácii  

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Realizácia piatich projektov, 
podporených z externých zdrojov 
(Nadácia EPH, ŽSK, Nadácia Kia 
Motoros Slovakia, NDS, Nadácia 
Orange) 

5 965 € 

2. Pomoc a podpora pri 
potravinovej pomoci odkázaným 
rodinám; 

Slovenský červený kríž v 
spolupráci s mestom LM 
poskytol potravinové balíčky a 
detské plienky pre občanov 
v núdzi (4 ročníky) 
a implementoval zbierku 
z Kauflandu (2x) 

Hradené cez ESF a zo zbierok. 

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

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

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií 
a s externými  spolupracovníkmi 
a zdrojmi.  

Opatrenie 3: Pokračovať a rozvíjať terénnu sociálnu prácu a poradenské služby pre rodiny v krízovej 
situácii 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Terénna sociálna práca je 
poskytovaná denne. Okrem 
sociálneho poradenstva je 
poskytovaná aj administratívna 
pomoc a materiálna pomoc. Za 
sledované obdobie bolo 
poskytnuté poradenstvo celkovo  
1 712 klientom. 

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií. 

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

Počas sledovaného obdobia 
pokračovala intenzívna 
spolupráca s UPSVR, políciou, 
súdmi, sociálnou poisťovňou, 
cirkvami a pod. pri 
zabezpečovaní pomoci klientom 
podľa potreby.  

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií. 

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

Sociálne poradenstvo je 
poskytované denne 
prostredníctvom pracovníkom 
odboru sociálneho. 

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií. 
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Opatrenie 4: Podpora detí z detských domovov a snaha o ich návrat do prirodzeného rodinného prostredia 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

O príspevok nebolo požiadané. 0 

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

Táto forma pomoci nebola 
realizovaná, nakoľko 
nefunkčnosť rodiny 
neumožňovala návrat detí do 
prirodzeného prostredia. 

0 

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

Finančné prostriedky použité na 
tvorbu úspor pre  deti 
umiestnené  detských 
domovoch. Od apríla sa sporenie 
ukončilo z dôvodu plnoletosti 
detí. V roku 2019 už platila 
novela zákona , ktorou bol 
zmenený systém  poskytovania 
finančných príspevkov pre deti 
umiestnené v Centre pre deti 
a rodinu. Mesto vyplácalo 
príspevky v rokoch 2016-2018, v 
2019 nevyplatilo žiaden FP. 

 

11 246 € 

Opatrenie 5:  Realizovať efektívnu prevenciu v rodinách. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Realizácia projektov z externých 
zdrojov (ŽSK, Orange) a interných 
zdrojov.  

810 € 

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

Každoročná realizácia denných 
táborov počas letných prázdnin 
pre deti a mládež v spolupráci 
Komunitného centra a MO 
YMCA.  

Externé zdroje 

 

Vyhodnotenie naplnenia špecifického cieľa cieľovej skupiny marginalizované skupiny – časť 

Rómovia 

Špecifický cieľ:  

Zmiernenie zhoršujúceho sa stavu životnej úrovne Rómov žijúcich na území mesta 

Opatrenie 1: Poskytovať a skvalitniť sociálne služby krízovej intervencie. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Nepretržitá prevádzka KC počas 
celého sledovaného obdobia.  

271 268 € 

2. Poskytovať nocľah v nocľahárni 
pri KC;  (práčovňa a stredisko 

Nepretržitá prevádzka 
nocľahárne, v priemere 7 

252 137 € 



Príloha č. 1  
 

osobnej hygieny sú finančne 
zaradené pod nocľaháreň) 

klientov denne. Kombinácia 
externých a interných zdrojov. 
Príjem za nocľah bol 1.350€/rok. 

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

Od februára 2016 pokračuje NP 
Terénna sociálna práca v 
obciach. Uvedenú prácu 
vykonávajú  2 terénne sociálne 
pracovníčky a 1 terénna 
pracovníčka. 

160 946 € 

Opatrenie 2: Naďalej poskytovať podporné sociálne služby 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

1. Pokračovať v poskytovaní 
sociálnej služby v práčovni; 

Služba bola poskytovaná počas 
celého sledovaného obdobia 
a využívaná klientami nocľahárne 
a obyvateľmi Hlbokého.  

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií. 

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

Služba bola poskytovaná 
a využívaná klientami počas 
celého sledovaného obdobia.  

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií. 

Opatrenie 3:  Zlepšiť podmienky pre vzdelávanie a vstup na trh práce pre príslušníkov MRK v meste. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

1. Podporovať vznik nových 
pracovných miest pre cieľovú 
skupinu; 

Nové pracovné miesta neboli 
vytvorené. 

0 

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

Aktivační pracovníci boli zapojení 
do činností súvisiacich 
s upratovacími a dezinfekčnými 
prácami v zariadení nocľahárne 
a KC.   

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií. 

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

Nerealizované. Neboli 
zverejnené výzvy tohto 
charakteru. 

0 

4. Poskytovať sociálne a pracovné 
poradenstvo pre cieľovú skupinu; 

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

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií. 

5. Realizovať vzdelávacie 
programy. 

Vzdelávacie programy boli 
realizované prostredníctvom KC 
pre deti, mládež aj dospelých 
najmä prostredníctvom rôznych 
projektov. 

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií 
a externých spolupracovníkov.  

Opatrenie 4: Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť v komunitnom centre a zvyšovať jej kvalitu. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Počas celého roka prebiehala 
výchovno-vzdelávacia činnosť v 
KC. 

275 230 € 

2. Pokračovať v predškolskej 
výchove a príprave rómskych detí 

Predškolská výchova prebieha v 
KC 5 dni v týždni v 
dopoludňajších hodinách. 

90 260 € 
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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; 

Záujem rodičov o predškolskú 
výchovu je vyšší, ako dovoľujú 
priestory a personálne 
obsadenie. Pravidelne boli 
realizované besiedky detí pre 
rodičov a pohovory s rodičmi. 
Organizovanie aktivít typu 
besiedky (Vianoce, Deň matiek 
a pod.).  

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií. 

4. Pokračovať v spolupráci s 
dobrovoľníkmi podporujúcimi 
činnosť KC; 

Vďaka spolupráci s MO YMCA v 
komunitnom centre pracovali do 
roku 2020 štyria dobrovoľníci zo 
zahraničia. V roku 2020 sa 
z dôvodu pandémie Covid-19 
dobrovoľníci nemohli zúčastniť. 

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií 
a externí  

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

Realizácia projektov z externých 
zdrojov (Kia Motors Slovakia, 
NDS, 2017, v roku 2020 sa 
zrealizoval projekt „My spolu 
sme Vianoce“ zameraný na 
vzťahy detí a rodičov, 
dodržiavanie tradícií.) 

3 209 € 

Opatrenie 5: Zamerať sa na preventívne programy a osvetovú činnosť. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

V rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu boli realizované aktivity 
zamerané na prevenciu sociálno 
– patologických javov 
prostredníctvom hravej formy 
a zážitkovej metódy. 

450 € 

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

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

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií 
a externými spolupracovníkmi.  

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

V rámci údržby a opráv bytových 
priestorov bola vykonaná 
dezinfekcia a deratizácia v 
priestoroch KC. 

1 352 € 

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; 

Mesto sa zapojilo do výzvy OP 
Ľudské zdroje a získali sme 
finančné prostriedky na 
prístavbu Komunitného centra. 

305 281 € 

5. Prevenciu v rodinách realizovať 
prostredníctvom TSP; 

Prevencia realizovaná v 
oblastiach: zdravie, bývanie, 
zamestnanosť, sociálno-
patologické javy, financie a 

Zrealizované pracovníkmi odboru 
sociálneho v rámci ich kompetencií. 
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hospodárenie, vzdelávanie a 
spolupráca so školou, sociálne 
zabezpečenie a iné. 

6. Pokračovať v spolupráci s 
cirkvami a charitami. 

Spolupráca prebiehala počas 
celého roka s Farskou charitou 
Liptovský Mikuláš, Bratskou 
jednotou baptistov, Liptovským 
anjelom, ECAV a MO YMCA. 

Zabezpečené v rámci kompetencií 
pracovníkov odboru sociálneho.   

Opatrenie 6: Poskytovať pomoc v núdzi a pri riešení bytových problémov. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Jednorazová dávka bola 
poskytnutá každý rok v priemere 
30 žiadateľom.  

8 615 € 

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

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

Bol splatený dlh mestu vo výške 
156 510 € 

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

Výstavba nových nájomných 
bytov nebola realizovaná. Všetky 
uvoľnené nájomné byty boli 
priebežne obsadené novými 
nájomníkmi. V roku 2019 sa 
uvoľnilo 21 bytov, tieto neboli 
pridelené, nakoľko komisia 
sociálna a bytová nebola 
funkčná. V roku 2020 komisia 
sociálna a bytová pridelila 32 
bytov. 

Zabezpečené v rámci kompetencií 
pracovníkov odboru sociálneho.  

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

Každoročne počas sledovaného 
obdobia prebehla pasportizácia 
Hlbokého, ul. Sládkovičova a ul. 
Priemyselná. 

 

 

Zabezpečené v rámci kompetencií 
pracovníkov odboru sociálneho.  

 

Vyhodnotenie naplnenia špecifického cieľa cieľovej skupiny marginalizované skupiny – časť 

Občania bez prístrešia  

Špecifický cieľ: 

Rozšíriť a skvalitniť terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby pre občanov bez prístrešia 

Opatrenie 1: Pokračovať v poskytovaní a skvalitňovaní služieb krízovej intervencie a podporných služieb. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Prevádzka KC pokračovala.  257 917 € 
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2. Udržať celoročnú prevádzku 
nocľahárne pri KC; 

Prevádzka nocľahárne je 
celoročná.  

257 917 € 

3. Poskytovať služby krízovej 
intervencie prostredníctvom TSP; 

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

94 070 € 

4. Pokračovať v poskytovaní 
sociálnej služby v práčovni; 

Sociálne služby v práčovni sú 
poskytované celoročne a využíva 
ich aj táto skupina občanov. 
Práčovňa je súčasťou 
nocľahárne. 

Zabezpečené v rámci kompetencií 
pracovníkov odboru sociálneho. 

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

Sociálne služby v stredisku 
osobnej hygieny sú poskytované 
celoročne.  

Zabezpečené v rámci kompetencií 
pracovníkov odboru sociálneho. 

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

Výzva tohto charakteru  nebola 
zverejnená. 

0 

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

Monitoring bol pravidelne 
realizovaný počas celého 
sledovaného obdobia.   

Zabezpečené v rámci kompetencií 
pracovníkov odboru sociálneho. 

8. V prípade potreby zabezpečiť 

pochovanie OBP. 
Mesto zabezpečilo pochovanie 
20 osôb za sledované obdobie.  

8 003 € 

V dedičskom konaní sa podarilo 
vymôcť 159 € 

Opatrenie 2: Zlepšiť súčasnú životnú situáciu u CS a aktivizovať ich k riešeniu svojich problémov. 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

1. Pokračovať v poskytovaní 
komplexného poradenstva; 

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

Zabezpečené v rámci kompetencií 
pracovníkov odboru sociálneho. 

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

Bolo realizované počas celého 
roka a podľa potrieb klientov. 

Zabezpečené v rámci kompetencií 
pracovníkov odboru sociálneho. 

3. Podieľať sa na realizácii a 
poskytovaní pracovnej terapie; 

Nebolo realizované. 0 

4. V prípade splnenia podmienok 
poskytnúť jednorazovú finančnú 
pomoc; 

Poskytnutá finančnú pomoc vo 
forme jednorazovej dávky 
a realizácia projektov z externých 
zdrojov.  

490 € 

5. Udržať predaj časopisu Nota 
Bene; 

Realizované. Každý rok počas 
sledovaného obdobia prebiehal 
predaj časopisu Notabene 5-8 
predajcami v roku, spolu 
predané viac ako 24 000 

Zabezpečené v rámci kompetencií 
pracovníkov odboru sociálneho. 
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výtlačkov, 203 krížoviek, 21 kníh 
a 30 kalendárov. 

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

Realizovaná počas celého roka v 
rámci sociálneho poradenstva.   

Zabezpečené v rámci kompetencií 
pracovníkov odboru sociálneho. 

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

Stan nebol použitý. Priestory na 
prenocovanie počas mrazivých 
nocí poskytol SČK, kde možnosť 
využívalo každý rok približne 6 
občanov bez prístrešia. Mesto 
finančne podporilo túto pomoc. 

65 324 € 

Opatrenie 3: Pokračovať a rozvíjať spoluprácu s inštitúciami a neverejnými poskytovateľmi sociálnych 
služieb zameraných na prácu s 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Spolupráca s MZ YMCA stále 
pokračuje,  či už cez pomoc 
dobrovoľníkov zo zahraničia 
alebo materiálnu pomoc. 

250 € 

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

Pokračovanie spolupráce s 
Farskou charitou, Slovenským 
červeným krížom, YMCA, Bratská 
jednota baptistov, ECAV Lipt. 
Mikuláš. Mesto finančne 
podporilo a SČK poskytol 
priestory na varenie polievok pre 
bezdomovcov. 

 

3 450 € 

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

Zrealizované, každoročne. 
Použitie vlastných a externých 
zdrojov.  

2 194 € 

Opatrenie 4: Sledovať a zapájať sa do výziev zameraných na pomoc občanom bez prístrešia 

Aktivita  Realizácia 2016-2020 Použité finančné zdroje 2016-2020 

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

Výzva tohto charakteru nebola 
počas sledovaného obdobia 
vyhlásená.  

0 

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

Mesto poskytlo súčinnosť SČK pri 
tejto forme pomoci každoročne 
počas sledovaného obdobia.  

Hradené z externých zdrojov (ESF).  
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Vyplnením a odovzdaním anonymného dotazníka sa zapojíte do komunitného plánovania sociálnych služieb  

v Liptovskom Mikuláši na roky 2021 - 2025.  

 

Vážení občania mesta Liptovský Mikuláš!  

 

Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Liptovský Mikuláš na roky 2021-2025. Vyplnením nižšie uvedeného dotazníka, ktorý je anonymný, 

prispejete k mapovaniu sociálnu služieb v meste a stanete sa súčasťou komunitného plánovania.  

 

Vyplnený dotazník môžete:  

 zaslať na adresu Mestský úrad, oddelenie sociálnych služieb, Štúrova 1989/41, 031 42 

Liptovský Mikuláš alebo  

 vhodiť do schránky umiestnenej pri podateľni vo vestibule MsÚ alebo  

 zaslať elektronicky na adresu: komunitnyplan@mikulas.sk 

 

Termín odovzdania dotazníka je do 31. 1. 2021. 

 

Dotazník je umiestnený na www.mikulas.sk a môžete ho vyplniť a odoslať aj elektronicky.   

 

Venujte prosím pár minút zo svojho času vyplneniu nášho dotazníka.  

 

Ďakujeme! 

 

Zostavovatelia Komunitného plánu  

 

 

Dotazník ku komunitnému plánu  

sociálnych služieb Mesta Liptovský Mikuláš 

 

 

1. Pohlavie :               
□ muž      □ žena 

            

2. Vek :   

 18 – 25 

 26 - 29 

 30 – 39 

 40 – 49 

 50 – 59 

 60 – 69 

 70 – 79 

 80 a viac rokov 

 

3. Ukončené vzdelanie:  

 bez vzdelania alebo neukončené základné vzdelanie 

 základné 

 SOU bez maturity 

 SOU s maturitou alebo SŠ s maturitou 

 pomaturitné alebo nadstavbové  

 vysokoškolské  

 

4. S kým žijete v domácnosti:  

mailto:komunitnyplan@mikulas.sk
http://www.mikulas.sk/
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Vyplnením a odovzdaním anonymného dotazníka sa zapojíte do komunitného plánovania sociálnych služieb  

v Liptovskom Mikuláši na roky 2021 - 2025.  

 žijem sám 

 s partnerom/kou (manžel, manželka) 

 s partnerom (druh, družka)  

 s deťmi (uveďte počet) ........................................................................................ 

 s partnerom/kou a deťmi (uveďte počet) .................................................................. 

 s rodičmi alebo rodičom 

 iné (uveďte s kým) .................................................................................................... 

 

5. Aké je sociálne postavenie podľa Vašej súčasnej situácie? Môžete vyznačiť aj viac možností.  

Som:  

 zamestnaný  

 nezamestnaný  

 študent/študentka     

 samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník)     

 samostatne hospodáriaci roľník (SHR)  

 dôchodca (invalidný)  

 dôchodca (starobný)  

 osamelý rodič   

 rodič na materskej alebo rodičovskej dovolenke 

 osoba zabezpečujúca osobnú, celodennú starostlivosť o blízku osobu (neformálny 

opatrovateľ) 

 občan v hmotnej núdzi   

 občan bez prístrešia   

 občan závislý na návykových látkach  

 občan po výkone trestu 

 obeť násilia  

 občan z marginalizovanej alebo separovanej komunity    

 mladý dospelý po náhradnej starostlivosti  

 občan so zdravotným postihnutím (telesným, zmyslovým, mentálnym postihnutím; duševnou 

chorobou; chronickou alebo nevyliečiteľnou chorobou) 

 iné............................................................................................................................................ 

 

6. Aký sociálny problém práve riešite Vy alebo Vaši príbuzní, resp. s akým sociálnym 

problémom potrebujete pomôcť:   

 problém s mobilitou 

 problém s bývaním 

 problém s využívaním voľného času 

 problém s vykonávaním sebaobsluhy 

 problém s komunikáciou 

 problém s násilím v rodine 

 problém so získaním vhodného zamestnania  

 problém so starostlivosťou o domácnosť 

 problém so zabezpečovaním osobnej starostlivosti o dieťa 

 problém so zabezpečovaním osobnej starostlivosti o zdravotne postihnutú osobu/seniora 

 problém so zabezpečením prípravy stravy 

 problém s poruchami správania u detí/u mladistvých 

 problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov (vybavovanie úradných 

záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných 

podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku ...) 
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Vyplnením a odovzdaním anonymného dotazníka sa zapojíte do komunitného plánovania sociálnych služieb  

v Liptovskom Mikuláši na roky 2021 - 2025.  

 problém s nedostupnosťou zdravotnej starostlivosti 

 iné (konkretizujte) .................................................................................................................  

 neriešim/nemám žiadny sociálny problém. 

 

7. Využívate v súčasnosti Vy alebo Váš príbuzný niektorú sociálnu službu? 

□ áno   □ nie 

 

8. Ak ste odpovedali ÁNO a využívate sociálnu službu uveďte názov poskytovateľa a druh 

sociálnej služby, ktorú využívate:  

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

9. Ak ste odpovedali ÁNO a využívate sociálnu službu uveďte mieru Vašej spokojnosti:  

 veľmi spokojný/á 

 mierne spokojný/á 

 priemerne spokojný/á 

 spokojný/á 

 nespokojný/á 

 

S akými problémami sa stretávate pri využívaní Vami uvedenej sociálnej služby – napíšte aj 

návrhy na riešenia:  
.......................................................................................................................................................... 

 

 

10. Ako ste sa dozvedeli o sociálnej službe, ktorú využívate?  

 od rodiny, priateľov, známych 

 od človeka, ktorý má podobné problémy 

 od človeka, ktorý sociálnu službu využíva 

 cez organizácie, ktoré sociálnu službu poskytujú 

 od lekára 

 z internetu 

 inak (uveďte ako) .................................................................................................... 

 

 

11. O aké ďalšie sociálne služby, sociálne zariadenia by ste mali záujem Vy alebo Váš 

príbuzný? Môžete vyznačiť aj viac možností.  

 

□ poradenstvo (sociálne, právne, krízové a pod.).  

Uveďte konkrétne aké: ........................................................................................................................ 

□ domáca opatrovateľská služba (terénna služba priamo v domácnosti osôb, ktoré potrebujú 

starostlivosť a pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť)   

□ prepravná služba (pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu 

prepravu autom alebo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, schodoch alebo 

obmedzenou schopnosťou orientácie) 

□ nocľaháreň (služba prenocovania pre osoby bez domova) 

□ útulok (pobytová služba na určitý čas pre osoby bez domova) 



Príloha č. 2 

 

Vyplnením a odovzdaním anonymného dotazníka sa zapojíte do komunitného plánovania sociálnych služieb  

v Liptovskom Mikuláši na roky 2021 - 2025.  

□ komunitné centrum (ambulantná služba pre osoby z marginalizovaných a segregovaných 

komunít zameraná na poradenstvo, prevenciu, záujmovú činnosť) 

□ nízkoprahové denné centrum (denné zariadenie pre osoby bez domova, osoby 

z marginalizovaných a segregovaných komunít a osoby závislé od návykových látok) 

□ integračné centrum (ambulantná služba pre osoby bez domova alebo osoby ohrozené stratou 

bývania zamerané na poradenstvo, rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť) 

□ zariadenie núdzového bývania (pobytová služba na určitý čas pre osoby ohrozené domácim 

násilím) 

□ domov na pol ceste (pobytová služba na určitý čas pre osoby bez domova alebo pre osoby po 

skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo 

ochrannej výchovy) 

□ nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (ambulantná alebo terénna služba pre osoby so 

zlými životnými návykmi, závislosťami a ich rodinu zameraná na poradenstvo, prevenciu, 

záujmovú činnosť) 

□ zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku (detské jasle) 

□ zariadenie pre seniorov (celoročné pobytová služba pre osoby v dôchodkovom veku, ktoré 

potrebujú starostlivosť inej osoby) 

□ zariadenie opatrovateľskej služby (pobytová služba na určitý čas pre osoby, ktoré potrebujú 

starostlivosť inej osoby a nie je možné im poskytnúť opatrovateľskú službu) 

□ domov sociálnych služieb (týždenná pobytová alebo ambulantná služba v zariadení pre osoby, 

ktoré potrebujú starostlivosť inej osoby do dovŕšenia dôchodkového veku) 

□ špecializované zariadenie (celoročná pobytová služba pre osoby so zdravotným postihnutím, 

najmä zmyslovým a duševným) 

□ rehabilitačné stredisko (ambulantná alebo pobytová služba na určitý čas pre osoby nepočujúce, 

nedoslýchavé alebo slabozraké, ktoré potrebujú pomoc inej osoby) 

□ zariadenie podporovaného bývania 

□ denný stacionár (denné zariadenie pre osoby so zdravotným znevýhodnením a seniorov, ktorí 

potrebujú starostlivosť inej osoby) 

□ odľahčovacia služba (služba pre osoby, ktoré opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím  

na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na čas, kedy nemôžu opatrovanie 

vykonávať) 

□ denné centrum (klub seniorov) 

□ jedáleň, resp. zabezpečenie stravy 
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Vyplnením a odovzdaním anonymného dotazníka sa zapojíte do komunitného plánovania sociálnych služieb  

v Liptovskom Mikuláši na roky 2021 - 2025.  

□ poskytovanie sociálnej služby v práčovni (priestor na pranie a žehlenie pre osoby 

v dôchodkovom veku, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo žijúce v slabých sociálnych 

podmienkach) 

□ tlmočnícka služba (pre osoby odkázané na tlmočenie) 

□ sprievodcovská a predčitateľská služba (pre osoby nevidiace, prakticky nevidiace alebo osoby 

s mentálnym postihnutím) 

□ požičiavanie pomôcok (pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým 

zdravotným stavom odkázaným na pomôcku) 

□ stredisko osobnej hygieny (priestor na vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny pre 

osoby v dôchodkovom veku, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo žijúce v slabých sociálnych 

podmienkach) 

□ iné (uveďte prosím aké) .................................................................................................................... 

 

12. Ktorým z nasledujúcich skupín obyvateľstva by sa podľa Vás mala v našom meste venovať 

väčšia pozornosť? (vyberte maximálne 3 možnosti) 

 rodiny s malými deťmi alebo zdravotne znevýhodnenými deťmi 

 deti a mládež 

 seniori/dôchodcovia 

 osoby so zdravotným znevýhodnením 

 osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia  

 bezdomovci 

 osoby postihnuté závislosťou 

 neúplné rodiny 

 nezamestnaní 

 iné skupiny (uveďte aké): ........................................................................................................ 

 

 

13. Akou formou by ste chceli byť informovaní o nových druhoch sociálnych/komunitných 

služieb v meste? 

□ prostredníctvom teletextu v regionálnej TV 

□ prostredníctvom internetu (webovská stránka mesta) 

□ prostredníctvom printových médií (letáky, mestské noviny, ...) 

□ prostredníctvom sms služby 

□ prostredníctvom aplikácie v mobile 

□ iné (navrhnite aké)............................................................................................................................... 

 

  

Uveďte prosím podnety, postrehy, prípadne návrhy k poskytovaniu sociálnych/komunitných 

služieb v meste? 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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Vyplnením a odovzdaním anonymného dotazníka sa zapojíte do komunitného plánovania sociálnych služieb  

v Liptovskom Mikuláši na roky 2021 - 2025.  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

Ďakujeme Vám za vyplnenie dotazníka.  
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AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2021 - 2025 

P. č.  
Číslo 

opatrenia  Opatrenie/aktivita 
Termín realizácie 

Zodpovedný 
Predpokladaná 

cena (v EUR) 

Zdroj 

2021 2022 2023 2024 2025 I/E 

1. 1.1.1 

Zabezpečiť sociálnu službu Monitorovania a signalizácie 

potreby pomoci pre seniorov a zdravotne znevýhodnené 

osoby na území mesta  

 x x x x 
Oddelenie 

sociálnych služieb  
40 000 I/E 

2. 1.1.1 

Dodržiavať podmienky kvality poskytovaných sociálnych 

služieb vo všetkých oblastiach v zmysle zákonom 

definovaných kritérií a štandardov a priebežne 

monitorovať situáciu v oblasti ich plnenia 

x x x x x Odbor sociálny 2 000 I 

3. 1.1.2 
Zabezpečiť rozvoz stravy pre seniorov a zdravotne 

znevýhodnené osoby na území mesta LM 
  x x x 

Oddelenie 

sociálnych služieb 
74 000 I/E 

4. 1.1.2 
Pokračovať v poskytovaní a zvyšovaní kvality domácej 

opatrovateľskej služby  
x x x x x 

Oddelenie 

sociálnych služieb 
2 500 000 I/E 

5. 1.1.3 
Znížiť kapacitu DSS mesta LM o dve miesta v rámci 

zvyšovania kvality života občanov v DSS 
  x   ZPS a DSS 0 I 

6. 1.1.3 Zriadiť karanténnu izbu v ZPS a DSS mesta LM   x x  ZPS a DSS  10 000 I/E 

7. 1.1.3 

Výmena komunikačného systému medzi zdravotným 

personálom a prijímateľmi sociálnych služieb v ZPS a DSS 

mesta LM 

 x x   ZPS a DSS 33 000 I/E 

8. 1.1.3 

Nákup materiálno-technického vybavenia 

a kompenzačných pomôcok pre potreby ZPS a DSS mesta 

LM 

x x x x x ZPS a DSS 25 000 I/E 

9. 1.1.3 
Zriadiť nové zariadenie opatrovateľskej služby na 

komunitnej úrovni na území mesta 
  x x x 

Odbor 

sociálny/odbor 

výstavby 

500 000 I/E 

10. 1.1.4 
Podporovať neverejných poskytovateľov sociálnych 

služieb pôsobiacich na území mesta 
x x x x x 

Oddelenie 

sociálnych služieb 
700 000 I 
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P. č.  
Číslo 

opatrenia  Opatrenie/aktivita 
Termín realizácie 

Zodpovedný 
Predpokladaná 

cena (v EUR) 

Zdroj 

2021 2022 2023 2024 2025 I/E 

11. 1.1.5 Modernizácia budov denného centra    x x  
Referát bytových 

a sociálnych vecí 
15 000 I 

12 2.1.3 

Spolupracovať s SČK na rozvoji vybraných sociálnych 

služieb na území mesta – nocľaháreň, požičovňa pomôcok, 

prepravná služba 

x x x x x 
Oddelenie 

sociálnych služieb 
85 000 I/E 

13. 2.1.3 
Nákup nových pomôcok pre prevádzku sociálnej služby 

Požičiavanie pomôcok 
  x x x 

Oddelenie 

sociálnych služieb 
15 000 I/E 

14. 3.1.1 Rekonštrukcia detských jaslí Mikulášik x x    Detské jasle 365 000 I/E 

15. 3.1.3 
Pokračovať v projekte terénnej sociálnej práce 

x x x x x 
Komunitné 

centrum 
195 000 I/E 

16. 4.1.1 
Spustiť prevádzku KC v novovybudovaných priestoroch 

x     
Komunitné 

centrum 
7 500 I 

17. 4.1.1 
Presťahovať terénne sociálne pracovníčky do priestorov 

starého KC 
x     

Komunitné 

centrum 
500 I 

18. 4.1.2 
Vybudovať práčovňu v priestoroch starého KC  x    Komunitné 

centrum 

1 500 I 

19. 5.1.1 
Pokračovať v poskytovaní sociálnych služieb KC 

x x x x x 
Komunitné 

centrum 
320 000 I 

20. 5.1.1 
Pokračovať v poskytovaní sociálnej služby v nocľahárni 

x x x x x 
Komunitné 

centrum 
330 000 I 

21. 5.1.1 Zriadiť nocľaháreň v inej mestskej časti    x x x 

Odbor 

sociálny/odbor 

výstavby 

500 000 I/E 
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Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši k 30. 6. 2020, so sídlom na území mesta Liptovský Mikuláš

P. č. Názov  zriaďovateľa CHD/CHP Predmet činnosti CHD/CHP
Dátum priznania 

postavenia CHD/CHP

Počet 

zamestnancov 

CHD/CHP

Počet 

zamestnancov - 

OZP z celkového 

počtu 

zamestnancov 

CHD/CHP

Podiel 

zamestnancov - 

OZP na 

celkovom počte 

zamestnancov 

CHD/CHP v %

CHD/CHP

1 JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Súkromná bezpečnostná služba 17.4.2009 4 4 100 CHD

2 Centrum sociálnych služieb ANIMA I. 

Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových 

zariadeniach 2.9.2009 6 6 100 CHD

3 Centrum sociálnych služieb ANIMA II.

Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových 

zariadeniach 1.3.2011 4 2 50 CHD

4 Chránené dielne, s.r.o.

Reprografická výroba, šitie drobných reklamných predmetov, výroba odznakov a 

pracovných odevov; bezpečnostné a reflexné vesty 29.4.2011 5 5 100 CHD

5 TOMIRTECH, s.r.o. Baliace činnosti 24.11.2011 10 10 100 CHD

6 HDtech, s. r. o. Prevádzkovanie strážnej služby - pult centrálnej ochrany 4.7.2012 10 10 100 CHD

7 Centrum sociálnych služieb ANIMA V.

Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových 

zariadeniach 1.10.2012 12 6 50 CHD

8 Mesto Liptovský Mikuláš Obsluha kamerového systému 1.7.2013 6 6 100 CHD

9 Domov pre seniorov Golden Age Činnosti záujmových organizácií 6.3.2015 2 2 100 CHD

10 IPATEX, s.r.o. Konečná úprava textilu a veľkoformátová tlač 1.10.2015 6 5 83,33 CHD

11

Peter Mlynček - PEMMEVA

obchodno - reštauračné služby Maloobchod v nešpecifických predajniach 1.2.2016 3 3 100 CHD

12 Slovak Edu Team - SET, s. r. o. Stolárstvo - výroba výrobkov z dreva 3.3.2016 4 2 50 CHD

13 HDtech, s. r. o. Prevádzkovanie strážnej služby - pult centrálnej ochrany 17.5.2016 2 2 100 CHD

14 BACK FIT, s.r.o. mimoškolská vzdelávacia činnosť 3.7.2017 5 3 60 CHD

15 Erika Janček Chovančíková - TOPTROPIC Maloobchod s hodinami a šperkmi v špecializ. predajniach 14.9.2018 3 2 66,67 CHD

16 Miroslav Duda, ml. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov: administratíva 1.7.2020 4 2 50 CHD

17 Vladimír Vereš Maliarske, natieračské a sklenárske práce 27.7.2007 1 1 100 CHP

18 Marian Ligda - LM PRODUCTION Tvorba filmov a videozáznamov 16.11.2007 1 1 100 CHP

19 Božena Kaczorová Pizza BoMa Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál 6.2.2008 1 1 100 CHP

20 Ing. Ľubomír Švanda - DANIARIK   Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovníckych kníh, daňové poradenstvo 19.8.2008 1 1 100 CHP
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P. č. Názov  zriaďovateľa CHD/CHP Predmet činnosti CHD/CHP
Dátum priznania 

postavenia CHD/CHP

Počet 

zamestnancov 

CHD/CHP

Počet 

zamestnancov - 

OZP z celkového 

počtu 

zamestnancov 

CHD/CHP

Podiel 

zamestnancov - 

OZP na 

celkovom počte 

zamestnancov 

CHD/CHP v %

CHD/CHP

21 Ján Kuska Čistenie a opravy ďalekohľadov 1.8.2009 1 1 100 CHP

22 Ing. Eva Čápová

Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk; prekladateľské a tlmočnícke 

služby - anglický jazyk 2.3.2010 1 1 100 CHP

23 Jana Kubinská

Prevádzkovanie pohrebnej služby; kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 14.4.2010 1 1 100 CHP

24 Zuzana Hábovčíková HaByTex

Textilná výroba; výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia a korku; výroba hračiek 

a hier; výroba bižutérie a suvenírov 1.5.2010 1 1 100 CHP

25 Peter Ferianc LAFER K & P Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach 1.1.2011 1 1 100 CHP

26 Juraj Halaj Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom 7.8.2011 1 1 100 CHP

27 Vlastimil Császári 

Výroba ostatných výrobkov z dreva, výroba výrobkov z korku, slamy a prúteného 

materiálu 1.8.2012 1 1 100 CHP

28 JUDr. Alena Kánová Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia 1.8.2012 1 1 100 CHP

29 Ing. Juraj Ondreáš + 421 DESIGN STUDIO Projektová, konštruktérska a realizačná činnosť - priemyselný dizajn 12.12.2012 1 1 100 CHP

30 Ladislav Hámor - TATRA REVUE Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov 1.3.2013 1 1 100 CHP

31 Alena Kucháriková Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 1.3.2013 1 1 100 CHP

32 Ján Mucha

Masérske služby, Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich 

na regeneráciu a rekondíciu 7.6.2013 1 1 100 CHP

33 Gabriela Sokolová Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 1.8.2014 1 1 100 CHP

34 Ing. Dušan Nevolník FINE WINE Maloobchodný predaj vína, liehovín, kávy a drobných doplnkov 1.10.2014 1 1 100 CHP

35 Marián Osacký Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 1.4.2015 1 1 100 CHP

36 Anastázia Šušelová Výroba a predaj bytových doplnkov, textilná výroba 7.4.2015 1 1 100 CHP

37 Ing. Ján Opavský - ODORA Výroba výrobkov z koženky 14.9.2015 1 1 100 CHP

38 Kliment Mojš - FINIS MORBUS Masérske služby 1.11.2015 1 1 100 CHP

39 Ing. Renata Kovalčíková Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 1.12.2015 1 1 100 CHP

40 Ivana Roháčová

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu 15.6.2016 1 1 100 CHP

41 PaedDr. Dana Piatková Opracovanie drevnej hmoty ručným brúsením 1.8.2016 1 1 100 CHP
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P. č. Názov  zriaďovateľa CHD/CHP Predmet činnosti CHD/CHP
Dátum priznania 

postavenia CHD/CHP
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zamestnancov 

CHD/CHP v %

CHD/CHP

42 Jozef Blšák

Služby týkajúce sa telesnej pohody - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na 

regeneráciu a rekondíciu 1.4.2017 1 1 100 CHP

43 Jana Janičinová

Služby týkajúce sa telesnej pohody - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na 

regeneráciu a rekondíciu 1.5.2017 1 1 100 CHP

44 Andrea Smrtníková Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa 30.6.2017 1 1 100 CHP

45 Dagmar Lizúchová

Služby týkajúce sa telesnej pohody - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na 

regeneráciu a rekondíciu 3.7.2017 1 1 100 CHP

46 Lucia Žiaková Služby týkajúce sa telesnej pohody 4.5.2018 1 1 100 CHP

47 Anna Devečková Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovníckych kníh, daňové poradenstvo 4.6.2018 1 1 100 CHP

48 Marta Bartková Činnosti poisťovacích agentov 23.2.2018 1 1 100 CHP

49 Marta Handáková Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach 12.11.2018 1 1 100 CHP

50 Ladislav Hamrák Služby týkajúce sa telesnej pohody 8.11.2018 1 1 100 CHP

51 Martin Ratkoš Maloobchod s elektric. Zariadeniami pre domácnosť 23.2.2018 1 1 100 CHP

52 Ľubomíra Balažicová Pretty hands manikúra 1.8.2019 1 1 100 CHP

53 Mgr. Alexander Šipoš Činnosti poisťovacích agentov a maklérov 1.10.2019 1 1 100 CHP

54 Peter Senaj

sprostredkovateľská činnosť v oblati obchodu, služieb, výrobky. Činnosť 

podnikateľských, organizač. A ekonomických poradcov, 24.5.2019 1 1 100 CHP

55 PSYCHAGOGIA, spol. s r.o. I. Činnosť špeciálnej lekárskej praxe 12.2.2008 2 1 50 CHP

56 PSYCHAGOGIA, spol. s r.o. II. Upravacie a pomocné technické práce 27.4.2011 1 1 100 CHP

57 Centrum sociálnych služieb ANIMA III.

Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových 

zariadeniach 14.7.2011 1 1 100 CHP

58 Peter Hanus  TO-MA Kombinované administratívno-kancelárske práce 17.1.2012 1 1 100 CHP

59 Centrum sociálnych služieb ANIMA IV.

Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových 

zariadeniach 9.7.2012 2 1 50 CHP

60 CRYSTAL SK, s.r.o. Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach 5.5.2013 1 1 100 CHP

61 Jibstar Distribution s.r.o. Čistiace činnosti 1.11.2013 1 1 100 CHP

62 RAFTING ADVENTURE s.r.o. Kombinované administratívno-kancelárske činnosti 1.1.2014 1 1 100 CHP
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63 Centrum sociálnych služieb ANIMA VI.

Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových 

zariadeniach 26.1.2015 1 1 100 CHP

64 CREATIVE BUSINESS, s.r.o. Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia 27.1.2015 1 1 100 CHP

65 TOMIRTECH, s.r.o. Nešpecializovaný veľkoobchod 2.5.2016 1 1 100 CHP

66 Centrum sociálnych služieb ANIMA VII Pomocné údržbárske práce v dielni 5.10.2016 1 1 100 CHP

67 ARCADIA - Slovakia s.r.o. Maloobchod s kvetmi, rastlinami a tovarom 27.4.2017 2 1 50 CHP

68 Hedviga Matejovie administratívne služby 6.4.2017 2 1 50 CHP

69 Zuzana Toholová kúpa tovaru na účely predaja 1.1.2017 2 1 50 CHP

70 BARCON internetový predaj   13.10.2017 2 1 50 CHP

71 reDefined, s. r. o. upratovacie činnosti 1.2.2018 2 1 50 CHP

72 Miroslav Duda, ml. administratívne práce 12.4.2018 2 1 50 CHP

73 UNICAR, s.r.o. predaj a servis motorových vozidiel 12.7.2019 1 1 100 CHP

74 GFE, s.r . O. Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach 1.8.2019 1 1 100 CHP

75 UNICAR, s.r.o. predaj a servis motorových vozidiel 17.9.2019 1 1 100 CHP

76 D-trade&service s.r.o. predaj tehoteského oblečenia 12.3.2020 2 1 50 CHP

77 UNICAR, s.r.o.

Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel: predaj náhradných dielov a 

príslušenstiev motorových vozidiel 1.4.2020 2 1 50 CHP

78 NORDBELL, s.r.o. Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach: administratívne činnosti 1.6.2020 1 1 100 CHP

79 EsoSvet, s. r. o. výroba textilných výšiviek 21.2.2017 1 1 100 CHP


