
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a rodinu pri MsZ v Žiari nad Hronom 

 
miesto konania: malá zasadačka MsÚ Žiar nad Hronom 
čas konania: 07.04.2022, štvrtok, 15,30h. 
predseda komisie: Mgr. G. Hajdoniová 
tajomníčka – člen: Ing. M. Minárová  
prítomní: podľa prezenčnej listiny 
prizvaní, hostia: Ing. J. Miškovič – prednosta MsÚ, Mgr. M. Němcová – soc. projekty 
ospravedlnení:  Ing. M. Biesová – poslankyňa MsZ, členka SK 
 
Navrhovaný program:  
 
1. Otvorenie 
 
2. Kontrola prijatých Uznesení 
 
3. Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ, ktoré sa bude konať 
28.04.2022, k bodu č. 6) – Správa o sociálnych projektoch Mesta Žiar nad Hronom 
 
4. Diskusia 

5. Záver 
 
 
Bod č.1. Otvorenie 
 
Za sociálnu komisiu bol  počet prítomných členov – štyri (4), komisia je – nie je 
uznášaniaschopná. 
 
Bod č. 2. Kontrola prijatých Uznesení: 
 
Uznesenie č. 2/2021 
Sociálna komisia odporúčala, po zapracovaní navrhnutých pripomienok normotvornej 
komisie Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť materiál k bodu č. 6) – VZN 
o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Žiar nad Hronom (s prílohou č. 1 – Cenník ZpS). 
Materiál bol na MsZ v decembri 2021 predložený, prerokovaný a následne schválený. 
 
Uznesenie SK pri MsZ, č. 2/2021 bolo splnené. 
 
Bod č. 3.  
 
Zasadnutie sociálnej komisie otvorila a viedla predsedkyňa sociálnej komisie pri MsZ  Mgr. 
G. Hajdoniová, oboznámila prítomných s pripraveným materiálom – Správa o sociálnych 
projektoch Mesta Žiar nad Hronom. Správa sa týka sociálnych projektov, ktoré aktuálne 
pribiehajú, teda sú v realizácii mesta Žiar nad Hronom. 
Ide o projekty : 

1. Národný projekt – Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len 
"NP BOKKÚ"), známy pod názvom Komunitné centrum 

2. Národný projekt – Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce  II (ďalej 
len „NP TSP II“), známy pod názvom terénna sociálna práca 

3. Dopytovo-orientovaný  projekt – Podpora opatrovateľskej služby v Žiari nad 
Hronom II (ďalej len „POS II“) 



4. Dopytovo-orientovaný projekt – Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad 
Hronom II – ( ďalej len „MOPS II“) 

Všetky podrobnosti o projektoch sú uvedené v Správe o sociálnych projektoch. 
Národné projekty majú končiť v tomto kalendárnom roku. Vzhľadom na ich možné predĺženie 
– ako k tomu došlo pri projekte NP BOKKÚ – 2 mesiace, je možné niekoľko mesačné 
predĺženie aj projektu NP TSP II.  Projekt POS II bude končiť v novembri 2023. Projekt 
MOPS II v aktuálnej verzii spadá pod gesciu Mestskej polície, na odd. sociálnych projektov je 
zastrešené jeho administratívne spracovanie, takisto je pravdepodobné jeho predĺženie, aby 
bolo umožnené dočerpanie zmluvne dojednaných fin. prostriedkov 
 
Bod č. 4. Diskusia – do všeobecnej diskusie sa prihlásili: 
 
 
dotaz č.1., Mgr. G. Hajdoniová – predsedkyňa SK MsZ:  
 
Koľko miest je t. č. obsadených v ZpS DOMOV PRI KAŠTIELI? 
odp. Ing. M. Minárová, vedúca OSoO: Podľa mojich posledných informácií – medzi 18-20. 
 
Pýtam sa preto, nakoľko je známe, že v okolí sú znovu poradovníky v ostatných 
zariadeniach. V čom je teda problém, že nemáme v našom zariadení plnú obsadenosť? 
odp.: Ing. M. Minárová – určite by vedela presnejšie odpovedať p. riaditeľka ZpS Mgr. J. 
Filipčíková. Informácie, ktorými disponujem ja sú tie, že veľké percento žiadateľov sa 
nedožíva nástupu do zariadenia (vzhľadom na zhoršený zdravotný stav tejto časti populácie 
vplyvom pandémie), ďalší žiadatelia si našli iný spôsob starostlivosti z dôvodu obáv 
z nástupu do zariadenia kvôli pandemickými opatreniam, ktoré prinášajú značné obmedzenia 
ako pre klientov tak pre rodinných príslušníkov, niektorí si zase premyslia výšku poplatku 
a zvolia síce čakanie v poradovníku do iného zariadenia, ale s nižším poplatkom. 
reakcia Mgr. G. Hajdoniovej: Poplatky v iných porovnateľných zariadeniach (čo do  
vybavenosti, moderného a odborného interiér. vybavenia ...) nie sú až tak vyššie, aby toto 
musel byť neprekonateľný problém s neobsadenosťou zariadenia. 
  
Poprosím o bližšiu špecifikáciu ku kapitole 1. Priame odborné intervencie, 1.1. 
Bývanie. TSP pracovníci priamo zasahujú do procesu sprostredkovania bývania pre 
záujemcov dostať nájomné bývanie? 
odp.: Mgr.  M. Němcová, sociálne projekty:  V bode 1.1 sú vymenované priame 
intervencie – asistencia pri písaní žiadosti, pomoc pri vyhľadávaní inzerátov, ... ich asistencia 
je vnímaná a aj v praxi sa realizuje aj pri zveľaďovaní existujúcich obydlí najmä v oblasti 
osvety – vyzývanie obyvateľov osady k upratovaniu, čisteniu okolia obydlí ale aj blízkeho 
okolia, pomáhajú pri komunikácii získavania tuhého paliva na kúrenie ... . Nesuplujú však 
realitné kancelárie. 
 
Mgr. G. Hajdoniová - ďalej by som chcela poprosiť o informovanie členiek sociálnej komisie, 
o ďalšom stretnutí s utečencami z Ukrajiny, ktoré ( ak) sa bude konať v MsKC. Máme záujem 
sa s nimi stretnúť. 
 
dotaz č.2., S. Šeševičková: Mám osobnú skúsenosť s aktivitami komunitných pracovníčok –
 veľmi pozitívnu. Pracovníčky KC – Mgr. Ponická a ostatné, poznajú deti z osady po mene, 
poznajú rodinné vzťahy, pobádajú účastníkov na aktivite aby zobrali na budúce aj svojich 
súrodencov, kamarátov, deti ich akceptovali, boli komunikatívne, prejavovali radosť z 
činnosti... pracovníčky pôsobia profesionálne a znalé práce, prostredia a komunity, v ktorej 
pôsobia. 
Budú projekty kontinuálne pokračovať? Už sme sa ako Mesto prihlásili do výziev, aby 
sme zachovali kontinuitu? 
odp.: Mgr. M. Němcová: Projekty s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú kontinuálne 
pokračovať, ako vzhľadom na koniec programového obdobia EÚ v roku 2023, tak aj 



vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov, ktoré tomu nasvedčujú – takmer vždy 
bolo obdobie 2-6 mesiacov, kým sa otvorila nová výzva. V tomto medziobdobí mesto udrží 2 
pracovné miesta (pracovníčok s trvalým pracovným pomerom), aby nedošlo k úplnému 
prerušeniu prác v terénnej práci, vzťahov s cieľovými skupinami ... . 
 
dotaz č.3., Mgr.  A. Líšková :  Aké výdavky pokrývali získané finančné zdroje na 
jednotlivé projekty? 
odp.: Mgr. M. Němcová : Na NP BOKKÚ   a NP TSP II  sú externými zdrojmi pokryté 
mzdové výdaje a časť výdavkov na realizované aktivity, ktoré musia byť v súlade s Príručkou 
jednotlivých projektov ako sú napr. výdavky spojené s cestovaním na školenia, na služ. 
mobily... . Samozrejme pomerné prevádzkové náklady – energie,.... . 
Na projekt POS II externými zdrojmi je pokrytá  len časť mzdových nákladov opatrovateľov, 
max. do výšky 680,- € na 1 prac. miesto, bez akýchkoľvek ďalších aktivít, i napriek tomu je to 
významná podpora pre mzdové výdavky Mesta. 
Projekt MOPS II t. č. je na odd. sociálnych projektov, v porovnaní s predchádzajúcim 
projektom kedy sme ho riadili komplexne, „len“ administratívne zastrešovaný, aktivity 
pracovníkov MOPSu sú v gescii MsP. Refundácia pokrýva náklady na mzdy a takisto aj 
ostatné výdavky spojené s realizáciou projektu, napr. zabezpečenie povinnej výbavy, služ. 
mobily a pod. 
Samozrejme participujú členovia hliadky aj na aktivitách a činnostiach iných odborov – najmä 
OŽP – jednou z ich hlavných aktivít je zameranie sa na  tzv. „zelený aspekt“, teda členovia 
MOPS II majú byť školení v problematike nakladania odpadov a majú pôsobiť aj v rámci 
osvetových aktivít OŽP, ale môžu byť súčinní aj pri mnohých aktivitách športového, 
kultúrneho,... charakteru organizovaných predovšetkým obcou/mestom. 
 
Soc. komisia odporúča prijať nasledovné uznesenie č. 1/2022: 
 
Uznesenie č. 1/2022 

• Sociálna komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom vziať na 
vedomie materiál  bod č. 6) – Správa o sociálnych projektoch Mesta Žiar nad 
Hronom 

 
Hlasovanie: 
Za:  -4- hlasy, slovom : -štyri-hlasy 
Proti:   -0- hlasov 
Zdržal sa: -0- hlasov 
Uznesenie č. 1/2022 bolo jednomyseľne prijaté. 
 
Bod č.5. Záver 
Predsedkyňa komisie p. Mgr. G. Hajdoniová ocenila aktívnu účasť všetkých zúčastnených na 
tvorbe materiálu - Mgr. M. Němcovej a kolektívu pracovníkov jednotlivých projektov, ktorí sa 
spolupodieľali na príprave materiálu a budú materiál na MsZ aj prezentovať. 
Zapojením sa mesta Žiar nad Hronom do jednotlivých aktuálnych výziev, najmä ak ide 
o projekty, ktoré vytvárajú pracovné miesta na všetky podporné služby, ale aj na originálnu 
kompetenciu samosprávy, najmä ak ich potreba je preukázateľná – vzhľadom na existenciu 
MRK a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľstva, nelegálnych obydlí, zvýšená 
potreba po opatrovateľskej službe a udržateľnosť zamestnanosti v tomto sektore; sa ich 
realizovaním napĺňa jedna z viacerých priorít Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
Žiar nad Hronom pre r. 2018-2023, opatrenie č. 1.2.1., 2.1.3, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.1.  
 
Následne predsedkyňa sociálnej komisie poďakovala  prítomným za účasť a zasadnutie 
sociálnej komisie ukončila. 
Zápisnica zverejnená na webstránke mesta (odposlaná na zverejnenie 11.04.2022), 
následne zverejnená  11.04.02022. 
 


