
Správa o sociálnej pomoci a sociálnych službách poskytovaných občanom 

mesta  Žiar nad Hronom v roku 2013 
 
 

Správa o sociálnej pomoci  

 
 

 Sociálna pomoc – je chápaná najmä ako sociálna prevencia, poradenstvo, služby či riešenia hmotnej 

a sociálnej núdze. Je to aktívna spoluúčasť sociálneho pracovníka a  klienta pri riešení problémových 

situácií v živote človeka – občana.  

 V Kancelárii prvého kontaktu – ako vyplýva zo samotného názvu, sa poskytuje  pomoc – prvý 

kontakt občanovi, ktorý sa nečakane ocitne v sociálne ťažkej, krízovej a bez pomoci  nezvládnuteľnej 

situácii.   

Zamestnanec pre oblasť sociálnej pomoci v kancelárii prvého kontaktu zabezpečuje: 

1. rozhodnutia o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (v peňažnej alebo vecnej forme),  

2. pomoc pri nadobúdaní nevyhnutných životných potrieb pre obyvateľov mesta v hmotnej núdzi,  

3. spravovanie štátnych dotácií poskytovaných ako príspevky na stravu a školské potreby pre deti z 

rodín v hmotnej núdzi a pre deti z rodín s príjmom do výšky životného minima, navštevujúce 

materské školy, základné školy a špeciálnu základnú školu,  

4. pohreb občana - § 30 povinnosti obce na úseku pohrebníctva Zákona č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve  

5. osvedčovanie podpisov a listín 

6. pomoc pri zabezpečovaní záujmového, kultúrneho a spoločenského života obyvateľov v 

dôchodkovom veku, činnosti podporujúce fyzickú a psychickú aktivitu  (klub dôchodcov, 

zdravotne postihnutí, ...)  

7. inú pomoc podľa charakteru situácie – poradenskú, administratívnu  a pod.. 

 

K sociálnej pomoci vykonávanej Mestom Žiar nad Hronom sa vzťahujú viaceré zákony  a právne predpisy, 

predovšetkým: 

 

-  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi  

-  Zákon č. 305/2005 Z. z.  o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

-  Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003                                                              

   Z. z. o sociálnom poistení 

-  Zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR 

-  Zákon č. 36/2005 o rodine 

-  Zákon č. 601/2003 životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

-  Zákon č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 

-  Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 

-  Zákon č. 131/2010 Z.z  o pohrebníctve 

 

K najzákladnejším a aj najdôležitejším formám sociálnej pomoci  odboru starostlivosti o obyvateľa 

mesta Žiar nad Hronom patrí (z pohľadu sociálneho pracovníka ai občana): 

 

A) sociálne poradenstvo  

B) priama finančná alebo materiálna pomoc – je poskytnutá občanovi - obyvateľovi s trvalým 

pobytom na území mesta Žiar nad Hronom nasledovne: 

          Formou  jednorazovej dávky  v hmotnej núdzi (JDvHN) v zmysle  z. č. 599/2003 o pomoci v 

hmotnej núdzi  a  Internej smernice č. 21 Zásady pri poskytovaní JDvHN,  a to: 

1. poukážkou na poskytnutie šatstva a obuvi z charitatívnej zbierky od občanov 

mesta a iných darcov  (tzv. Stanica Charity) 

2.   nákupnou poukážkou účelovo viazanou na nákup potravín v nákupnej sieti 

      COOP Jednota, spotrebné družstvo Žarnovica, s výnimkou kúpy cigariet a alkoholu 
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3. poukážkou - stravenkou na jedno teplé jedlo denne  

4. finančnou hotovosťou  a 
5. finančnou hotovosťou, ktorá je účelovo viazaná a je vo väčšine prípadov vyplácaná ako 

refundácia vzniknutých nákladov, resp. úhrada nákladov za dočasné bývanie v zmysle 

konkrétneho potvrdenia. 

 

 

Tab. č.1  Sociálna pomoc obyvateľom mesta Žiar nad Hronom za sledované obdobie r. 2013 – k 30. 

 septembru 2013 v priamej forme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V rámci posudzovania JDvHN sú zamestnancom Odboru starostlivosti o obyvateľa  sledované aj 

rôzne ukazovatele, ktoré môžu byť smerodajné pri iných činnostiach odboru či mestského úradu, ako je 

napr. čerpanie štát. dotácií, tvorba sociálnych projektov, vznik nových soc. služieb alebo tvorba budúceho 

rozpočtu mesta a pod.  Jedná sa o indikátory, ktorými sú: JDvHN poskytnutá ako osobitná pomoc, JDvHN 

pre jednotlivca, úplné či neúplné rodiny, etnikum - rómski občania  a osamotené tehotné ženy, príp. iné. Je 

nielen zaujímavé ale aj potrebné sledovať práve pestrosť, zmeny a zvraty, ktoré súvisia s neistotou 

súčasnosti a prenášajú sa do reality dnešnej doby, nakoľko práve tieto zmeny prinášajú podnety na nové 

formy pomoci a služby občanovi mesta, ktorý sa v nepriaznivej život. situácii obracia práve na mesto – ako 

vedenie tak zamestnancov alebo priamo na  poslancov.   

 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi za obdobie r. 2013 - k 30. septembru 2013 

 

 

Obyvatelia, s trvalým pobytom 

v meste Žiar nad Hronom. 

 

 

 

počet 

 

 

18 843 

 

Charakteristika JDvHN 

 

  

 

Prijaté žiadosti  o JDvHN 

 

 

počet 

 

73 

 

Poskytnuté JDvHN,  

 

v tom:   poukážky na šatstvo a 

obuv zo Stanice Charity, 

nákupná poukážky, poukazu -  

stravenka na jedno teplé jedlo 

denne 

 

 

- finančná hotovosť            

 

 

- finančná hotovosť              

(účelovo viazaná) 

 

 

 

počet/suma 

 

 

 

 

 

 

 

počet/suma 

 

 

počet/suma 

 

 

 

52 / 3458,50 €,   

 

 

28 / 905,00 € 

 

 

 

 

 

26 / 2020,00 € 

 

 

6 / 533,50 € 
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 Pri porovnaní s rokom 2012 klesol (najmä v druhom polroku r. 2013) počet žiadateľov o jednorazovú 

dávku v hmotnej núdzi, čo však vôbec nekorešponduje s počtom občanov -  poberateľov DvHN na území 

mesta, riešených prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Je to skôr výsledok systematickej, 

cielenej a viacročnej práce sociálneho pracovníka v zmysle, že občanovi – potenciálnemu žiadateľovi 

o JDvHN objasňuje a vysvetľuje aj iné alternatívy ako si pomôcť, ako sa zabezpečiť, ako aspoň čiastočne 

„vykľučkovať“ zo svojej  núdze a nečakať len na pomoc mesta ZH (interpretácia cesty od pomoci 

k svojpomoci). Vo svojej poradenskej činnosti sa zameriavame na samoaktiváciu občana s dôrazom na to, 

aby si občan v prvom rade uplatnil svoje nároky a možnosti prostredníctvom nástrojov sociálnej politiky 

štátu, v súčinnosti s rodinou. V číselnom vyjadrení to znamená, že v porovnaní s vlaňajším rokom r. 2012 

toho istého obdobia si v tomto roku 2013 o JDvHN požiadalo o 8 žiadateľov menej s priznanou sumou 

nižšou o 570,00 €. Je možné povedať, že ide o občanov chronicky sa uchádzajúcich o JDvHN. 

 

 Formou  Krízovej intervencie, ktorá spočíva v priamej pomoci obyvateľom mesta v prípadoch 

hodných osobitného zreteľa, akými sú napr.:  vyhorenie alebo vytopenie domu či  bytu, úmrtie živiteľa 

rodiny, dlhodobo nepriaznivá životná situácia z dôvodu zhoršeného zdravotného  stavu a nepriaznivého 

sociálneho statusu občana  a pod.  Krízovou intervenciou sa podáva pomocná ruka občanovi, ktorý nie je 

schopný vlastnými silami (vyrovnávajúcimi stratégiami) a ani s pomocou svojich blízkych zvládnuť krízu 

prijateľným spôsobom a v určitom čase. Krízová intervencia sa po prvýkrát v rozpočte mesta objavila v roku 

2010 na základe potreby vykrytia špecifík dnešnej doby, keď v prípade krízovej udalosti zákony nereagujú 

a neriešia prípadnú finančnú kompenzáciu na krátkodobú výpomoc občanovi v čase tzv. adaptácie sa 

jednotlivca, príp. rodiny na novovzniknutú situáciu. Na rozdiel od vlaňajšieho roka, keď z tejto položky 

čerpané nebolo, je stav čerpania k 31. 10. 2013 vo výške 100 %, tj. boli z tejto rozpočtovej položky 

uskutočnené tri výdaje - 3 darovacie zmluvy s čerpaním 500,00 € (ku všetkým žiadostiam je vykonané 

sociálne šetrenie a pristupuje sa k posúdeniu žiadosti vždy individuálne).  

 

 

C) nepriama pomoc – je poskytnutá občanovi s trvalým pobytom na území mesta Žiar nad 

Hronom nasledovnými spôsobmi: 

 

          1. zabezpečenie pochovania mŕtveho, ktoré obec vykonáva vtedy, ak zomretý občan má trvalý 

pobyt v našom meste, resp. zomrie na území mesta a do 96 hodín od úmrtia nikto  pochovanie nezabezpečí, 

alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia. V realite sú to najmä prípady, keď 

zomretý nemá žiadnych príbuzných. V tomto roku sme k 30. 09. 2013 vykonávali dva takéto pohreby (v 

mesiaci január a február), spolu vo výške 481,02 €.  

 

     2. spracovaním zoznamov poberateľov Dotácií zo štátneho rozpočtu, poskytované deťom 

z rodín v hmotnej núdzi a deťom z rodín, v ktorých príjem nepresahuje hranicu životného  minima (tzv. 

nízkopríjmové rodiny), v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z.   o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením  pre 

deti z rodín v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima 

(predtým dotácia na stravu) sa poskytuje mesačne (s výnimkou školských prázdnin týkajúcich sa detí zo 

základných škôl) deťom navštevujúcim školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad 

Hronom (ZŠ Ul. Dr. Janského, ZŠ  Ul. M.R. Štefánika, ZŠ Ul. Jilemnického), právnemu subjektu materskej 

školy a jej elokovaným pracoviskám ako aj  Špeciálnej základnej škole na Ul. Hutníkov v našom meste.  

Raz v roku, v mesiaci december príslušného kalendár. roku sa robí záverečné - celoročné vyúčtovanie, po 

ktorom je predškolské zariadenie a školy povinné nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť (prostredníctvom 

nás) do štátnej pokladnice.  

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením  

pre deti z rodín v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného 

minima (predtým dotácia na školské potreby) sa poskytuje polročne, tj. dvakrát do roka. Prvý krát v prvom 

polroku školského roka  - v septembri  a druhý krát  v druhom polroku - vo februári. Týka sa rovnako detí  

z rodín v hmotnej núdzi  a detí z rodín, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi, t.j. z  tzv. 
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nízkopríjmových rodín. O tento druh dotácie žiada predškolské zariadenie pre deti navštevujúce prípravnú 

triedu,  školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom (ZŠ Ul. Dr. Janského, ZŠ  

Ul. M.R. Štefánika, ZŠ  Ul. Jilemnického) a Špeciálna základná škola na Ul. Hutníkov. Raz v roku, 

v mesiaci december príslušného kalendárneho roku sa  robí  záverečné, celoročné vyúčtovanie  šk. potrieb.  

 

 Pozn.: k  30. 09. 2013 sa uskutočnil tzv. transfér: 

- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením  pre 

deti z rodín v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima 

pre 2384 detí vo výške 34.881,12 €, čo v priemere - na mesiac predstavuje 265 detí s mesačnou 

dotáciou vo výške 3.875,68 €,  

- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym 

vylúčením  pre deti z rodín v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške 

životného minima v mesiaci február 2013 na II. polrok školského roka 2012/2013 pre 300 detí vo 

výške 4.980,00 € a neskôr v mesiaci september 2013 na I. polrok šk. roka 2013/2014 pre 303 detí vo 

výške 5.029,80 €.    

 

 3. poskytovaním pomoci organizáciám a združeniam, ktoré vykonávajú svoju činnosť 

v sociálnej oblasti na území mesta Žiar nad Hronom – ide predovšetkým o podporu subjektov ako Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Asociácia nepočujúcich, Zväz diabetikov, Slovenský zväz zdravotne 

postihnutých, Jednota dôchodcov Slovenska a pod. Záujemcom o podporu, môže  mesto poskytnúť pomoc 

vo forme: 

 

- priamej finančnej – formou finančného daru na základe Darovacej zmluvy (DZ), kde finančný dar 

je  účelovo viazaný a obdarovaný je povinný preukázať zamestnancovi OEaF využitie daru  

najneskôr do konca kalendárneho roku. Ďalej mesto Žiar nad Hronom finančne priamo podporuje 

činnosť Klubu dôchodcov, ktorého je aj zriaďovateľom. V KD sa zabezpečujú voľnočasové aktivity 

a vzdelávacie aktivity pre občanov seniorského veku a pre občanov s nepriaznivým zdravotným 

stavom. K 31. 08. 2013 bolo pre tri z vyššie spomenutých subjektov poskytnutých 340,00 € (na 

základe ich žiadosti). Zároveň, každoročne - v decembri príslušné kalendárneho roka dostáva jeden 

subjekt finančný dar zo zbierky Vianočného primátorského punču.   

- nepriamej – poskytnutím priestorov Klubu dôchodcov v zmysle Harmonogramu KD pre tzv. cudzie 

subjekty za symbolický ročný nájom 1,00 €. Mesto tým vytvára priaznivé podmienky pre činnosť 

subjektov z tretieho sektora, ktoré zabezpečujú aj v spolupráci s mestom nielen voľnočasové aktivity 

pre občanov v seniorskom veku a s nepriaznivým zdravotným stavom, akcie s preventívnym 

zameraním,  ale aj vzdelávacie aktivity edukačného charakteru so sociálnym poradenstvom (v rámci 

Kalendára aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-patologických 

javov na rok 2013).    

 

4. poskytovaním a zabezpečením služieb v Stanici osobnej hygieny  a  v Stanici Charity, a to:  

 

- použitie sprchy – pre deti, dospelé osoby. Sprcha sa poskytuje v určené dni v týždni za poplatok 

0,50 € za osobu (v osobitných prípadoch bezplatne), za prevádzkového dozoru asistentiek terénnych 

sociálnych pracovníčok z dôvodu efektívneho správania sa užívateľov. 

- poskytnutie oblečenia, obuvi a iných sezónnych potrieb – pre deti, dospelé osoby. Šatstvo sa 

poskytuje aj v rámci JDvHN ale  aj krízových situáciách, napr. vyhorenie, vytopenie a pod. 

V tejto súvislosti sa sporadicky konávajú aj zbierky použitého oblečenia a obuvi, ktoré sa sústreďuje 

v kancelárii terénnych sociálnych pracovníkov. Stanica Charity má od júla 2013 obmedzenú 

a čiastočne pozastavenú svoju činnosť z dôvodu zmeny sídla terénnych sociálnych pracovníkov.  

 

Prevádzku vyššie spomenutých foriem sociálnej pomoci zabezpečujú zamestnanci OSoO v aktívnej 

spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a ich asistentkami. O vyššie spomenutú službu – šatstvo 

z charity je medzi obyvateľmi (najmä z komunity nachádzajúcej sa v časti mesta „Pod Kortínou“) pomerne 

veľký záujem. Vďaka kvalitnému systému v prevádzke danej služby bolo v tomto roku (ku dňu prerušenia, 
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tj. k  30. 06. 2013) vydaných 45 doporučení, čo je počet žiadateľov bez rodinných príslušníkov. Pri 

porovnaní s rokom 2012 to bolo o 9 doporučení menej, no i napriek tomu je preukázateľné, že služba „má 

zmysel“, preto sa v súčasnosti intenzívne pracuje na získaní nových priestorov.  Služba osobnej hygieny je 

využívaná menej, k 30. 06. 2013  Stanicu osobnej hygieny využilo 35 občanov (vrátane detí), čo značí 

 príjem vo výške 12,00 €, čo pri porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 značí pokles o 29 občanov. 

Aktuálne sa Stanica os. hygieny nachádza v novo zrekonštruovanom priestore mestskej ubytovne na Ul. 

SNP č. 149.   

 

Činnosť  oddelenia sociálnej pomoci sa týka hlavne pomoci pri riešení rodinných 

a sociálnych problémov občanov. V tejto práci sa opierame hlavne o Zákon o hmotnej 

núdzi, Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Zákon o rodine, 

Zákon o prídavku na dieťa a VZN č. 5/2009 o poskytovaní finančných príspevkov na 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 

A/ Sociálnoprávna ochrana detí  a sociálna kuratela 

 

 Obec sa v tejto činnosti opiera o zákon č. 305/2005 Z .z. o sociálnoprávnej ochrane detí (SPO) a 

o sociálnej kuratele. Na základe tohto zákona vykonáva opatrenia pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu, rodinu, 

komunitu, najmä prostredníctvom sociálnej práce, metódami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom 

o stave a vývoji sociálnopatologických javov v spoločnosti. Opatrenia  sú zamerané 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. Mesto pri tejto svojej 

samosprávnej pôsobnosti spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom, orgánom 

sociálnoprávnej ochrany (ÚPSVaR), poskytuje súčinnosť štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa 

a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení SPO, vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má 

záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom. Podieľa sa na vyhotovovaní plánoch sociálnej práce 

s dieťaťom, ktorému bola nariadená ústavná výchova alebo výchovný dohľad. V rámci SPO sa spolupracuje 

s ÚPSVaR v meste Žiar nad Hronom, vykonávajú sa opatrenia ( v zmysle zákona č. 305/2005 o SPO 

a kuratele, pôsobnosť obce), aby sa zabránilo umiestneniu dieťaťa do ústavného zariadenia, ale nie vždy sa 

to podarí. Hlavný dôvod umiestnenia je strata bývania alebo nezáujem matky o dieťa, kedy sa sama 

rozhodne, že už po pôrode si ho nezoberie z nemocnice, alebo si ho zoberie a po krátkom čase sa ho vzdá. 

Tu je práca náročná, sanácia je málokedy úspešná a dieťa je umiestnené do domova.  Z aplikácie  zákona č. 

305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele, v niektorých prípadoch vyplýva mestu povinnosť 

tvorby úspor pre takto umiestnené deti. */tab.1/ 

 
Rok 1992-

2007 

2008 2009 2010 2011 2012- 2013 k 

15.11. 
Celkom 

Počet 

umiestnených 

detív DD 

celkom 

31 15 2 4 4 3 5 64 

Počet detí -

úspory 

7 8 9/10 8/4 4 4/7 7/6  

Vytvorené 

úspory 

1940,00€ 7568,21€ 9195,68€ 6128,64€ 4283,04€ 4306,61€ 6854,62€ 40276,80€ 

 Tab. č.1 Počet umiestnených detí v DeD a tvorba úspor 

 

 Ďalšou  rozsiahlejšou agendou je vykonávanie šetrení*/tab.č.2/ v rodinách,  pre potreby  justície, 

hlavne z dôvodu súdnych konaní vo veci starostlivosti súdu o mal. deti, ÚPSVaR, školy a iné /soc. 

poisťovne, nemocnice../. V rámci súdnych konaní  zastáva mesto funkciu opatrovníka občanovi, ktorý 

nereaguje na výzvy súdu a súdne konanie nemôže byť uskutočnené. V tom prípade súd ustanoví mesto, za 
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opatrovníka tomuto občanovi a súdne konanie môže byť ukončené.  V roku 2013 bolo 16  takýchto konaní, 

kde bol občan zastúpený opatrovníkom – mestom.    

 

Inštitúcia Justícia Úrad práce škola iné 

Počet šetrení 40 39 14 10 

 Tab. č.2 počet soc. šetrení v rodinách pre potreby rôz. inštitúcií 

 

B/ Výkon osobitného príjemcu 

 

1./ Prídavok na dieťa 

 

 V tejto činnosti úzko spolupracujeme s ÚPSVaR, školami a ústavnými zariadeniami. V najväčšom 

počte sa osobitný príjemca týka štátnej dávky -  prídavku na dieťa, kde bola rodičom  výplata  tejto dávky 

pozastavená a mesto bolo určené úradom práce  osobitným príjemcom  na spravovanie a výplatu tejto dávky 

(výška prídavku na dieťa PnD je v súčasnej dobe 23,10 €). Hlavné dôvody pozastavenia výplaty PnD sú 

záškoláctvo a v druhom rade  sociálne dôvody, kedy rodičia  nevyužívajú túto dávku v prospech detí ale ju 

zneužívajú, deti sú zanedbané a nemajú zabezpečené základné životné potreby. V súčasnej dobe  

vykonávame osobitného príjemcu  na 63  prídavkov na deti.  Tieto sa využívajú cielene, hlavne na úhradu 

stravy v škole, školských poplatkov a nákup potravín.*/tab.č.3/ Pri rozhodovaní o využití týchto 

prostriedkov sa úzko spolupracuje so školou, internátom, ústavným zariadením a rodinou. V prípade 

nákupov sa úzko spolupracuje s rodinou, pracuje sa s rodičmi detí, aby si vedeli nakúpiť základné potraviny 

a orientovať sa v cenových ponukách. Nákupy sa vykonávajú v sprievode pracovníkov OSoO a TSP a 

ATSP.   

 

  

Použitie PnD Poplatky           

v škole 

Nákup            

na nákupnú 

poukážku 

Nákup za fin. 

hotovosť s 

doprovodom 

Ostatné 

/cestovné, lieky/ 

Počet detí 20 17 23 3 

 Tabuľka č.3 Čerpanie prídavku na dieťa v r. 2013 

 

2./ Dávka v hmotnej núdzi 

 

 Výplata dávky v hmotnej núdzi je pozastavená občanovi zo sociálnych dôvodov a mesto je určené 

ako osobitný príjemca tejto dávky len po dohode s ÚPSVaR  a so súhlasom občana. V súčasnej dobe mesto 

– odbor starostlivosti o obyvateľa vykonáva osobitného príjemcu na dávku v hmotnej núdzi dvom 

poberateľom tejto dávky. Výkonom osobitného príjemcu na štátne dávky v hmotnej núdzi a ostatných 

príspevkov je poverené mesto aj v prípade úhrad nájomného, čo vykonáva odbor správy majetku. 

 

C/ Náhradné bývanie 

 

 Riešenie náhradného bývania je z dlhodobejšieho hľadiska najproblematickejšou agendou, nakoľko 

možností na riešenie ubytovania sociálne odkázaných občanov na území mesta je málo a spolupráca 

s dotknutými občanmi je náročná. Ide najmä o MRK, ale nie sú výnimkou aj  občania majority. Dôvody 

straty bývania sú hlavne finančné – strata zamestnania a teda pravidelného príjmu,  ale aj rodinné problémy 

(medzigeneračné nezhody), ďalej účasti na finančných a majetkových podvodoch a ich dôsledky                    

( neschopnosti splácať úvery, vedomé zapojenie sa člena rodiny do nekalých transakcií s majetkom, 

financiami...). Našou snahou je pomôcť občanovi a nájsť riešenie, ktoré by bolo pre neho prijateľné. Toto sa 

nie vždy podarí, či už z dôvodov nespolupráce alebo neochoty opustiť zaužívaný spôsob života a miesto 

pobytu. Ďalšou negatívnou skúsenosťou je aj to, že sa síce podarí občana – prípadne rodinu umiestniť do 

zariadenia, ale po krátkej dobe sa vrátia, pretože sa nevedia  zžiť s cudzím prostredím, nie sú schopní 

samostatne hospodáriť, vo veľkej miere nie sú schopní  rešpektovať podmienky daného typu bývania a pod.   
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Mestské detské jasle 
 

 Zariadenie tohto typu zabezpečuje dennú starostlivosť o deti od šiestich mesiacov do dvoch rokov. 

Zriaďovateľom detských jaslí je mesto Žiar nad Hronom. Ako primárne zariadenie dennej starostlivosti sú 

dôležitým článkom v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri zosúladení rodičovských povinností 

s platenou prácou, pri zabezpečovaní životného štandardu členov rodiny (teda aj detí). Ďalší dôležitý 

význam jaslí spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických schopností detí a pri ich socializácii. 

 Mestské detské jasle sú od 1.9.2004 umiestnené v objekte IX. materskej školy, vo vyčlenenom 

samostatnom krídle predškolského zariadenia. Pozostávajú zo 7 miestností. Dispozičné riešenie: prijímacia 

miestnosť, herňa s jedálňou, prípravná kuchynka, 2 spálne, kancelária vedúcej sestry, zariadenia pre osobnú 

hygienu detí.  

Kapacita mestských detských jaslí je limitovaná na 15 miest. O deti zverené do opatery sa stará odborný 

personál v zložení  – vedúca detských jasieľ  a tri  zdravotné sestry. 

Výška úhrady za služby v detských jasliach je od 1.1.2013 stanovená uznesením Mestského zastupiteľstva v 

Žiari nad Hronom č. 98/2012 nasledovne: 

a)  pre deti s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom: 

- mesačný režijný poplatok vo výške 110,00 € (platí sa aj počas neprítomnosti dieťaťa v jasliach okrem 

neprítomnosti, ktorá je spôsobená zo strany poskytovateľa služby - celoprevádzková dovolenka, technické 

príčiny), 

- ošetrovací poplatok vo výške 1,00 € / deň (platí sa podľa počtu prítomných dní dieťaťa v jasliach), 

- jednorazový poplatok pri zápise dieťaťa do jaslí vo výške 10,00 €, 

- poplatok za stravovanie vo výške 1,19 € / deň (podľa platných právnych noriem a výšky stravnej jednotky 

školskej jedálne materskej školy) 

 b)  pre deti s trvalým pobytom mimo Žiaru nad Hronom: 

 - mesačný režijný poplatok vo výške 210,00 €. 

 Záväznou normou výchovného pôsobenia pre deti do 2 rokov veku je Program výchovnej práce v 

jasliach a materských školách. Táto norma zahrňuje úlohy z oblasti telesnej, rozumovej, mravnej, pracovnej, 

hudobnej a výtvarnej výchovy. Spolu tvoria systém, v ktorom sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. V prvom 

roku života sa obsah jednotlivých zložiek člení na štvrťroky. Dojča sa vyvíja jednak spontánne, najmä jeho 

motorika, jednak pôsobením materiálneho a sociálneho prostredia. Pôsobenie je zásadne komplexné, i keď 

obsah výchovy sa z hľadiska prehľadnosti člení do jednotlivých zložiek. Druhý rok je rozčlenený na dva 

polroky a zahrňuje už pracovnú aj výtvarnú výchovu. 

 Od tohto roku sa platí v jasličkách   zvýšený poplatok  za pobyt dieťaťa v zariadení. Aj napriek 

tomuto zvýšeniu, keď je podiel rodiča  na nákladoch 37%, sa snažíme zariadenie   detských jasieľ aspoň 

čiastočne  modernizovať zakupovaním interiérového vybavenia, hračiek, doplnkov, renováciou ešte 

použiteľného nábytku (samotné „tety“ priložili ruku k dielu a ponatierali staré postieľky) a tak  spríjemňovať  

pobyt detí v tomto zariadení. Na ilustráciu prikladáme aspoň pár záberov. * 

 

 *Nákup nových drevených postieľok a koberca v spálni MDJ 
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     *Zrenovované staré postieľky, nové posteľné prádlo pre deti, nový koberec, nové skrine 

     *Nové jedálenské stoly a stoličky 
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 V roku 2013 sa do MDJ zakúpilo niekoľko druhov nového interiérového vybavenia (viď foto), časť 

nových pomôcok a hračiek, ktoré deťom v tomto veku (6 mesiacov – 2 roky) každodennou, bežnou 

stimuláciou a používaním plynulo vyvíjajú zmysly. Rôznorodá, bohatá a zaujímavá stimulácia zabezpečí 

dieťatku väčší zmyslový zážitok. Rozmerovo väčšie hračky – vhodné pre tých najmenších, rozvíjajú deťom 

zručnosť a schopnosť spoznávať rôzne tvary, ročné obdobia, zvieratá atď. Počas hry deti získavajú poznatky 

zo svojho okolia. Rozvíjajú rozumovú výchovu, to znamená že sa uskutočňuje rozvoj vnímania, tvarov, 

farieb, jemnej motoriky,  sústredenosť, pozornosť, reč a pamäť detí, oboznamujú sa so životným prostredím, 

s prírodou a prírodným materiálom. Ďalej nové a moderné pomôcky napomáhajú rozvíjať pracovnú 

výchovu, t. j. zveľaďuje sa jemná motorika- vkladanie a vykladanie tvarov, rozvoj zručnosti, konštruktívna 

činnosť, hra s rôznym materiálom, napodobňovacia hra, rozvoj hygienických návykov. V neposlednom  rade 

pri hre a ranných cvičeniach si deti rozvíjajú svoju obratnosť cez telesnú výchovu, t.j. nácvik 

a zdokonaľovanie chôdze, skok, lezenie, beh, podávania a hádzanie ľahkých predmetov, začiatky 

akrobatických cvičení, otužovanie, zdravotné cviky, jazda na detskom vozidle. A tak tiež hudobná výchova, 

t. j. sluchová výchova, spev, počúvanie hudby, hudobno-pohybová výchova prispieva k podpore rozvoja 

dieťaťa po všetkých stránkach už v tak nízkom veku, v akom naše deti sú. 

 

      * Všetky hračky pomáhajú deťom rozvíjať svoju osobnosť, samostatnosť a predstavivosť... 
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  *Nové náučné knihy – nadrozmerná veľkosť knihy pre tých najmenších 
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  *Rozkladacia farma; deti samostatne pracujú, rozvíjajú svoju tvorivosť, fantáziu a v miniatúre                        

    farmy  si ľahšie vedia osvojiť predstavu o  živote domácich zvierat... 

 

 
  * ... no a k opatere našich detí patria aj neodmysliteľné nočníky, ktoré sme tiež tohto roku vymenili za  

     novšie a krajšie            
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Sociálne služby 

 

 Sociálne služby, okrem iného, možno ponímať  aj ako komplex činností, ktoré sú zamerané na 

prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie 

nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby v seniorskom veku alebo s nepriaznivým zdravotným stavom. 

Druh sociálnej služby, forma a rozsah poskytovania sociálnej služby sa určuje podľa nepriaznivej sociálnej 

situácie a podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.  

Proces sociálnych služieb sa riadi viacerými zákonnými predpismi,  predovšetkým: 

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

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 601/2003 životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Na úseku sociálnych služieb nášho odboru sa zabezpečuje a vykonáva: 

- základné sociálne poradenstvo 

- vykonáva sa terénna sociálna práca 

- vykonáva sa sociálna posudková činnosť 

- vyhotovujú sa posudky o odkázanosti na sociálnu službu 

- vyhotovujú sa rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu, sociálnu službu 

v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby (v súčinnosti s posudzujúcim lekárom 

a jeho lekárskym posudkom) 

- vyhotovujú sa zmluvy, dodatky k zmluvám  o poskytovaní sociálnej služby 

- organizuje a zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov ( pomoc  

pri sebaobslužných úkonoch, úkony starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity- tento 

výkon zabezpečujú opatrovatelia OS), v rámci OSoO sa vypracováva týždenný harmonogram 

poskytovania OS (administratívny proces, ktorý sa individuálne prispôsobuje aktuálnemu stavu 

opatrovateľov a požiadavkám klientov) 

- zabezpečuje sa komunikácia s klientmi, úradmi, štátnymi inštitúciami, sociálnymi a zdravotníckymi 

zariadeniami 

- vyhľadávajú sa fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu 

- spracúvajú sa úhrady zdravotných výkonov  na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 

 

V zmysle zákona o sociálnych službách mesto Žiar nad Hronom t.č. posudzuje odkázanosť občanov 

na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a odkázanosť na 

opatrovateľskú službu.   

 Počet posúdených a vydaných rozhodnutí: 

Rok Zariadenie pre seniorov, 

zariadenie opatrovateľskej 

služby 

Opatrovateľská služba 

2012 48 16 

2013 

/30.09./ 

14 14 

 

Rozdiel v počte posúdených pre ZPS a ZOS v roku 2013 oproti roku 2012 je v tom, že v roku 2012 

sa okrem nových žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach,  posudzoval sa aj 

zdravotný stav  niektorých klientov už  umiestnených v zariadeniach z predošlých rokov (účinnosť 

z.č.448/2008). V roku 2013 sa posudzovali väčšinou žiadosti   o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

občanov, ktorí majú záujem o umiestnenie v zariadení – tzv. noví budúci klienti.  
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  Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje  v prirodzenom prostredí klienta 

(kvalitné a efektívne poskytovanie a zabezpečovanie terénnych sociálnych služieb v prirodzenom prostredí 

klientov je jedným z hlavných znakov postupného procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb ako 

takých a postupného prechodu na komunitné služby. Samozrejme s dôrazom na kvalitatívny výkon 

a individuálny prístup ich vykonávateľov - opatrovateľov voči klientom). 

 Súčasné nastavenie opatrovateľskej služby v našom meste – všetky opatrovateľky a opatrovateľ spĺňajú 

zákonom stanovené vzdelanie, všetci zamestnanci sú zaradení do ďalšieho vzdelávania, všetci zamestnanci 

majú zabezpečené pracovné a ochranné pomôcky v súlade s ich potrebami a bezpečnostnými normami, 

komunikácia s klientmi je zabezpečená každodenne – možnosť telefonického kontaktu ako 

s opatrovateľkami, tak s koordinátorkou opatrovateliek cez služobný telefón, dáva záruku dobrého základu 

pre budovanie ďalších doplnkových alebo úplne nových terénnych, komunitných služieb do budúcna. Či už 

pôjde o cieľovú skupinu seniorov alebo občanov so zlým zdravotným stavom.   

V roku 2013 mesto Žiar nad Hronom zabezpečilo a zafinancovalo z rozpočtových a mimorozpočtových 

zdrojov pre opatrovateľky a opatrovateľa: 

 pracovné a ochranné pomôcky vo výške 280,00 € (r. 2012 – 280,00€) – rozpočtové zdroje. 

 školenie , ktorého celkové náklady činili  945,00 € (r. 2012 – O€) – mimorozpočtové zdroje - projekt 

Vzdelávaním ku kvalitnejším službám 

Školenie bolo tematicky orientované na problematiku opatrovania seniorov v prirodzenom prostredí ich 

domova, na poskytnutie prvej pomoci pri náhlej cievnej mozgovej príhode, poskytnutie pomoci pri dusení 

cudzím predmetom,  pri prejavoch demencie rôzneho typu, pri prejavoch Alzheimerovej choroby, 

Parkinsonovej choroby, na rozšírenie vedomostí o duševných chorobách a komunikácii s takto postihnutými 

osobami.  

Podstatnou skutočnosťou je aj socializácia klienta, teda udržanie občana v jeho prirodzenom 

prostredí, v jeho doterajšom spôsobe života, v rámci jeho vlastného domova, v zákonom 

stanovenej spolupráci a aktívnej spolupráci  rodiny a jeho blízkeho okolia. 

Mesto Žiar nad Hronom poskytuje opatrovateľskú službu občanom, ktorých odkázanosť na 

poskytovanie opatrovateľskej služby bola posúdená a splnili zákonné podmienky. Mesto poskytuje 

v sledovanom období opatrovateľskú službu 43 občanom a je  zabezpečovaná 13 opatrovateľmi, ktorí sú 

zamestnancami mesta Žiar nad Hronom. Z uvedeného vyplýva, že mesto Žiar nad Hronom poskytuje 

a zároveň zabezpečuje terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu vo vlastnej réžii, s finančnou 

účasťou občana – klienta. Občan uhrádza poplatok za poskytovanú sociálnu službu v zmysle VZN č. 

13/2012.  

Prijatím tohto VZN  boli upravené poplatky za opatrovateľskú službu. Porovnaním dopytu 

opatrovateľskej služby v roku 2013 s rokom 2012 sme zaznamenali iba malé zníženie hodín poskytovaných 

pri úkonoch starostlivosti o domácnosť. Jeden klient si z pôvodných 2 hodín denne znížil na 1,5 hodiny 

denne, u jednej klientky sa zo 7,5 hodín denne znížil úväzok na 5,5 hodín denne.  Rozsah hodín pri 

sebaobslužných úkonoch si klienti neupravovali z dôvodu, že už zazmluvnené hodiny v predchádzajúcom 

období pokrývali ich potrebu. K zmene rozsahu hodín -  zníženiu alebo rozšíreniu hodín dochádza väčšinou 

v prípade zmeny zdravotného stavu pri zlepšení alebo zhoršení zdravotného stavu.  

 

OS v uplynulom období – porovnanie príjmu a nákladov:  

 Rok Príjem  Počet klientov Náklady na OS 

2012  11 990,00 € 44 150 065,00 € 

2013 / 30.09.2013/ 13 370,00 € 43 100 853,00 € 
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Sociálne projekty – realizované v roku 2013 na území mesta Žiar nad Hronom 
 

 Organizovanie projektov sociálneho charakteru pri odbore starostlivosti o obyvateľa sa realizuje 

s víziou „dotiahnutím“ mimorozpočtových zdrojov z reálnych výziev rôznych vyzývateľov. Pozitívum tejto 

činnosti je okrem iných faktorov najmä aktivizácia záujmových združení občanov mesta cez konkrétne 

aktivity projektov ku konkrétnym cieľovým skupinám občanov, ktorí sú v sociálnom ohrození. Negatívum – 

nemožnosť ovplyvniť dostatočnú vhodnosť tém jednotlivých výziev reagujúcich na potreby obyvateľov 

nášho mesta, príp. neúspešnosť v schvaľovacom procese. 

V rámci spolupráce s existujúcimi subjektami, ktoré pracujú na území s určitými cieľovými skupinami 

obyvateľov, sa zameriavame na nasledovné skupiny cieľové skupiny obyvateľov mesta: 

Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených skupín formou terénnej sociálnej práce 

Národný projekt „Terénna sociálna práca v obciach"  
Realizovaný v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia 

 

Trvanie Projektu: 1.11.2012 do 31.10.2015 

NFP:  35 429,28 € 

Spoluúčasť mesta: Obec sa podpísaním zmluvy o spolupráci zaviazala realizovať výkon terénnej sociálnej 

práce s odbornou starostlivosťou vrátane zabezpečenia primeraných podmienok pre TSP/ATSP. Pre 

zabezpečenie primeraných podmienok na výkon terénnej sociálnej práce je obec povinná:  

a) poskytnúť všetkým TSP/ATSP samostatnú miestnosť oddelenú stenou od iných miestností; miestnosť 

musí byť vybavená uzamykateľnou skriňou, aby bola zabezpečená ochrana dôverných informácií o klientovi 

(v zmysle zákona o ochrane osobných údajov),  

b) poskytnúť TSP počítačovú zostavu s pripojením na internet a minimálne jednu tlačiareň pre všetkých TSP 

pôsobiacich v obci,  

c) zabezpečiť TSP a ATSP mobilný telefón a kancelárske potreby potrebné na riadny výkon ich práce,  

d) umožniť účasť TSP a ATSP na pracovných poradách s príslušným RK, supervízii a vzdelávaní, ktoré sú 

organizované zo strany FSR; z nákladov spojených s účasťou na uvedených aktivitách obec hradí iba 

cestovné výdavky.  

 

Národný projekt „Terénna sociálna práca v obciach“ je pokračovaním podpory výkonu terénnej sociálnej 

práce v obciach prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia novým, 

efektívnejším spôsobom, ktorý je pre obce administratívne jednoduchší, ušetrí verejné prostriedky a počíta 

so skvalitňovaním služieb.  

V rámci projektu sú financované výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce dvoch terénnych 

sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov terénnych sociálnych pracovníkov. Cieľom projektu je zvýšenie 

dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti pre občanov. Terénna sociálna práca je špecifická 

služba, zameraná na skupiny ľudí, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii. Úlohou terénnych 

sociálnych pracovníkov je poskytnúť odbornú pomoc jednotlivcom a rodinám, ktorí nie sú schopní sami, ani 

s pomocou blízkych nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Špecifikom tejto formy práce je, 

že sa zabezpečuje priamo v ich prirodzenom prostredí. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z 

Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  

 

Projekt „Toleranciou ku šťastiu“ 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci 

dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.  

Trvanie projektu: do 31.12.2013 

NFP: 10 000,00 € 

Spoluúčasť mesta: 500,00 € 
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Programová oblasť: presadzovanie, podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd /predchádzanie 

všetkým formám diskriminácie, zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o ľudských právach/.  

Tak ako v iných mestách, aj v našom meste bojujeme s každodennými problémami - kriminalitou, drogami, 

záškoláctvom, a inými sociálno-patologickými javmi.  

Ak ukážeme ľuďom spôsob a konkrétne techniky, ako zvládať stres, prekážky, ako si plniť svoje ciele a tak 

byť so svojim životom spokojní a šťastní, prebrať za svoj život plnú zodpovednosť, rovnakou úmerou ich 

naučíme byť tolerantnými voči všetkým formám inakosti. Takýmto pôsobením na ľudí prirodzene zaniknú 

rôzne formy diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie.  

Hlavným cieľom projektu je implementovať myšlienky tolerancie k akejkoľvek inakosti a odlišnosti zmenou 

negatívnych emócii a predsudkov na pozitívne, a tak vytvoriť v meste:  

 pozitívnu sociálnu klímu,  

 zvýšiť bezpečnosť v meste, 

 akceptujúce a bezpečné prostredie na základných a stredných školách, 

 zlepšiť kvalitu života občanom prostredníctvom ich osobného rozvoja, 

 eliminovať sociálno-patologické javy sociálne vylúčenej komunity - zlepšiť ich kvalitu života.  

 

Projekty  zamerané na seniorov, konkrétne na opatrovateľov seniorov :  

Projekt „ Vzdelávaním ku kvalitnejším službám“ 

Realizovaný s finančnou podporou SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien z Fondu Lienka pomoci 

Trvanie projektu: do 31.12.2013 

NFP: 750,00 € 

Spoluúčasť mesta: 0,00 € 

Cieľom projektu je zvyšovať vzdelanostnú úroveň opatrovateliek a tým aj úroveň poskytovaných služieb. 

Čiastkovými cieľmi sú: 

 efektívnejšia práca a komunikácia opatrovateľa s klientom, 

 vedenie klienta opatrovateľom k väčšej sebestačnosti, 

 poskytnúť záujemcom zo sociálne znevýhodneného prostredia možnosť rekvalifikácie v kurze 

„Opatrovateľ". 

Starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých ľudí je veľmi náročná. V praxi sa stretávame čoraz častejšie 

s rôznymi prejavmi demencie, citovou labilitou, depresiou, zhoršením zdravotného stavu, pripútaním na 

invalidný vozík alebo lôžko. Mesto Žiar nad Hronom si túto skutočnosť uvedomuje. Má záujem rozšíriť 

vedomosti a skúsenosti svojich opatrovateliek, čo bude mať vplyv na pohotové reagovanie novovzniknutých 

problémov, na priamu komunikáciu s klientom. V nemalej miere prispeje k skvalitneniu a poskytovaniu 

služieb na vyššej odbornej, teoretickej i praktickej úrovni a individuálnemu prístupu k jednotlivým 

občanom. 
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Projekty realizované v roku 2012  s prechodom do roku 2013 

Projekt „Cvičiť a žiť  

Zámerom projektu je podporiť športové a edukačné aktivity seniorov. V spolupráci s Centrom voľného času 

realizujeme cvičenia pre seniorov Tai-chi. Cvičenia sa zameriavajú  na relax a získavanie dobrej psychickej 

a fyzickej kondície. Napomáhajú dobrému zdraviu, ale aj pestovaniu prospešných vôľových vlastností a 

cností, ako vytrvalosť, trpezlivosť, sústredenosť, rovnováha, vnútorný pokoj a harmónia, a ďalšie.  

Dlhodobým pravidelným praktikovaním sa môže dosiahnuť zharmonizovanie a zosúladenie vzťahov 

a aspektov - telo, myseľ, duša, dych, a tým dosiahnuť dobrú psychickú kondíciu, lepšie zdravie a 

dlhovekosť. 

 

Podpora zdravotne znevýhodnených občanov – 

 

Projekt „Vytvorme si nové mosty“ 

Zámerom projektu je vytvoriť bezpečný priestor pre spoločné stretávanie detí a mládeže, ktoré podporuje 

začlenenie postihnutých detí do bežnej populácie, z čoho vyplýva aj hlavný cieľ projektu -  rozvíjať 

osobnosť detí a mládeže, zvyšovať sebahodnotenie detí s hendikepom a znižovať predsudky voči telesne 

postihnutým zo strany verejnosti. Projekt zároveň vytvára siete podporujúce spoluprácu MVO 

a samosprávy. Hlavné aktivity projektu sú spoločné workschopy v bezpečnom priestore, hipoterapia 

a canisterapia pre hendikepované deti a sociálnopsychologické poradenstvo pre rodiny. Projekt je podporený 

z Nadácie pre deti Slovenska 

 

Spolupráca samosprávy so subjektmi z tretieho a súkromného sektora v rámci sociálnej pomoci 

občanom mesta Žiar nad Hronom pri realizácii sociálnych projektov 

 

Spolupráca s tretím alebo súkromným sektorom pôsobiacim na území nášho mesta má už dlhodobú 

podobu. Vítame  každý nový podnet zo strany mimovládnych organizácii na spoluprácu pri riešení 

sociálnych a hmotných kríz občanov. Dlhodobo na profesionálnej úrovni funguje spolupráca s Nadáciou 

škola dokorán s ktorou participujeme aj pri realizácii projektov zameraných na vzdelávacie aktivity. Novou 

je spolupráca s Občianskym združením Škola dokorán, ktoré vzniklo ako pokračovateľ aktivít Nadácie škola 

dokorán. S občianskym združením spolupracujeme pri realizácii projektov pre marginalizované rómske 

komunity. 

Ďalšie občianske združenia s ktorými aktívne spolupracujeme vo väčšom alebo menšom rozsahu sú 

Agentúra OK,  OZ Klejoro ando Jilo, Rómske materské centrum Hviezdička. Spolupráca s týmito 

organizáciami je vo veľkej miere ovplyvnená získaním finančných zdrojov na aktivity od rôznych donorov, 

teda záleží na úspešnosti podávaných projektov. Pri vyhľadávaní vhodných výziev, písaní projektových 

zámerov a aj samotnej realizácii projektov spolupracujeme aj s ostatnými subjektmi v meste ako napríklad 

Mestské kultúrne centrum, Centrum voľného času a subjekty pôsobiace v Dome seniorov. Nie vždy Mesto 

Žiar nad Hronom môže byť oprávneným žiadateľom projektu. Oprávneného žiadateľa určuje vyhlasovateľ 

výzvy a vo veľa prípadoch to môže byť len nezisková organizácia, mimovládny subjekt ,alebo iná  právna 

forma organizácie. Snažíme sa využiť každú vhodnú výzvu a preto vítame spoluprácu aj s týmito 

organizáciami pôsobiacimi na území mesta. 
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Príklady dobrej spolupráce (tab.č.1) mesta Žiar nad Hronom, tretieho sektora a súkromného 

sektora v roku 2013 v sociálnej oblasti pre cieľovú skupinu občanov zo sociálne slabo podnetného 

prostredia: 

 

 

Názov subjektu 

 

Názov aktivity v rámci 

spolupráce s mestom 

Žiar nad Hronom 

 

Forma spolupráce 

 

Finančné vyjadrenie 

nákladov mesta ZH– nájom, 

doprava  

OZ Škola 

dokorán 

Podpora sociálneho 

a emocionálneho vývinu 

detí predškolského veku 

Pomoc a spolupráca 

pri zabezpečovaní 

aktivít projektu – 

TSP a ATSP 

Medzinárodný vyšehradský 

fond 

Nadácia škola 

dokorán 

„Zosúladenie rodinného 

a pracovného života“ 

Pomoc a spolupráca 

pri zabezpečovaní 

aktivít projektu – 

TSP a ATSP 

Financované z Fondu 

národného rozvoja 

Nadácia škola 

dokorán 

„Učiace sa partnerstvá“ Projekt má v  

úmysle porovnať 

prístupy vzdelávania 

dospelých a rad 

inštitúcii, ktoré 

pracujú s utláčanými 

skupinami v rámci 

Európy, a to formou 

združenia MVO, 

ktorá pracuje so 

skupinami Rómov 

na Slovensku – 

poskytnutie 

informácií z terénnej 

práce 

Financované z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu 

OZ Klejoro ando 

Jilo 

aktivity – spolupráca pri 

voľnočasových aktivitách 

v rámci projektu terénna 

sociálna práca  

Aktivita Vianočné 

dieťa- poskytnutie 

vianočných balíčkov 

pre deti 

 

Tabuľka č. 1 

 

Ďalšie projekty v schvaľovacom konaní: 

 

„Občianske hliadky“ – podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 

sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 

marginalizované rómske komunity. Zamestnanie šiestich členov občianskej hliadky pôsobiacej v  rómskej 

komunite. 

 

              „Eruofeeling“ – Európa pre občanov – spolupráca členských krajín EÚ, výmena skúseností, 

spolupráca manažmentov miestnych samospráv s občanmi čo prispeje medzi občanmi k budovaniu pocitu 

zodpovednosti voči EÚ a rozvoju povedomia o európskej identite. V rámci projektu sa usporiadajú 

konferencie so zameraním na toleranciu medzi ľuďmi, rodovú rovnosť, rovnováhu medzi rodinným 

a pracovným životom 
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Zoznam projektov rok 2013 

 

 

P.č. Názov projektu

Dátum 

podania 

projektu

Celkové 

finančné 

prostriedky

Z toho 

spolufinancov

anie

Dátum 

schválenia / 

neschválenia 

projektu

Schválené 

finančné 

prostriedky

Zdroj 

financovania
Poznámka

1.

2. Toleranciou ku šťastiu 25.3.2013 29 480,00 € 2 200,00 € schválený 10 000,00 €

Ministerstvo 

zahraničných 

vecí

v spolupráci s MsKC - projekt 

zameraný na podporu ľudských 

práv a slobôd 

3.
Vzdelávaním ku 

kvalitnejším službám
25.4.2013 2 350,00 € 0,00 €

schválený 750,00 €
Nadácia SOCIA vzdelávanie opatrovateliek

4.
Vitálni a zdraví po celý rok 

VI.
4.5.2013 2 377,00 € 300,00 € neschválený Nadácia Orange

v spolurpáci s Jednotou 

dôchodcov -Podpora športových 

a edukačných aktivít seniorov

5. Občianske hliadky 23.5.2013 106 604,00 € 5 330,20 €
Fond sociálneho 

rozvoja

6. Učme sa vo vyššom veku 78 537,00 € 3 926,00 € schválený 74 610,00 €
Agentára 

MŠVVŠ SR
vzdelávanie seniorov

7.

Zdravo žiť

1.10.2013 1 500,00 € 0,00 € neschválený Nadácia ZSNP

V spolupráci s Jednotou 

dôchodcov -Podpora športových 

a edukačných aktivít seniorov

8. Zdravo žiť 8.11.2013 1 500,00 € 100,00 € Fond GSK

V spolupráci s Jednotou 

dôchodcov -Podpora športových 

a edukačných aktivít seniorov

9. Spolu s tebou 4.4.2013 8 800,00 € 1 000,00 € neschválený Nadácia Pontis
voľnočasové aktivity pre 

zdravotne znevýhodnené deti

10. Eurofeeling 2.9.2013 93 000,00 €
Europa pre 

občanov

V spolupráci s MsKC - 

medzinárodná spolupráca so 

zameraním na rodovú rovnosť, 

toleranciu, príklady dobrej praxe

11.

14.

324 148,00 € 12 856,20 € 85 360,00 €SPOLU  


