
 

Informatívna správa 

o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Prievidza 

za obdobie jún 2019 - jún 2020 

 
 V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 83  má každá obec 

povinnosť vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb. Mestské zastupiteľstvo v 

Prievidzi dňa 25.6.2018 schválilo uznesením č. 279/2018 Komunitný plán sociálnych 

služieb Mesta Prievidza na roky 2018 – 2022 ( ďalej len plán). 

V časti 7 tohto koncepčného dokumentu sme sa zaviazali jedenkrát ročne predložiť 

správu o plnení plánu a celkovej sociálnej situácii v meste. 

 Vzhľadom k epidemiologickej situácii sa mnoho naplánovaných aktivít uskutočniť 

nepodarilo a presúvajú sa na ďalšie obdobie. 

Monitorovaním sociálnej situácie v meste boli určené ciele a opatrenia plánu nasledovne : 

 

1. Vyhodnotenie všeobecne zameraných cieľov 

a) KOMPLEXNÁ INFORMOVANOSŤ A SPOLUPRÁCA V SOCIÁLNEJ OBLASTI 
Mesto Prievidza pravidelne informuje občanov prostredníctvom miestnej tlače 
a regionálnej televízie o poskytovaných sociálnych službách v meste. Obyvatelia 
mesta môžu informácie o jednotlivých poskytovateľoch sociálnych služieb 
a o možnostiach využívania týchto služieb nájsť v KPSS mesta Prievidza. 
Na webovej stránke Mesta Prievidza v sekcii sociálne služby bol vytvorený 
sprievodca sociálnymi službami v meste Prievidza. 

 
b) SIEŤOVANIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

na mesiac marec 2020 bolo plánované stretnutie členov pracovných skupín, ktoré 
sa z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID 19 neuskutočnilo.   
Poskytovatelia sociálnych služieb môžu podľa zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách požiadať o nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu MPSVaR. 
Prílohou tejto žiadosti bude písomné vyjadrenie mesta o súlade predloženej žiadosti 
s KPSS. Mesto Prievidza toto potvrdenie vydávalo už v roku 2019. 
V zmysle platného VZN poskytovatelia soc. služieb môžu požiadať o poskytnutie 
dotácie z rozpočtu mesta na konkrétnu akciu, úlohu, alebo účel.  

 
c) VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 

Odborní zamestnanci v sociálnych službách sa pravidelne zúčastňujú tematických 
seminárov a školení. 

 
2. Vyhodnotenie cieľov zameraných na rodiny s deťmi 
 
a) PODPORA MLADÝCH RODÍN A RODÍN S DEŤMI 

V zmysle Internej smernice mesta č. 25 poskytujeme príspevok pri narodení dieťaťa, 
nového obyvateľa mesta Prievidza vo výške 100 €/dieťa. V roku 2019 bol príspevok 
vyplatený celkovo pre 376 novonarodených detí. 
Mesto Prievidza v mesiacoch január až jún 2020 odovzdalo obyvateľom 9 
mestských nájomných bytov. Celkový počet nájomných bytov v meste je 363. 
Z rozpočtu mesta Prievidza sú na chod materského centra Slniečko vyčlenené 
finančné prostriedky vo výške 4000 €.  



 
b) RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SITUÁCIE PROBLÉMOVÝCH RODÍN 
 

Sociálne oddelenie OŠaSoO pravidelne monitoruje a sieťuje rodiny ohrozené 
sociálnym vylúčením, u ktorých sa vyskytli sociálno-patologické javy. 
V zmysle Internej smernice mesta č. 32 finančne podporujeme rodiny s maloletými 
deťmi formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, vianočného príspevku 
a spolupracujeme s neziskovými organizáciami pri odovzdávaní potravinových 
balíčkov. 
V rámci spolupráce so školami sledujeme a monitorujeme žiakov, ktorí zanedbávajú 
plnenie povinnej školskej dochádzky a zamestnankyne sociálneho oddelenia 
OŠaSoO sa zúčastňujú prípadových konferencií. 
Sociálne pracovníčky sa zúčastňujú na vzdelávacích programoch zameraných na 
identifikáciu syndrómu týraného, bitého a zanedbávaného dieťaťa (CAN) a včasnú 
odbornú intervenciu. Absolvovali prednášku na tému Pomoc dieťaťu ohrozenému 
násilím: Spolu dokážeme viac v Žiline a prednášku pod názvom Násilie páchané na 
ženách pred a po Nežnej revolúcii – Tridsať rokov skúseností s násilím na 
rómskych ženách na Slovensku. 
Pravidelne sledujú matky s deťmi žijúce v Útulku  Harmónia n.o., podieľajú sa na 
poskytovaní základného a špecializovaného sociálneho poradenstva. 
Spolupráca Pri rozvoji rodičovských zručností u matiek  a vytváraní voľnočasových 
aktivít pre deti, spolupracujú s organizáciou Spokojnosť, n.o. a nadáciou Úsmev 
ako dar. 
V spolupráci s občianskym združením Pro Liberi sa deti z nízkopríjmových rodín 
zúčastnili letného tábora s názvom Blízko ku hviezdam v Partizánskom. 
Vo Vianočnom období usporiadali zamestnanci MsÚ v Prievidzi potravinovú zbierku. 
Potraviny boli odovzdané rodinám s maloletými deťmi žijúcimi na okraji chudoby. 
Informačné centrum mladých poskytlo Mestu Prievidza hračky zo zbierky pod 
názvom „Daruj hračku kamošovi“ pre nízkopríjmové rodiny vo Vianočnom období.  
 

c) SANÁCIA RODINY – OBNOVA NARUŠENÝCH FUNKCIÍ RODINY A VZŤAHOV 
    V   RODINE 

Zamestnankyne sociálneho oddelenia OŠaSoO pravidelne vykonávajú návštevy 
v rodinách, v ktorých bolo rozhodnutím súdu uložené výchovné opatrenie. 
S Oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny participujeme na  tvorbe plánov sociálnej práce a úprave 
prirodzeného rodinného prostredia maloletých detí umiestnených v centrách pre 
deti a rodiny. 
Mestom Prievidza bol dvom mladým dospelým pri príležitosti ukončenia pobytu 
v Centre pre deti a rodiny vyplatený príspevok na osamostatnenie sa mladého 
dospelého. 

 
 
3. Vyhodnotenie cieľov zameraných na seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí 
 
a) PODPORA DEINŠTITUCIONALIZÁCIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE SENIOROV 

K 30.6.2020 bola mestom Prievidza poskytovaná opatrovateľská služba celkovo 
187 občanom nášho mesta, z toho 145 ženám a 42 mužom. Uvedenú službu 
zabezpečuje spolu 89  kvalifikovaných opatrovateliek. 

   V zmysle Internej smernice mesta č. 38 poskytujeme finančný príspevok na 
 stravovanie   dôchodcov. K 30.6.2020 sa uvedený príspevok poskytoval 51      
dôchodcom. 



Na území mesta Prievidza je zriadených 7 denných centier, ktorých hlavnou úlohou 
je efektívne vypĺňanie voľného času seniorov. Uvedené centrá sú finančne 
podporované z rozpočtu mesta Prievidza. Pre rok 2020 boli vyčlenené finančné 
prostriedky vo výške 47 920 €. 
 
Z rozpočtu mesta je vyčlenených 1300 € na činnosť a údržbu priestorov Sociálno - 
integračného centra pre ťažko zdravotne postihnutých občanov mesta Prievidza. 
 

b) PODPORA ZVYŠOVANIA SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ SLUŽBY V ZARIADENIACH 
PRE SENIOROV A V ZARIADENIACH OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 
 

Sociálne oddelenie OŠaSoO vykonáva sociálne šetrenia v domácnosti seniorov 
odkázaných na starostlivosť a spolupracuje s ich rodinami ohľadne umiestnenia 
menovaných do zariadenia pre seniorov. 
K 30.6.2020 nepožiadal žiadny akreditovaný subjekt o finančnú podporu pri zriadení 
nového zariadenia pre seniorov. 

 
4. Vyhodnotenie cieľov zameraných na osoby ohrozené sociálnym vylúčením 
 
PODPORA A ROZVOJ SLUŽIEB PRE OSOBY OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM 

Sociálne oddelenie OŠaSoO vyhľadáva a monitoruje skupiny obyvateľstva žijúce 
túlavým spôsobom života a mapuje územie, na ktorom sa pohybujú. Poskytuje 
sociálne poradenstvo pre ľudí v ťaživej sociálnej situácii. Pomáha im pri vybavovaní 
si občianskeho preukazu, potrebného k vybaveniu žiadosti na dávky v hmotnej 
núdzi ako aj ostatných príspevkov alebo štátnych sociálnych dávok. 
  

 
V čase šírenia ochorenia Covid 19 sociálne oddelenie Mestského úradu v Prievidzi 
zabezpečovalo pre občanov mesta Prievidza nasledovné služby: 

- nákupy pre osamelých ŤZP a seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom na území 
mesta Prievidza,  

- zriadili sme telefónnu  infolinku pre občanov na ktorej dostávali aktuálne informácie 
o opatreniach v meste Prievidza, 

- distribuovali sme ochranné rúška do domácnosti pre seniorov nad 60 rokov 
a zabezpečili sme distribúciu rúšok aj bezprístrešným občanom, 

- v spolupráci so spoločnosťou Philip Morris Slovakia s.r.o. a reštauráciou PIZZA 
PUB Jantár sme v Charite sv. Vincenta bezplatne vydávali teplé obedy pre ľudí bez 
domova a sociálne slabé rodiny žijúce na území mesta Prievidza, a to 
predovšetkým pre klientov sociálnych zariadení Harmónia n.o., Charita sv. Vincenta 
a Spokojnosť n.o. , 

- pomoc pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci 
vyplácanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, 

- nákup dezinfekčných prípravkov, ktoré používali opatrovateľky v domácnostiach 
opatrovaných. 
 

 
 Do KPSS mesta Prievidza sme v bode 3 Zariadenia sociálnych služieb mesta 
Prievidza doplnili zariadenia NS SDR Oáza so sídlom na Bakalárskej Ulici č. 2 v Prievidzi. 
Zameriavajú sa na poskytovanie nových odborných činností za účelom predchádzania 
závislostí od návykových látok a návykových škodlivých činností s komplexným prístupom 
pre závislé osoby a ich rodinných príslušníkov. 
 



 
  
 Z uvedeného vyplýva, že mesto Prievidza vytvára podmienky na zabezpečovanie 
sociálnych služieb a práce s komunitami a podporuje ich rozvoj v rámci svojich finančných 
možností.  
 
 
Vypracoval :  
Mgr. Beata Révayová 
Mgr. Jana Javorčeková 
Mgr. Iveta Zimančoková 
 
V Prievidzi dňa 30.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Mgr. Beata Révayová 
                                                vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana 
 
 
 
 


