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      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, ukladá v § 80 písm. a) 

obci „vypracovať, schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode“.         

     Materiál bol prerokovaný a schválený (uznesenie MsZ č. 178/2013)  na 34. zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Žiline dňa 16.12.2013.  

     Prvý „odpočet strategických priorít“ bol zrealizovaný za obdobie 1-10/2014. Spracovateľom bolo 

o.i. konštatované, že „zo všetkých definovaných priorít (20) v rámci Komunitného plánu sociálnych 

služieb mesta Žilina na roky 2014 -2018 sa podarilo do 10/2014 naplniť 30% priorít (6). Z toho je 25 

% naplnených čiastočne (5) a jedna priorita zameraná na osoby ohrozené sociálnym vylúčením je 

naplnená v plnom rozsahu – priorita č. 7 – inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a jej 

príspevkov“. Prvý odpočet nebol prerokovaný na zasadnutí MsZ v Žiline, je zverejnený na web 

stránke mesta Žilina.  

      Odpočet sa týka plnenia jednotlivých priorít: 

Všeobecné priority 

Špecifické priority 

1/  rodina a deti  

2/  seniori  

3/  osoby ohrozené sociálnym vylúčením   

4/  osoby so  zdravotným  postihnutím    

    Hodnotené obdobie: od 1/2014 do 10/2016 s dôrazom na vyhodnotenie priority (osoby ohrozené 

sociálnym vylúčením – MRK ) v zmysle schváleného Uznesenia č. 187/2016 mimoriadneho 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27.10.2016.   

     Podklady k spracovaniu: interné predpisy mesta Žilina (všeobecne záväzné predpisy, materiály 

prerokované a schválené MsZ v Žiline, strategické materiály mesta Žilina, štatistické údaje spoločnosti 

Žilbyt s. r. o., plnenie rozpočtu mesta ... ), dokumenty k národným projektom v sociálnej oblasti 

(MPSVR SR), dokumenty MV SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity – Atlas 

rómskych komunít 2013), všeobecne záväzné právne predpisy – zákon o sociálnych službách, zákon 

o sociálnej pomoci (do 2008), zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia, zákon o obecnom zriadení, zákon o pomoci hmotnej núdzi, zákon o sociálno-právnej 

ochrane a sociálnej kuratele  a podobne.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

  
 

 

„Komunitný  plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018“ 

 

 

VŠEOBECNÉ PRIORITY  

Priorita č. 1: Zriadiť v Klientskom centre MsÚ priestor pre propagáciu sociálnych služieb. 

Priebežne sa plní.  

Priorita č. 2: Vyhľadávať a publikovať príklady „dobrej praxe“ a i.  

Splnené.  

Vytvorená internetová stránka www.socialne.zilina.sk. Stránka je pravidelne aktualizovaná. 

Na celoslovenskej súťaži ZMOS „Oskar bez bariér za rok 2014“– ocenenie web stránky.  

Priorita č.3: Realizovať spoločné vzdelávanie s partnermi, poskytovateľmi sociálnych služieb 

na území mesta. 

Priebežne sa plní. 

 

PRIORITY – RODINA A DETI  

Priorita č. 1: Rozšíriť „starostlivosť pre deti do 3 rokov“ na území mesta.  

 

Zariadenia detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 

    K hlavným cieľom mesta Žilina v sociálnej oblasti je o. i. pomôcť mladým rodinám, 

matkám pri uplatnení sa na trhu práce, pri zosúladení pracovného a rodinného života.  

    V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú 2 zariadenia detských jaslí (ďalej len „DJ“), 

ktoré poskytujú starostlivosť deťom od 1 roka veku do 3 rokov veku, maximálne však do 

31.08. príslušného kalendárneho roka (do doby nástupu do materskej školy).  

     Celková kapacita: 105 miest. V DJ Veľká okružná 82 na základe posudku odborného 

lekára sa zabezpečujú pre deti so zdravotnou indikáciou – očnou vadou, pleopticko – 

ortoptické cvičenia. Podmienky poskytovania starostlivosti v zariadeniach detských 

jaslí, výšku úhrady za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí 

upravovali a upravujú príslušné VZN mesta Žilina. Starostlivosť zabezpečuje odborný 

personál - zdravotné sestry, pomocno-obslužný personál. Starostlivosť sa poskytuje na 

oddeleniach (dojčatá, mladšie, staršie batoľatá). Na základe Dohody o spolupráci 

v zariadeniach detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len „ZP“) mesta Žilina 

vykonávali v príslušnom školskom roku (2013/14, 2014/2015) odbornú prax žiaci Strednej 

zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23, Žilina. 

 

     Mesto priebežne skvalitňuje priestory v zariadeniach detských jaslí. V roku 2015 prešli 

zariadenia stavebnými úpravami, v roku 2016 sa zrealizovali v DJ Veľká okružná 82– 

stavebné úpravy - I. etapa vo výške 43 092,- eur, za finančnej podpory MPSVR SR 

(slávnostné otvorenie sa uskutočnilo dňa 08.08.2016 za účastí primátora Igora Chomu, 

vykonané práce boli zamerané na sociálne zariadenia, výmenu podláh, elektrickej inštalácie, 

omietok a vykurovacích telies. Išlo o prvú väčšiu rekonštrukciu od roku 1991, kedy prešli 

jasle pod správu mesta Žilina).    

      Do konca kalendárneho roka mesto predpokladá zrealizovať ďalšie opravy – výmena 

dlažby, bočnej vchodovej steny, zbúranie rozpadávajúcich sa komínov, výmena okien 

v suteréne, vymaľovanie suterénu a podobne.  

http://www.socialne.zilina.sk/
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Primátorsky punč - výťažok 

     Výťažok z verejnej zbierky vo výške 2 122,24 eur „Primátorsky punč  2015“  použitý na 

zakúpenie posteľnej bielizne, hračiek, kníh. „Primátorský punč 2014“ výťažok vo výške 

696,40 eur – DJ Veľká okružná 82 – zakúpenie očných prístrojov.  

 

Výdavky mesta za rok 2014           :  376 209,28 eur. Príjem: 240 866,54 eur. 

Výdavky mesta za rok 2015           :  375 044,81 eur. Príjem: 231 074,36 eur.  

Výdavky mesta za I. polrok 2016  :   190 957,47 eur. Príjem:  59 729, 88 eur. 

Naplnenosť zariadení rok 2014      :     87,75 % 

Naplnenosť zariadení rok 2015      :     93,88 %  

 

V súčasnosti sa pripravuje  nová subdoména web stránky mesta Žilina  – detské jasle.   

Plní sa. 

 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/detske-jasle/detske-jasle-velka-okruzna/ 

 

    
 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/detske-jasle/detske-jasle-puskinova/ 

 

   
 

 

Priorita č. 2: Zriadiť „asistenčné centrum pre rodinu“.  

Neupravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.  

   V pripravovanej novele zákona o sociálnych službách, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 

od 01.01.2017 sa o. i. uvažuje s rozširovaním sociálnych služieb o nové druhy: pomoc pri 

osobnej starostlivosti o dieťa, služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, služby na 

podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, zariadenie starostlivosti o deti 

do troch rokov veku dieťaťa (pôvodné detské jasle).  

     Pri poskytovaní sociálnych služieb – zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, mesto 

Žilina plánuje implementáciu niektorých schválených legislatívnych zmien v závislostí od 

objektívnych faktorov (požiadaviek rodičov/zákonných zástupcov maloletých detí, rozpočtu 

mesta na príslušný kalendárny rok a podobne).       

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/detske-jasle/detske-jasle-velka-okruzna/
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/detske-jasle/detske-jasle-puskinova/
http://www.socialne.zilina.sk/wp-content/uploads/2012/10/D.Jasle-VO-8.jpg
http://www.socialne.zilina.sk/wp-content/uploads/2012/11/8.jpg
http://www.socialne.zilina.sk/wp-content/uploads/2012/11/6.jpg
http://www.socialne.zilina.sk/wp-content/uploads/2012/11/10.jpg
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Priorita č. 3: Zriadiť „zariadenia núdzového bývania“.  

     Poskytovateľ sociálnej služby – mesto Žilina môže poskytovať sociálne služby len na 

základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok – ŽSK, mesto Žilina nemá 

k 31.10.2016 uvedenú sociálnu službu krízovej intervencie zaregistrovanú. Pri zabezpečení 

sociálnej služby ohrozeným fyzických osobám aktívne spolupracuje s verejnými /neverejnými 

poskytovateľmi sociálnej služby krízovej intervencie v rámci Žilinského kraja, Slovenska.  

     Súčasne mesto Žilina pri zabezpečení sociálnej služby fyzickej osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácií z dôvodu ohrozenia správaním iných fyzických osôb alebo fyzickej osobe, 

ktorá sa stala obeťou správania iných fyzických osôb spolupracuje s príslušnými orgánmi 

verejnej správy, mimovládnymi organizáciami. Na základe uzavretej platnej zmluvy sociálnu 

službu zabezpečuje u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb OZ Náruč, Pomoc deťom 

v kríze, Zádubnie č. 56,  010 03 Žilina. 

 

Poskytnutie finančného príspevku v roku 2016: 8 000 eur (činnosť Poradne pre rodinu v kríze, 

Náruč, Horný Val 24).    

Poskytnutie finančného príspevku v roku 2015:  8 000 eur.    

Poskytnutie finančného príspevku v roku 2014:  3 000 eur.  

 

     Mesto Žilina sa zúčastňuje odborných stretnutí zameraných na prevenciu násilia 

páchaného na fyzických osobách a deťoch (napr. Koordinačné stretnutia k problematike 

násilia na deťoch pri ÚPSVR, zástupca mesta - člen Koordinačnej komisie pre ochranu pred 

násilím pri ÚPSVR Žilina, účasť na odborných konferenciách o medzinárodných únosoch 

a odobraní detí - CIPC, absolvovanie e-learningového kurzu Ochrana detí pred násilím I - n. 

o. Slniečko a podobne).  

     Uznesením  č.  107/2015 Mestské zastupiteľstvo v Žiline prerokovalo a schválilo Návrh na 

pripojenie sa mesta Žilina k dokumentu Rady Európy – “Pakt za zastavenie sexuálneho 

násilia na deťoch“ a to nasledovne:  

1.1 Zaregistrovať sa na oficiálnej internetovej stránke Rady Európy ako podporovateľ 

kampane JEDNO Z PIATICH / Council of Europe ONE in FIVE. Splnené. 

1.2 V spolupráci s občianskym združením Náruč – Pomoc deťom v kríze v školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta organizovať informačné podujatia pre deti a zamestnancov. 

1.3  Distribuovať informačné materiály a letáky s informáciami a pokynmi súvisiace s Paktom 

za zastavenie sexuálneho násilia na deťoch.     

     Mesto Žilina pri plnení predmetného uznesenia aktívne spolupracuje s Mgr. Ivanom 

Lietmanom, OZ Náruč, Pomoc deťom v kríze, Zádubnie 56, 010 03 Žilina. 

  

      V zmysle „Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020“ – „zneužívanie 

a zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi, odstránenie všetkých foriem násilia a diskriminácie 

starších ľudí je zásadnou požiadavkou pri zabezpečovaní a poskytovaní sociálnej ochrany a 

podpory starších ľudí. Zneužívanie a zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi má mnoho podôb 

(napr. fyzické, psychologické, emocionálne, finančné zneužívanie)“.  

     V záujme prevencie voči negatívnym sociálno-patologickým javom, mesto Žilina a Rada 

seniorov mesta Žilina organizuje prednášku spojenú s diskusiou – POMOC SENIOROM – 

POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV (14.11.2016). 
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      Prednáška je súčasťou Infokampane „Domáce násilie ubližuje všetkým“, koná sa pod 

záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a primátora mesta Žilina Igora 

Chomu.  

Spolupráca: 

prezidentka Ľubica Galisová z Fóra pre pomoc starším,  

Krajský policajný zbor, Žilina, 

Áno pre život, n. o. Rajecké Teplice 

  

     Mesto Žilina plní samosprávne úlohy, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov (napr. zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a 

o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov).     

Plní sa. 

 

PRIORITY – SENIORI  

     V zákone o sociálnych službách sa neuvádza pojem senior, ale pojem fyzická osoba, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek, dosiahnutie dôchodkového veku je stanovené osobitným právnym 

predpisom - zákonom o sociálnom poistení. Pojem „senior“ v strategickom materiáli Vlády 

SR „Národný program aktívneho starnutia na roky  2014 – 2020“ sa používa v kontexte 

aktivít a vzťahov po dovŕšení dôchodkového veku, ide o fyzickú osobu ženského a mužského 

pohlavia.  

 

Priorita č. 1: Rozšíriť „terénnu opatrovateľskú službu a zariadenia pre seniorov“.  

Sociálna služba v domácom prostredí prijímateľa - opatrovateľská služba 

    Mesto Žilina poskytuje  fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy 3a  zákona č. 448/2008 Z. z.  a pre 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti 

o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 

Z. z. – opatrovateľskú službu. Bližšie podmienky upravuje VZN mesta Žilina č. 15/2014 

o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovanie mestom Žilina a VZN č. 1/2016, 

ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania 

mestom Žilina. V sledovanom období opatrovateľskú službu zabezpečovalo cca 50 

opatrovateliek pre cca 139 prijímateľov sociálnej služby. Opatrovateľská služba sa poskytuje 

v zmysle platného VZN v domácom  prostredí fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným 

pobytom na území mesta Žilina. Poskytuje sa prijímateľovi sociálnej služby v pracovných 

dňoch minimálne ½ hod. denne a maximálne 7,5 hod. v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. 

Záujem o službu je zo strany občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby veľký.  

   

Národné projekty  Podpora opatrovateľskej služby  

      V mesiaci október 2015 bol ukončený Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby. 

„Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na 

zabezpečenie zotrvania občanov nachádzajúcich sa v stave nepriaznivej a/alebo krízovej 

sociálnej situácii v ich prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými 

v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych 

služieb orientovaných na občana a strategickými dokumentmi Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa 
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vekom dožitia a tým aj s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, je 

potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti. Cieľom 

Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby bolo podporiť rozvoj opatrovateľskej 

služby za účelom predchádzania umiestňovania prijímateľov sociálnych služieb do 

pobytových zariadení sociálnych služieb“. (zdroj: web stránka MPSVR SR) 

    Mesto reagovalo na Oznámenie IA MPSVR SR (Implementačnej agentúry Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR) o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do NP 

Podpora opatrovateľskej služby, Operačný program: Ľudské zdroje. Oznámenie elektronicky 

zverejnené dňa 31.12.2015. Reálny stav: mesto Žilina má schválenú žiadosť v rámci NP 

Podpora opatrovateľskej služby, pre nedostatok FP zo strany MPSVR SR, nemôže mesto 

Žilina (podobne ako iné mestá, žiadatelia) v nasledujúcom programovom období projekt 

implementovať.  

 

Výdavky na OS za rok 2014          : 421 579,59 eur. Príjmy:  65 060, 05 eur.       

Výdavky na OS za rok 2015          : 481 363,51 eur. Príjmy:   68 680,48 eur.  

Výdavky na OS za I. polrok 2016 :  247 871,03 eur. Príjmy:  37 589, 28 eur.  

 

     Mesto Žilina zabezpečovalo a v súčasnosti aj zabezpečuje uvedený druh sociálnej služby aj 

prostredníctvom neverejného poskytovateľa sociálnych služieb: Diecézna charita  Žilina 

a to poskytnutím „Finančného príspevku  pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovania 

opatrovateľskej služby“.  

 

Finančný príspevok v roku 2014: 50 000 eur. 

Finančný príspevok v roku 2015: 50 000 eur. 

Finančný príspevok v roku 2016: 50 000 eur. 

Plní sa. 

 

Celoročná pobytová sociálna služba– Úsmev, zariadenie pre seniorov, Osikova 26, Žilina  

    Z iniciatívy primátora mesta Žilina na mimoriadnom zasadnutí MsZ v Žiline dňa 

03.06.2013 bol predložený návrh na zmenu zriaďovateľa. Uznesením č. 73/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Žiline schválilo zmenu zriaďovateľa Zariadenia pre seniorov a domova 

sociálnych služieb, so sídlom Osikova 26, Žilina, z vtedajšieho zriaďovateľa - Žilinského 

samosprávneho kraja na zriaďovateľa - Mesto Žilina, so sídlom Mestský úrad, Námestie obetí 

komunizmu 1, Žilina. Dodatkom č. 1 k Zriaďovacej listine Úsmev – zariadenie pre seniorov 

a domov sociálnych služieb, Osikova 26, 010 01 Žilina  s účinnosťou od 01.01.2014 zmena 

názvu organizácie na: ÚSMEV – zariadenie pre seniorov.  

   Kapacita zariadenia: 64 miest. Záujem o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej 

služby je enormný. Poskytovanie sociálnej služby upravuje VZN mesta Žilina č. 15/2014 

a VZN č. 1/2016. Činnosť sociálneho zariadenia je zverejnená na web stránke mesta Žilina 

a stránke zariadenia. Vzhľadom k záujmu občanov a demografickej štruktúre obyvateľov 

mesta Žilina bude potrebné, aby samosprávny orgán – mesto Žilina uvažovalo o rozšírení 

poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby v zmysle § 35 zákona o sociálnych 

službách, čo je zapracované aj v „Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina“.   

Priorita sa priebežne plní. 
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http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/usmev-zariadenie-pre-seniorov-a-domov-

socialnych-sluzieb/ 

 

 

  
 

 

Priorita č. 2: Rozšíriť „denné centrá“ - vrátane prímestských mestských častí.  

Sociálna podporná služba – denné centrá 

     

     Denné centrá poskytujú sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek 

alebo s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi 

s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom/čkou. Mesto poskytovalo v rokoch 2014 - 2015, 

I. polrok 2016 uvedenú sociálnu službu v 4 denných centrách cca pre 400 – 500 členov. Počet 

sa neustále zvyšuje.  

 

Zriadenie nového Denného centra v Bytčici 

     

     V mesiaci máj 2015 bolo zriadené Denné centrum, Dlhá ulica 1, Žilina (mestská časť 

Žilina – Bytčica). Na základe požiadaviek občanov danej mestskej časti, mesto Žilina 

v mesiaci september 2015 rozšírilo interiérové  priestory o 2 nové miestnosti, kde členovia 

denného centra majú možnosť realizovať rôzne aktivity: šport - stolný tenis, zdokonaľovať sa 

v PC „gramotnosti“, využívať telekomunikačné technológie - internet a podobne.    

 

      

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/denne-centra/ 

 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/usmev-zariadenie-pre-seniorov-a-domov-socialnych-sluzieb/
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/usmev-zariadenie-pre-seniorov-a-domov-socialnych-sluzieb/
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/denne-centra/
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Činnosť denných centier 

     Denné centrá (ďalej len „DC“) poskytujú v zmysle zákona o sociálnych službách sociálne 

poradenstvo, zabezpečujú záujmovú činnosť (napr. Žilinské Babenky pod vedením p. 

Zagátovej, krúžok „Tanec pre život“ pri  Dennom centre A. Kmeťa 38, 010 01 Žilina v 

spolupráci s  CVČ  Spektrum, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina pripravili 17.10.2016 výročnú 

Akadémiu „Nie sme žiadne B-éčka“, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším v Bábkovom divadle v Žiline). Mesto ocenilo prácu/aktivity Žilinských babeniek. 

Činnosť je zverejnená na web stránke mesta. Stránka je pravidelne aktualizovaná.    

 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/denne-centra/ 

 

 

  
 

 

Festival seniorov – IX. ročník 

  Mesto Žilina spolu s Radou seniorov mesta Žilina a Senior klubom Priatelia, 30. septembra 

2016 zorganizovalo na Mariánskom námestí IX. ročník Festivalu seniorov. Na festivale 

vystúpili tanečné, hudobné a spevácke súbory nielen zo Žiliny. Účastníci festivalu 

prostredníctvom hudby, spevu, tanca, ľudových krojov, výstavy ručných prác a tradičnej 

kuchyne starých mám predstavili život aktívnych seniorov. Motto tohtoročného festivalu 

znelo „Každý vek má svoje čaro – ten seniorský určite“. 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/denne-centra/
http://www.socialne.zilina.sk/wp-content/uploads/2012/08/IMG_2406.jpg
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   Cieľom tradičného Festivalu seniorov bolo dať priestor umeleckej tvorivosti a zručnosti 

seniorov. Festival seniorov bol súčasťou Žilinského kultúrneho leta 2016. 

 

http://www.socialne.zilina.sk/ix-rocnik-festivalu-seniorov/ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunitné záhrady  

     Pri denných centrách sú vybudované o. i. komunitné záhrady (DC Námestie J. Borodáča 1, 

v roku 2015 bola zriadená komunitná záhrada aj v DC A. Kmeťa 38, Žilina za finančnej 

podpory ZMOS). Komunitné záhrady využívajú členovia centier, ich rodinní príslušníci. 

Bližšie informácie sú zverejnené na web stránke mesta Žilina a stránke                             

www. socialne.zilina.sk,  ktorá bola ocenená na celoslovenskej súťaži „OSKAR bez bariér 

2014“. Súťaž každoročne vyhlasuje ZMOS.  

 

Náklady na prevádzku denných centier za rok 2014        :   45 472,78 eur. 

Náklady na prevádzku denných centier za rok 2015        :   61 404,11 eur.    

Náklady na prevádzku denných centier za I. polrok 2016:   25 344,23 eur.   

 

 

 
 

 

   V sledovanom období sa zrealizovalo napr. v DC A. Kmeťa 38, Žilina - odstránenie 

havarijného stavu plynovej kotolne (5/2016) za finančnej podpory Ministerstva financií SR, 

revitalizácia záhrady, altánku, modernizácia interiérového vybavenia ... Do konca roka 2016  

sa plánuje oprava rýň a zvodov zo zaústením do dažďovej kanalizácie, výmena žľabov, 

oprava balkónov. DC v Strážove – výmena starých okien, vchodových dverí, zateplenie 

http://www.socialne.zilina.sk/ix-rocnik-festivalu-seniorov/
http://www.socialne.zilina.sk/wp-content/uploads/2012/08/IMG_4601.jpg
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stropu, montáž sadrokartónu, vymaľovanie priestorov, interiérové vybavenie. DC v Bytčici – 

revitalizácia záhrady, modernizácia interiéru, pripravuje sa demontáž starých poškodených 

sadrokartónových dielcov a montáž nových v hlavnom priestore spoločenskej miestnosti a jej 

kompletné vymaľovanie.  

 

   
 

    V roku 2017 mesto predpokladá poskytovanie sociálnej podpornej služby aj v mestskej 

časti Žilina - Trnové v zmysle Uznesenia č. 138/2016, ktorým MsZ v Žiline schválilo 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú 20 rokov so Slovenským zväzom záhradkárov so 

sídlom Ovocinárska 227/33, Žilina na prenájom Domu ovocinárov č. s. 227 LV 4280 v k. ú. 

Trnové za cenu 1 eur/ročne. V súčasnosti prebieha príprava prác v danom objekte v súlade s 

Uznesením č. 99/2016 bodu 4, ktorým MsZ v Žiline schválilo návrh na zmenu rozpočtu 

týkajúcu sa rekonštrukcie DC pre seniorov v Dome ovocinárov v Trnovom v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

 Rada seniorov 

    Zriadená 2/2015 ako poradný, iniciatívny, koordinačný orgán primátora mesta Žilina pre 

otázky postavenia seniorov v meste (princíp účastí na správe vecí verejných v zmysle 

„Národného programu Aktívneho starnutia  2014 – 2020“). Rada seniorov má vypracovaný 

Štatút, Rokovací poriadok, Plán práce na príslušný kalendárny rok. Vytvorená web stránka 

http://radaseniorov.zilina.sk/ 

 

Verejné zasadnutie  Rady seniorov mesta Žilina za účastí primátora – Primátorsky deň 

     Verejné zasadnutie Rady seniorov mesta Žilina sa  uskutočnilo v  rámci  Primátorského 

dňa  (07.10.2016) v priestoroch starej Radnice. Zasadnutím bolo ukončené Žilinské kultúrne 

leto 2016. Zápisnica zverejnená na web stránke mesta. 

     Požiadavky a podnety sú priebežne predkladané na mesto Žilina, vecne príslušnému 

organizačnému útvaru. Agendu súvisiacu s Radou seniorov mesta Žilina  zabezpečuje 

koordinátor Rady seniorov mesta Žilina – zamestnanec Mestského úradu v Žiline, odboru 

sociálneho a bytového, oddelenia sociálneho.  

     Zápisnice zo zasadnutí Rady seniorov sú zverejnené na web stránke mesta Žilina.  

 

http://www.socialne.zilina.sk/verejne-zasadnutie-rady-seniorov-mesta-zilina-za-ucasti-

primatora-mesta/ 

 

 

http://radaseniorov.zilina.sk/
http://www.socialne.zilina.sk/verejne-zasadnutie-rady-seniorov-mesta-zilina-za-ucasti-primatora-mesta/
http://www.socialne.zilina.sk/verejne-zasadnutie-rady-seniorov-mesta-zilina-za-ucasti-primatora-mesta/
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Univerzita tretieho veku (UTV) Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline – seniori 

      Členovia denných centier, Rady seniorov, Jednoty dôchodcov využívajú možnosť štúdia 

na UTV ŽU. Podľa vyjadrenia koordinátorky p. Šimkovej - UTV ZU každoročne ponúka 

záujemcom od 45 rokov široké spektrum študijných programov a modulov. Starší majú 

možnosť počas jedného, dvoch alebo troch rokov v rámci prednášok a praktických cvičení 

stretnúť odborníkov z rôznych oblastí spoločnosti pôsobiacich nielen na akademickej pôde, 

ale aj v praxi. Na štúdium do prvého ročníka sa hlási čoraz viac študentov - seniorov.  

Zaujímavé je štúdium z oblasti práva, finančnej gramotnosti, práce s počítačom alebo 

digitálnych multimédií. Štúdium nie je náročné. Vyžaduje však od jednotlivca odhodlanie žiť 

aktívne, zaujímať sa o dianie okolo seba a mať chuť objavovať a získavať nové poznatky 

a vedomosti. Úsilím UTV ŽU je tieto snahy študentov podporovať.   

Plní sa. 

 

Priorita č. 3: Zriadiť „prepravnú službu“.  

     Prepravnú službu mesto Žilina poskytuje v súlade s platným VZN č.1/2016, ktorým sa 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich 

poskytovania, ktoré bolo prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 

15.02.2016. Začiatok poskytovania sociálnej služby 3/2016. 

 

Prepravná služba je poskytovaná fyzickej osobe: 

1/ s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným 

motorovým vozidlom alebo 

2/  fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po 

rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 

 

Celkový počet podaných žiadostí k 30.09.2016: 36. 

Počet jázd k 30.09.2016: 153 

Účel: návšteva zdravotníckych zariadení, knižnice, kozmetických salónov, cintorínov, 

nákupy, záhradky, orgány verejnej správy, kultúrne podujatia a podobne. 

Plní sa. 

 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/prepravna-sluzba/ 

 

   

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/prepravna-sluzba/
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Priorita č. 4: Rozšíriť službu – „dovoz obedov do domácnosti“.  

     Mesto podľa VZN mesta Žilina č. 15/2014 a VZN č. 1/2016 zabezpečovalo v sledovanom 

období  podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. poskytovanie stravy aj prostredníctvom donášky 

do domácnosti fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo 

nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.  

 

     Záujem zo strany občanov o uvedený druh sociálnej služby je enormný. 

 

Počet obedov rok 2014:  208 245 (z toho dovoz obedov 62 715)  

Rok 2015                     :  217 874 (z toho dovoz              62 251) 

Za I. polrok 2016         :  115 785 (z toho dovoz              35 311)  

 

Náklady za rok  2014   :  435 358,59  eur.   Príjmy:  361 312,19 eur. 

Náklady za rok  2015   :  449 531,09  eur.   Príjmy:  370 859,86 eur.  

 

     Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby je stanovená v pásmach v závislosti od 

výšky príjmu prijímateľa. Počet žiadateľov o uvedený druh sociálnej služby neustále pribúda. 

Plní sa. 

 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/jedalen/ 

 

PRIORITY – OSOBY OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM („OOSV“) 

OOSV sú fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácií. Nepriaznivá sociálna 

situácia je vymedzená ako 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, 

d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 

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

predpisu, 

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, alebo 

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

generačne reprodukovanej chudoby (marginalizovaná rómska komunita „MRK“– 

Bratislavská ulica, Žilina) – v tejto časti materiálu je pozornosť venovaná MRK. 

 

 

 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/jedalen/
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Priorita č. 1: Rozšíriť/zriadiť „terénnu sociálnu prácu ( TSP)  – ľudia bez domova“.  

 

Terénna sociálna práca – národný projekt  

    Terénna sociálna práca, Komunitné centrum = podpora sociálnej integrácie MRK (v zmysle 

Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, schválené Uznesením vlády SR č. 1/2012).  

    Terénna sociálna práca (ďalej len „TSP“) -  sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom 

sociálnom prostredí, alebo jej domácom prostredí. TSP možno poskytovať aj prostredníctvom 

terénnych programov, ktorých cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, 

rodiny, komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácií.  

     TSP na území mesta bola v sledovanom období vo vzťahu k MRK poskytovaná o. i. 

prostredníctvom Národného projektu Terénna sociálna práca, projekt ukončený 10/2015. Od 

01.11.2015 zabezpečovalo činnosť komunitného centra a TSP mesto z vlastných zdrojov. Od 

01.06.2016  implementovaný Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I, ktorý sa 

realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. TSP sa vykonáva na základe platných 

Štandardov terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách a 

taktiež v súlade s platnou legislatívou SR a nariadením metodológov z IA MPSVR SR 

(implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR). Výkon terénnej 

sociálnej práce sa vykonáva na celom území mesta Žilina. TSP je pravidelne kontrolovaná 

regionálnym koordinátorom, ktorý je určený pre potreby odbornej koordinácie činnosti, ktorú 

realizuje IA MPSVR SR. Koordinátor pravidelne kontroluje spisovú dokumentáciu a taktiež 

postupy, metódy a techniky terénnej sociálnej pracovníčky pri výkone terénnej sociálnej 

práce. Zatiaľ neboli vznesené žiadne pripomienky. Posledná kontrola 26.10.2016. Záznamy 

sú k nahliadnutiu na OSaB, Mestského úradu v Žiline.   

     Výkon sociálnej práce je determinovaný rešpektovaním ľudských práv a ľudskej 

dôstojnosti človeka, preto terénna sociálna pracovníčka nemôže nútiť žiadnu osobu k 

začatiu spolupráce.   

 

 

Terénna sociálna práca – komunitné centrum  

   Sociálnu službu krízovej intervencie mesto Žilina poskytuje v zariadení Nízkoprahového 

denného centra pre deti a rodinu ,,Na predmestí“ od roku 5/2011 (registrácia sociálnej služby 

na ŽSK podľa zákona o sociálnych službách). Vznik finančne podporený z dotačnej schémy 

Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2010 (Zmluva č. 600/2010) vo 

výške 12 000 eur (z toho KV – 4 500 eur), prostriedky mesta: 18 508,59 eur.  

   Podľa „Výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb“ v zmysle zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zo Žilinského samosprávneho kraja 

– zmeny vo výpise“ zo dňa 09.04.2015 - ku dňu 13.06.2014 výmaz druhu sociálnej služby: 

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, s miestom poskytovania Bratislavská 8612, 

010 01 Žilina, doplnenie sociálnej služby: Komunitné centrum s miestom poskytovania 

Bratislavská 8612, 010 01 Žilina.   

 

     Sociálna služba krízovej intervencie je poskytovaná v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 

16:00 hodiny, denne je sociálna služba poskytovaná približne pre 30 prijímateľov sociálnej 

služby. KC v zmysle zákona o sociálnych službách fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 

situácií: 
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a) Poskytuje  

1. sociálne poradenstvo (posúdenie povahy problému, poskytnutie základných informácií 

o možnostiach riešenia problému, podľa povahy/potreby odporúčanie odbornej 

pomoci),  

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (vykonáva sa so súhlasom 

plnoletej fyzickej osoby, je zameraná na poradenstvo pri vybavovaní úradných 

záležitostí, pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných 

podaní, vypisovaní tlačív), 

3. pomoc pri príprave na školskú dochádzku, vyučovanie (pomoc pri riešení problémov 

na výchovno-vzdelávacom procese, riešenie absencií, záškoláctva, spolupráca so ZŠ 

ul. Hollého 66 – elokované pracovisko, realizácia projektov a podobne).   

b) Vykonáva preventívne aktivity (prevencia voči protispoločenskej činnosti, kriminality 

a iných sociálno-patologických javov - užívanie psychotropných látok, týranie osôb/detí), 

spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní,  MsP v Žiline, s príslušnými súdmi, 

rómskymi špecialistami OR PZ SR Žilina – Východ, intenzívne sa spolupracuje 

s detskými domovmi v SR, reedukačnými zariadeniami, diagnostickými zariadeniami, 

resocializačnými zariadeniami, krízovými zariadenia, NVÚ a podobne. 

 c)   Zabezpečuje  záujmovú činnosť – o. i. sú realizované nasledovné projekty: 

        

1/„Požičovňa  pracovného náradia“ (od roku 2012 až po súčasnosť) - požičovňa pracovného 

náradia pre obyvateľov Bratislavskej „kolónie“ v Žiline  vo  vyhradenom priestore KC v 

pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 16.00 hodine. 

2/ „Zvýšenie   bezpečnosti detí   z    lokality   Bratislavská ulica   na   cestnej   komunikácií“ 

(rok  2014 - 2015) -   v  spolupráci   s   Mestskou   políciou Žilina,  v    priestoroch    KC,   

krúžok o dopravnej  výchove,  v priestoroch Dopravného ihriska (v  správe  Mestskej  polície  

Žilina), dopravná súťaž pre deti  sa realizovala v lokalite Bratislavskej ulice. 

3/ „Účinné     vzdelávanie      detí   MRK   (marginalizovaných  rómskych   komunít)   a  ich 

rodinných  príslušníkov“  (rok 2012 – 2014)  -  hlavným    cieľom    projektu     bolo     zvýšiť   

vzdelanostnú    úroveň   príslušníkov    MRK   prostredníctvom   uľahčenia   ich   prístupu   k 

 formálnemu  vzdelávaniu  a   prostredníctvom ďalšieho vzdelávania. 

4/ „Voľno-časové   a   záujmové  aktivity  v  Komunitnom centre  –  vytvorenie  podnetného 

prostredia  v  rámci  mimoškolských  aktivít  pre  deti z MRK“  (rok 2011 – 5/2016)  - 

efektívne  využívanie voľného času u  mladých  ľudí  je  jedna  z  možností  ako    zabezpečiť  

ich   osobnostný  rozvoj   a   to  v   oblastiach,   o   ktoré   mladí   ľudia    javia   záujem   resp.  

umožňuje   predchádzanie   kriminality mladých  ľudí  z málo sociálne podnetného prostredia.  

5/ „Bezpečne cestou necestou – zvýšenie bezpečnosti detí z lokality Bratislavskej ulice “ 

(2015) - cieľom projektu  bolo vytvoriť  pre  deti   možnosť    zmysluplne/hodnotne  využívať   

voľný čas   cez    obdobie   školského   roka   priamo   v  MR   komunite   Bratislavskej ulice   

a naučiť  sa nové  zručnosti  a informácie, ktoré budú môcť využívať v  každodennom  živote.  

6/ V súčasnosti (10/2016) mesto podalo žiadosť o pokračovanie v grantovom programe 

nadácie Hodina deťom – voľno časové a záujmové aktivity v KC.  

 

7/ Iné aktivity 
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 Oblasť ochrany psychického a fyzického zdravia  

     „Vo viacerých správach o stave Rómskej populácie na Slovensku sa konštatuje, že po 

roku 1989 sa zdravotný stav zhoršuje ... za hlavné determinanty sa považuje nedostatočná 

úroveň zdravotného a sociálneho povedomia, nízky štandard osobnej hygieny, nedostatočná 

výživa ako dôsledok chudoby ... zhoršujúca sa miera užívania  alkoholu, tabakových 

výrobkov, narastajúce závislostí ... nízke zdravotné povedomie – výskyt infekčných ochorení  

- hepatitída, dyzentéria – závažné problémy v Rómskej komunite. Ide o choroby „špinavých 

rúk“... infekcie dýchacích ciest, svrab, pedikulóza/zavšivavenie...“ (zdroj: Stratégia SR pre 

integráciu Rómov do roku 2020, str. 35) 

     V rámci terénnej sociálnej práce mesto Žilina poskytuje pomoc pri riešení zdravotných 

problémoch fyzických osôb v dlhodobo pretrvávajúcej nepriaznivej sociálnej situácií z 

dôvodu výskytu viacerých negatívnych javov súčasne, ktorými sú najmä vysoká miera 

dlhodobej nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň vzdelanosti, nedostatočné 

hygienické návyky, nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt sociálno-patologických javov s 

vysokou toleranciou k nim. Súčinnosť s pediatrom, všeobecnými lekármi, participácia na 

riešení napr. logopedických problémov maloletých detí danej Bratislavskej „kolónie“ 

(návštevy logopédov v KC  2 x mesačne, v prípade potreby častejšie) a podobne. Zvyšovanie 

zdravotného a sociálneho povedomia, osveta medzi MRK. 

  

Oblasť ochrany životného prostredia 

     Osobitným problémom MRK – Bratislavská „lokalita“ je odvoz a nakladanie 

s komunálnym odpadom. Mesto Žilina v sledovanom období v súčinnosti s terénnymi 

sociálnymi pracovníčkami zabezpečoval a v súčasnosti aj zabezpečuje čistotu okolia na 

Bratislavskej ulici.  

     Počet vyvezených veľkokapacitných  kontajnerov za obdobie:  I.–X. 2016 je uvedený 

v tabuľke č. 1:      

 
Tab.: č. 1 – Počet vyvezených VKK 

 

Mesiac/2016 Počet 

VKK 

Výška 

FP 

Január 5 721,55 

Február 9 1298,79 

Marec 6 865,86 

Apríl 3 432,93 

Jún 9 1298,79 

Júl 2 288,62 

August 3 432,93 

September 1 144,31 

Október 16 2308,96 

SPOLU 54 7792,74 

 

     V roku 2015 v mesiaci november sa uskutočnilo tzv. „veľké“ čistenie uvedenej lokality 

pod estakádou, pričom časť nákladov bola preplatená cez projekt/eurofondy vo výške 3 

004,96 eur a z rozpočtu mesta  4 040,68 eur t. j. spolu 7 045,64 eur. Vynaložené finančné 
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prostriedky na odstraňovanie skládok je financované z rozpočtu mesta Žilina, odboru 

životného prostredia, odpadové hospodárstvo. Finančné prostriedky sa vynakladajú aj na 

vývoz 1100 l  zberných nádob na zmesový komunálny odpad = väčšina neplatičov, hradené 

z rozpočtu mesta, OŽP. (zdroj: MsÚ, OŽP, email 02.11.2016)  

 

Havarijný stav – kanalizácia  

    Základná infraštruktúra – elektrina, prístup k pitnej vode, prístupové cesty, kanalizácia ... 

sú v lokalite Bratislavskej ulice vybudované a zabezpečené. Chatrče,  nelegálne a nevhodné 

obydlia (v zmysle stavebného zákona a minimálnych štandardov na bývanie v MRK) mesto 

oficiálne neeviduje. I napriek tomu, že správcovská spoločnosť Žilbyt, s. r. o. realizuje opravy 

existujúceho bytového fondu mesta Žilina, eliminuje prípady, že technický stav bytového 

fondu  môže ohroziť zdravie a život obyvateľov, havarijné situácie na Bratislavskej ulici 

vznikajú: napr. od mesiaca jún 2016 pretrvával do vypuknutia požiaru havarijný stav na 

Bratislavskej 505/56 - problém s kanalizáciou, spôsobenej obyvateľmi bytovky, ktorí boli 

resp. sú dlhoročnými neplatičmi, teda neprispievali do fondu opráv. 

     Po nahlásení  správcovskej spoločnosti Žilbyt, s. r. o. bola  viackrát (6x) oslovená  

dodávateľská firma. V odpade sa nachádzali staré plienky, tričká, komunálny odpad, veľké 

kosti a pod.  Havária odstránená z prostriedkov mesta.  

      V súčasnosti v bytovom dome na Bratislavskej 505/56 obyvatelia nebývajú – 

požiar/vyhlásená mimoriadna situácia. (zdroj: MsÚ, OSaB, OB, email 02.11.2016) 

 

 

                  
       

       

     Na základe Oznámenia IA MPSVR SR o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa 

do  Národného projektu ,,Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na 

komunitnej úrovni“ (kód ITMS: 321041A136) zverejneného na web stránke IA MPSVR SR 

dňa 31.12.2015, mesto Žilina za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnej služby krízovej 

intervencie pre fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácií,  požiadalo 

o poskytnutie finančných prostriedkov na výkon odborných činností komunitného centra na 2 

pracovné pozície. Dňa 08.04.2016 od zmluvy bolo nútené odstúpiť, z dôvodu 

nevýhodných/kapacitných podmienok (Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko) - vytvorenie 3 pracovných miest 
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(odborný garant KC, odborný pracovník, pracovník KC) a zapojeniu do NP IA MPSVR SR 

Terénna sociálna práca v obciach I na obdobie rokov 10/2015 – 9/2019.   

 

     Kontrola Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (10/2016) - ocenená práca 

mesta a komunitného centra, ktoré  v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

v znení neskorších predpisov fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 

písm. h). poskytuje sociálnu službu krízovej intervencie.    

Plní sa. 

 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitne-centrum-na-predmesti/ 

 

   
 

Priorita č.2: Rozšíriť priestorové kapacity „nízkoprahového denného centra“ – ľudia bez 

domova.  

     Uvedenú sociálnu službu (§ 24b zákona č. 448/2008 Z. z.) mesto Žilina zabezpečuje 

prostredníctvom neverejného poskytovateľa. Miesto poskytovania sociálnej služby: 

Nízkoprahové denné centrum, Dom charity sv. Vincenta, Predmestská 12, Žilina. 

 

Finančný príspevok poskytnutý mestom Žilina rok 2014: 30 000 eur. 

Finančný príspevok poskytnutý mestom Žilina rok 2015: 30 000 eur. 

Finančný príspevok poskytnutý mestom Žilina rok 2016: 30 000 eur. 

 

     V prípade potreby sú sociálne služby zabezpečené v zariadeniach sociálnych služieb v ZP 

Žilinského samosprávneho kraja, resp. prostredníctvom  neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb v rámci Žilinského kraja. Zoznam poskytovateľov je zverejnený na web 

stránke Žilinského samosprávneho kraja.   

Plní sa. 

 

Priorita č. 3: Rozšíriť priestorové kapacity „nocľahárne“. Zabezpečiť nocľaháreň pre mužov 

a ženy.  

     Mesto Žilina nemá v zmysle zákona o sociálnych službách registrovanú sociálnu službu 

poskytovanie sociálnej služby pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálne situácií, ktorá nemá 

zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Uvedenú sociálnu  službu 

(§ 25 zákona č. 448/2008 Z. z.) mesto Žilina zabezpečuje prostredníctvom neverejného 

poskytovateľa. Miesto poskytovania sociálnej služby: Dom charity sv. Vincenta, Predmestská 

12, Žilina. 

 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitne-centrum-na-predmesti/
http://www.socialne.zilina.sk/wp-content/uploads/2012/10/NC-3.jpg
http://www.socialne.zilina.sk/wp-content/uploads/2012/10/NC-8.jpg
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     V prípade potreby sú sociálne služby zabezpečené v zariadeniach sociálnych služieb v ZP 

Žilinského samosprávneho kraja resp. prostredníctvom  neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb v rámci Žilinského kraja (napr. prostredníctvom zariadenia Harmónia – 

ZpS, DSS a útulok, Republiky 22, Žilina, útulok Štart, miesto  poskytovania sociálnej služby: 

Hviezdoslavova 56, Žilina pre 52 prijímateľov sociálnej služby), ale aj Slovenska. Spolupráca 

dobrá.   

Plní sa. 

 

Priorita č. 4: Rozšíriť priestorové kapacity „nízkoprahového denného centra pre deti a 

rodinu“ – Bratislavská ulica.  

     Podľa „Výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb“ v zmysle zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zo Žilinského samosprávneho kraja 

– zmeny vo výpise“ zo dňa 09.04.2015 - ku dňu 13.06.2014 výmaz druhu sociálnej služby: 

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu s miestom poskytovania Bratislavská 8612, 

010 01 Žilina, doplnenie sociálnej služby: Komunitné centrum s miestom poskytovania 

Bratislavská 8612, 010 01 Žilina.   

 

Priorita č. 5: Zriadiť podpornú sociálnu službu „práčovňa“. 

     Podporná sociálna služba nie je registrovaná v registri poskytovateľov, ktorý vedie vyšší 

územný celok. Nie sú požiadavky zo strany občanov. 

  

Priorita č. 6: Zriadiť „asistované prestupné bývanie“ – v rámci už existujúceho bytového 

fondu.  

 

Bývanie – sociálne/nájomné byty 

   VZN mesta Žilina č. 2/2014 nemá zapracovaný inštitút prestupného bývania. Prípady sú 

riešené individuálne. Mesto Žilina disponuje nájomnými bytmi z vlastných rozpočtových 

prostriedkov mesta a Štátneho fondu rozvoja bývania. 

     Sociálne/nájomné bývanie - v literatúre ako aj v praxi mnohých krajín Európy existuje 

viacero vymedzení sociálneho/nájomného bývania, spravidla vymedzenia vychádzajú z typu 

vlastníka a zo spôsobu financovania bývania. 

     Podľa § 21 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní – 

„sociálne bývanie je bývanie obstarávané s použitím verejných prostriedkov určených na 

primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie 

vlastným pričinením a spĺňajú podmienky tohto zákona. Sociálne bývanie je aj bývanie alebo 

ubytovanie financované s použitím verejných prostriedkov a poskytované v rámci 

starostlivosti podľa osobitných predpisov.“ 

     Mesto Žilina bolo k 31.12.2015 vlastníkom 1209 mestských nájomných bytov (1, 2, 3 

izbových), ktoré spravuje správcovská spoločnosť ŽILBYT, s. r.  o.. 

 

Správcovská spoločnosť  ŽILBYT, s. r. o.  

     Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 21.05.2012 Uznesením č. 

57/2012 schválilo založenie obchodnej spoločnosti ŽlLBYT, s. r. o. za účelom správy 

obecného a iného majetku, v ktorej mesto Žilina je jediným spoločníkom a 100% vlastníkom. 

Mesto Žilina vykonáva všetky práva a povinnosti spoločníka a zakladateľa v spoločnosti 
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ŽILBYT, s.r.o. vždy na základe predchádzajúceho rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v 

Žiline. Spoločnosť spravuje aj 140 nebytových priestorov (115 nájomných nebytových 

priestorov, garáži a 25 nebytových priestorov, garáži vlastníkov), 25 CO krytov, 39 školských 

zariadení v meste Žilina, 16 cintorínov, 9 domov smútku. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina  

     Na 37. zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „MsZ“) konaného dňa 

24.03.2014, poslanci s MsZ schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 

„VZN“) č. 2/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina. Účinnosť od 

16.04.2014. VZN č. 2/2014 o. i. upravuje po prvýkrát zaradenie/vyradenie žiadateľov 

o pridelenie nájomného bytu  do poradovníka žiadateľov. 

 

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu  

     K 31.12.2015 bolo evidovaných 163 žiadostí o pridelenie nájomného bytu, kým k 

 31.01.2015 bolo 345 žiadateľov. K 30.09.2016 evidovaných 150 žiadostí.    

     Pri prideľovaní nájomných bytov sa mesto riadi aktuálne platným všeobecne záväzným 

nariadením mesta Žilina č. 2/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina 

a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne zákonom č. 443/2010 Z .z. 

v znení neskorších predpisov. Poradovník žiadateľov, ktorý sa priebežne aktualizuje, je 

zverejnený na webovej stránke mesta Žilina. Mesto na svojej webovej stránke  www.zilina.sk 

má vytvorenú pre občanov aj „podstránku“ - bytové oddelenie (3/2016).  

     V poradovníku žiadateľov mesto eviduje aj fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú dlhodobo  

v nepriaznivej sociálnej situácií z dôvodu výskytu viacerých negatívnych javov súčasne, 

ktorými sú najmä vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň 

vzdelanosti, nedostatočné hygienické návyky, nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt 

sociálno-patologických javov s vysokou toleranciou k nim. Ide o pretrvávajúcu nepriaznivú 

sociálnu situáciu predovšetkým marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“).  

 

Marginalizovaná rómska komunita – bytová situácia 

Podľa Atlasu rómskych komunít na Slovensku z roku 2013, (zdroj :web stránka MV SR,  ARK 

na Slovensku, tabuľka č. 26) odhadovaný počet Rómov v Žilinskom kraji (ďalej len „ŽK“) -  

1 148 – 1,6 %, počet obydlí 274 – 2,8 %. V Žilinskom a v Bratislavskom kraji – najnižší 

počet Rómov, rómskych obydlí. Počet obyvateľov Bratislavská „ lokalita“ k 30.09.2016 – 355 

(zdroj: MsÚ, Žilina, OVV, 10/2016). MRK v meste Žilina z hľadiska priestorového vzťahu 

k majorite žije:  

1/ rozptýlene medzi majoritnou časťou obyvateľstva, v mestských nájomných bytoch, 

bytoch bežného a nižšieho štandardu - Predmestská,  Košická, centrum mesta, sídlisko Hájik, 

Solinky, 

     2/ koncentrovane v mestských nájomných bytoch, bytoch bežného a nižšieho štandardu  – 

časť Bratislavská ulica  prezývaná ako tzv. „Bratislavská kolónia“, časť mesta Žilina určená 

na asanáciu - za Vuralom, vo väčšine prípadoch MRK býva v 1,2,3 izbových nájomných 

bytoch bez právneho titulu (bez platných nájomných zmlúv, uzavretých medzi mestom Žilina 

a nájomcom), s vysokými  neuhradenými  záväzkami voči mestu Žilina (napr. Bratislavská 

505/54, 56 celková výška dlhu: 555 703,06 eur, z toho dlh na nájomnom a službách 

súvisiacich s užívaním bytu 179 062,25 eur + 376 640,81 eur - penále).  

http://www.zilina/
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     Niektoré mestské nájomné byty sú  v danej lokalite v zlom technickom stave, bývanie 

nevyhovujúce, ohrozuje zdravie a život nájomcov, obyvateľov obytných domov. Daný stav 

spôsobili vo väčšine prípadov samotní nájomníci, obyvatelia domov svojim neprimeraním až 

protispoločenským správaním. Z toho dôvodu bolo mesto v zmysle zákona o obecnom 

zriadení a odborných súdno-znaleckých posudkov nútené pristúpiť v roku 2016 k asanácií 2 

bytových domov.    

 

Asanácia bytového domu Bratislavská 504/58 (25.02.2016): 

Dôvod: na základe vypracovaného statického posudku bol celkový technický stav objektu 

bytového domu hodnotený ako nevyhovujúci, nosné konštrukcie boli z hľadiska nosnosti 

v kritickom stave, objekt bol z užívateľského hľadiska (objekt určený na bývanie) hodnotený 

ako nevyhovujúci.  

Počet obyvateľov/rodín/detí: 6 rodín, 25 obyvateľov, z toho 11 detí 

Nájomná zmluva: všetky NZ neplatné   

Celková výška dlhu: k 31.07.2016 - 12.818,05 eur + prislúchajúce penále a poplatky 

Riešenie zo strany mesta: zabezpečené náhradné bývanie v mestských nájomných bytoch a to 

v roku 2016: 2 rodiny (rodina R. – 7 obyvateľov, z toho 3 deti a rodina F. - 5 obyvateľov, 

z toho 2 deti), pridelené náhradné bývanie v mestských nájomných bytoch v tejto lokalite 

(prerokované v S/Z/B komisií  dňa 20.01.2016, Uznesenie č. 7/2016), v roku 2014:  2 rodiny 

(rodina P. - 5 obyvateľov, z toho 3 deti a rodina A.- 5 obyvateľov, z toho 3 deti - Hájik 

a Vlčince) a v roku 2013: 2 rodiny (rodina M. – 2 obyvatelia a rodina K.- 1 obyvateľ - Hájik). 

 

 

 
 

 
 

 

Asanácia bytového domu Bratislavská 506/52 (26.07.2016): 

Dôvod: na základe vypracovaného statického posudku bol celkový technický stav objektu 

bytového domu hodnotený ako nevyhovujúci, nosné konštrukcie boli z hľadiska nosnosti 

http://www.zilina.sk/i/clanok/56cd738a_887717034_1.jpg
http://www.zilina.sk/i/clanok/56cd738a_1937686998_0.jpg
http://www.zilina.sk/i/clanok/56cd738a_604410270_2.jpg
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v kritickom stave, objekt bol z užívateľského hľadiska (objekt určený na bývanie) hodnotený 

ako nevyhovujúci.  

Počet obyvateľov/rodín/detí: 5 rodín, náhradné ubytovanie pridelené 2 rodinám (9 

obyvateľov, 6 detí) 

Nájomná zmluva: neplatné nájomné zmluvy  

Celková výška dlhu: k 31.01.2016 bol 32.274,09 eur + prislúchajúce penále a poplatky 

Riešenie zo strany mesta: v roku 2016 bolo zabezpečené bývanie v mestských nájomných 

bytoch 2 rodinám: rodina J. B. (na základe rozsudku súdu) – 10 obyvateľov, z toho 3 deti 

a rodina B. – 5 obyvateľov, z toho 3 deti – poradovník (prerokované v komisií dňa 

09.03.2016). 

 

 

  
 

  

Bytový dom Bratislavská 505/54, 56: 

Dôvod „neobývateľnosti“:  požiar v podkroví domu dňa 18.10.2016 – mimoriadna situácia 

Počet obyvateľov/rodín/detí: 20 bytov, 19 rodín, podľa informácií zo správcovskej 

spoločnosti k 24.10.2016 je evidovaných 116 obyvateľov, podľa informácií z ÚPSVR, Žilina 

je evidovaných 70 dospelých osôb a 73 detí. 

Nájomná zmluva: neplatné 

Celková výška dlhu: 555.703,06 eur (z toho dlh na nájomnom a službách súvisiacich 

s užívaním bytu 179.062,25 eur + 376.640,81 eur  - výška penále). 

Riešenie zo strany mesta: v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 3 ods. 4 „obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú 

okamžitú pomoc v jeho náhlej  núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou ... zabezpečiť 

najmä prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc“. Zo strany mesta poskytnutie prístrešia, 

stravy, v spolupráci so Slovenským červeným krížom, územným spolkom Žilina poskytnutá 

zdravotná starostlivosť, bezpečnosť/verejný poriadok zabezpečený v súčinnosti s MsP 

v Žiline. Prístrešie vrátane postelí, spacích vakov, prikrývok bolo zabezpečené v priestoroch 

elokovaného pracoviska Základnej školy s MŠ Do Stošky 231/8, 010 04 Žilina – Bánova – 

telocvične ZŠ na Hollého 66, Žilina. Strava poskytnutá 3 krát denne. O pomoc mesto 

požiadalo Správu štátnych hmotných rezerv, Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca 

vlády SR pre rómske komunity, ÚPSVR, pracovisko Žilina, Slovenský červený kríž – 

ústredie, rôzne charitatívne organizácie - Rád Maltézskych rytierov, Kežmarok.  

  

http://www.zilina.sk/i/clanok/57983e32_138122115_1.jpg
http://www.zilina.sk/i/clanok/57ed06df_1195793032_0.jpg
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     Medzi evakuovanými obyvateľmi boli aj maloleté deti K.: Ľ. a N., ktoré sa dlhodobo túlali 

po celom meste, na výchovno-vzdelávacom procese mali absencie. Zo strany biologickej 

matky zanedbaná starostlivosť.  

Riešenie: V spolupráci s UPSVaR SR, pracovisko Žilina v zmysle zákona o sociálno-právnej 

ochrane a kuratele neodkladným opatrením okresného súdu (tzv. predbežné opatrenie)  boli 

do rozhodnutia súdu maloleté deti umiestnené do DeD v Bytči pracovisko Horný Kelčov. 

Úrad spolupracuje s rodinou, matkou, starou matkou, ktorá má záujem požiadať o zverenie 

detí do NRS. 

      

Mimoriadna situácia 

    Vyhlásená mimoriadna situácia a zvolané mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Žiline, ktoré sa konalo dňa 27.10.2016. Uznesením č. 187/2016 bolo o. i. schválené dočasné 

riešenie mimoriadnej situácie zakúpením obytných kontajnerov  vrátane sociálneho zázemia 

a napojením na inžinierske siete a podobne.     

 

 
      

    Výška nedoplatkov/penále k 30.09.2016 na nájomnom a službách s užívaním bytov –  

Bratislavská ulica: 1 058 932,10 eur. (zdroj: Žilbyt, s. r. o., 10/2016)    

     Riešenie: Mesto v súčasnosti plní úlohy - schválené Uznesením č. 187/2016 mimoriadneho 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27.10.2016. 

     Sociálna integrácia - od roku 2013 mesto Žilina na základe splnenia podmienok VZN 

mesta Žilina č. 2/2014 a žiadosti žiadateľa/lov pridelilo nájomné bývanie v mestských 

nájomných bytoch cca 20 rodinám z „lokality Bratislavská“ prevažne na sídlisko Hájik, 

Solinky a Košická. 

 

Ťažko zdravotne postihnuté osoby – nájomné bývanie 

     Na ulici Karpatská 10 je mesto Žilina vlastníkom 1 nebytového priestoru (prenajatý Únii 

nevidiacich a slabozrakých,  celkom plocha 73,70 m² za 0,20€ /mesačné nájomné) a 13 

nájomných bytov klasifikovaných ako bezbariérové byty (z toho 3 nájomníci majú dobu 

nájmu na neurčito, 9 nájomníkov má dobu nájmu - počas trvania zdravotného stavu a 1 

nájomníčka má predĺženie do 31.07.2019). Uvedený bytový dom bol postavený v roku 1994 

z rozpočtových prostriedkov mesta ako byty osobitného určenia (bezbariérové byty resp. pre 

zdravotne ťažko postihnutých.   

     V súčasnej dobe (k 31.10.2016) je voľný jeden 1- izbový bezbariérový byt  na ul. 

Kempelenova 41, Žilina. (zdroj: MsÚ, OSaB, 11/2016) 
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Nové nájomné bývanie - Lesník    

     Mesto Žilina v roku 2014 nadobudlo do vlastníctva budovu bývalého Lesoprojektu - 

„Lesník“, Pri Rajčianke 40, Žilina. Od mesiaca august 2015 do apríla 2016 prebehla 

rekonštrukcia danej budovy. Rekonštrukciou mesto získalo 20 bytov, z ktorých už 18 bytov 

bolo pridelených žiadateľom z „Poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu“. 

V areáli bytového domu sa nachádza aj 26 parkovacích miest, z toho 2 pre imobilných 

občanov. Rekonštrukcia – 856 434,28 eur. 

     Pri riešení bytovej situácie je potrebné  v budúcnosti vychádzať o. i. z Uznesenia vlády SR 

č. 13 zo dňa 07.01.2015, ktorá schválila Koncepciu štátnej bytovej politiky do roku 2020.  

 

Priorita č. 7: Aplikovať „inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a jej 

príspevkov“.  

  

Inštitút osobitného príjemcu (OP) prídavku na dieťa a k príplatku na dieťa  

     Mesto Žilina na základe rozhodnutia ÚPSVR, Žilina  vykonáva inštitút OP – mesto je 

určené ako osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku na dieťa v zmysle zákona č. 

600/2003 Z. z. Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej 

osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie 

do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti. Dôvod: oprávnená 

osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky
 

nezaopatreného dieťaťa, 

oprávnená osoba nevyužíva prídavok na svoj účel, maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa 

oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; bolo 

nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie 

a podobne. 

Počet prípadov  k 31.10.2016: 31 / 42 detí  

 

Inštitút osobitného príjemcu dávky pomoci v hmotnej núdzi (HN)  

     Úrad (ÚPSVR ) určí podľa § 23 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov osobitného príjemcu. Inštitút osobitného príjemcu 

vykonáva mesto Žilina v prípadoch: ak sa doterajším poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi 

nedosiahol účel, na ktorý je určená, možno predpokladať, že poskytovaním pomoci v HN sa 

nedosiahne účel, na ktorý je určená, členovi domácnosti sa poskytuje iná sociálna dávka 

prostredníctvom OP, pomoc v HN je splatná  ku dňu smrti príjemcu.  

Počet prípadov k 31.10.2016: 3   

 

Bratislavská  505/54, 56 – k možnosti uplatnenia nároku na príspevok na bývanie (zdroj : 

písomné stanovisko ÚPSVR SR, Žilina č. 2016/377961 zo dňa 02.11.2016) – Uznesenie č.187/2016 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ v Žiline, konaného dňa 27.10.2016, bod I.1. 

 

    „Na základe zoznamu dotknutých rodín s trvalým pobytom na ulici Bratislavská 505/54 

a 505/56, ktorý nám bol odborom sociálnym a bytovým poskytnutý dňa 28.10.2016, sme 

zistili v databáze poberateľov dávok RSD PRO, že v súčasnosti poberá dávku hmotnej núdze 

5 občanov z predloženého zoznamu. 
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   Ani jeden z poberateľov nemá priznaný a poskytovaný príspevok na bývanie ako súčasť 

pomoci v hmotnej núdzi, nakoľko nemá splnené zákonné podmienky nároku naň /sú 

neplatiči/. 

   V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len ,,zákon o pomoci v hmotnej núdzi“/, § 14 

ods. 1, je príspevok na bývanie určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním.  

   Podľa § 14 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, výška príspevku na bývanie je:  

a) 55,80 eur mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,  

b) 89,20 eur mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti. 

   Podľa § 14 ods. 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie patrí, ak niektorý 

člen domácnosti je:  

a) vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo domu, ktorý domácnosť užíva na bývanie, 

b) nájomcom bytu, rodinného domu alebo obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé 

bývanie, ktoré domácnosť užíva na bývanie.  

   Podľa §14 ods. 4 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie patrí, ak 

domácnosť býva v:  

a) zariadení podporného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo 

špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe 

celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania 

alebo v krízovom stredisku alebo 

b) byte alebo rodinnom dome na základe práva doživotného užívania.  

   Predpokladom vzniku nároku na príspevok na bývanie je uhrádzanie nákladov za služby 

spojené s bývaním a v prípade nedoplatkov predloženie dohody o splátkach a potvrdenie 

o riadnom plnení splátkového kalendára.  Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa 

opätovne prehodnocujú po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.  

Z dostupných informácií, ktoré odzneli na zasadaniach krízového štábu vyplýva, že pre 

priznanie nároku na príspevok na bývanie u rodín, ktoré v súčasnosti potrebujú pomoc 

v hmotnej núdzi, pravdepodobne nebudú splnené podmienky nároku a príspevok nebude 

priznaný – dotknuté rodiny podľa uvedeného nebudú mať postavenie nájomcov bytu, resp. 

domácnosti nebudú bývať v zariadeniach definovaných v § 14 ods. 4 písm. a) zákona 

o pomoci v hmotnej núdzi. Nárok na príspevok na bývanie, ktorý bude uplatnený podaním 

písomnej žiadosti, bude u každého žiadateľa posúdený na základe predložených dokladov“.  

 

Bratislavská  505/54, 56 – k možnosti uplatnenia inštitútu osobitného príjemcu ako 

podmienky pridelenia dočasného ubytovania rodinám dotknutým mimoriadnou 

situáciou: (zdroj: písomné stanovisko ÚPSVR SR, Žilina č. 2016/377961 zo dňa 02.11.2016) – Uznesenie 

č.187/2016 z mimoriadneho zasadnutia MsZ v Žiline, konaného dňa 27.10.2016, bod I.1. 

 

    „Podľa § 23 ods. 1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, úrad určí osobitného príjemcu, ak: 

a) sa doterajším poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi nedosiahol účel, na ktorý je určená,  

b) možno odôvodnene predpokladať, že poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi sa nedosiahne 

účel, na ktorý je určená. 

    Podľa § 23 ods. 3 zákona o hmotnej núdzi, osobitný príjemca je povinný pomoc v hmotnej 

núdzi použiť v prospech členov domácnosti a na účel, na ktorý je určená. 
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     Pokiaľ mesto Žilina požiada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina ako platiteľa 

príslušného k rozhodovaniu v danej veci a preukáže skutočnosti, ktoré odôvodňujú určenie 

osobitného príjemcu pomoci v hmotnej núdzi, ÚPSVR Žilina rozhodne v súlade s platnou 

legislatívou a v odôvodnených prípadoch vydá rozhodnutie, ktorým určí mesto Žilina ako 

osobitného príjemcu tejto dávky“.  

 

Inštitút osobitného príjemcu rodičovského príspevku 

     Mesto vykonáva aj inštitút OP v zmysle zákona č. 571 z 2. decembra 2009 o rodičovskom 

príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rodičovský príspevok je štátna sociálna 

dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.  

Počet prípadov: 3/3 deti  

 

Jednorazová dávka pomoci v hmotnej núdzi  

     Mesto Žilina poskytuje v zmysle zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (ďalej len 

,,JDHN“), v konaní postupuje v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších platných právnych predpisov, zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov (správny poriadok). 

     JDHN je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým 

sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. JDHN je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného 

ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti a to postele, stola, stoličky, 

chladničky, sporáka, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, 

bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. 

Jednorazová dávka v  hmotnej núdzi  sa poskytuje  v peňažnej forme.  

     JHND možno poskytnúť občanovi s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorý nemá 

voči mestu finančné záväzky. 

     Jednorazovú dávku hmotnej núdze v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej 

núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno priznať do výšky preukázaných 

skutočných výdavkov fyzickej osoby, prípadne  spoločne posudzovaných  osôb - členov 

domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi dávkou hmotnej núdzi. Jednorazovú 

dávku možno priznať jednorazovo najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

     Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu je  stanovená vo výške 198,09 

eur. 

    Nárok na poskytnutie JHND vzniká splnením podmienok pre vznik nároku a uplatnením 

nároku. Žiadateľ je povinný preukázať všetky skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku pre 

poskytnutie JHND. O priznaní/nepriznaní rozhoduje primátor mesta. Stanovisko Komisie 

sociálnej, zdravotnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline má len odporúčací 

charakter. 

 

Počet žiadateľov za rok 2014     : 17  Výdavky:   3 712 eur. 

Počet žiadateľov za rok 2015     : 12  Výdavky:   2 646 eur. 
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Počet žiadateľov k 31.10.2016   : 10   Výdavky : 2 214 eur. 

 

Pochovávanie ľudí bez domova 

     Mesto plní  úlohy, ktoré vyplývajú z § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. -  ak do 96 hodín od 

úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní 

od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe 

miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky 

našli. 

 

Počet za rok 2014   : 3 pohreby     Výdavky :    945,32 eur. 

Počet za rok 2015   : 9 pohrebov   Výdavky:  3 371,93 eur. 

Počet k 31.10.2016 : 5 pohrebov   Výdavky:  2 245,72 eur.       

 

Oblasť zamestnanosti  

    „Miera možnosti zamestnania občanov je jedným zo základných predpokladov 

spoločenskej a pracovnej integrácie. Tradičné zručnosti Rómov nie sú potenciálnym riešením 

ich nezamestnanosti, sú pre trh práce iba okrajovým záujmom. Diskriminácia rómskej 

populácie na trhu práce nie je jediným problémom, s ktorým sa Rómovia stretávajú pri 

hľadaní si zamestnania. Nízka úroveň vzdelania a zručností je veľkým nedostatkom v oblasti 

konkurencieschopnosti na trhu práce. Postoje zamestnávateľov k zamestnávaniu Rómov sú 

negatívne a nevhodne ovplyvňujú mieru zamestnanosti tejto menšiny“. (zdroj: Stratégia SR pre 

integráciu Rómov do roku 2020, str. 32) 

 

Aktivačné práce pre dlhodobo nezamestnané osoby 

     V rámci aktívneho opatrenia na trhu práce sú poskytované zo strany štátu príspevky na 

vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou 

menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

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

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb 

pre samosprávny kraj je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného 

občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

Menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo 

príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, je forma aktivačnej činnosti UoZ 

vykonávaním prác, ktoré sú určené na: 

 

1/ zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, 

2/ tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, 

3/ starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, 

4/ podporu vzdelávania, 

5/ rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti, 

6/ rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, 

7/ doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a 

8/ rozvoj a podporu komunitnej činnosti. 
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     Mesto Žilina zabezpečuje aktivačnú činnosť prostredníctvom aktivačných pracovníkov na 

zlepšenie ekonomických podmienok v niektorých mestských zariadeniach (materské školy, 

detské jasle ... ) a tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia v meste.    

Aktivačnú činnosť vykonávajú aj niektoré fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej 

sociálnej situácií z dôvodu výskytu viacerých negatívnych javov súčasne, ktorými sú najmä 

vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň vzdelanosti, 

nedostatočné hygienické návyky, nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt sociálno-

patologických javov s vysokou toleranciou k nim (aj z Bratislavskej ulice). 

     Znižovanie nezamestnanosti v meste Žilina - uzavretie pracovného pomeru s dlhodobo 

nezamestnanou, nízko kvalifikovanou fyzickou osobou – MRK z „lokality“ Bratislavská. 

Miesto výkonu práce: Komunitné centrum, Bratislavská 8612, Žilina. Druh vykonávaných 

prác: upratovacie práce (rok 2015 do doby nástupu na materskú dovolenku).   

 

Operačný program pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc 

     „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plní úlohu riadiaceho orgánu. Európska 

komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05FMOP001 z 11. decembra 2014 

schválila Operačný program pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc na Slovensku. 

    Úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č.439 z 3. septembra 2014 k návrhu Operačného 

programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci. 

    Pomoc sa bude realizovať počas programového obdobia 2014 – 2020 prostredníctvom 4 

opatrení, a to poskytovaním potravinových a hygienických balíčkov vybraným skupinám 

príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, poskytovaním teplého jedla osobám bez prístrešia a aj 

formou podpory distribúcie darovaných potravín s cieľom predísť výraznému plytvaniu 

potravinami. Touto konkrétnou formou sa bude pomáhať ľuďom či domácnostiam, ktoré sa 

nachádzajú v náročnej sociálnej situácii. Zámerom je predovšetkým znížiť ich ekonomické 

zaťaženie so zabezpečovaním základných komodít, ako sú potraviny a základné hygienické 

potreby.“ (zdroj: web stránka MPSVR SR) 

 

 

Potravinová a materiálna pomoc  

     Mesto   Žilina   spolupracuje    pri   realizácií   Národného  projektu  -  Operačný   program  

potravinovej    a  materiálnej   pomoci,   opatrenie  I   –   poskytovanie  balíčkov  potravinovej 

pomoci.  

1/ Projekt  zabezpečuje Diecézna  charita  Žilina  v  súčinnosti  s  mestom  Žilina (poskytnutie 

priestorov, doručenie  oznámení  prípadným príjemcov balíčkov) a Ústredím práce sociálnych 

vecí a rodiny, Bratislava 

2/ miesto  výdaja  balíčkov:  Horný  Val 67/24,  Žilina 

3/ počet príjemcov napr. v II. kole (25. – 26.10.2016) : 228  

4/ počet balíčkov v II. kole: 138 ks hygienických a 369 ks potravinových balíčkov 

5/ cieľová skupina/oprávnení poberatelia: podľa zoznamu ÚPSVR, Bratislava 

 

Poďakovanie mestu za pomoc pri implementácií I. kola potravinovej pomoci 

     „Diecézna charita Žilina, ktorá realizuje Operačný program potravinovej a základnej 

materiálnej pomoci, v zastúpení riaditeľa Mgr. Petra Birčáka ďakuje všetkým, ktorí sa 

podieľali na bezproblémovom priebehu 1. kola distribúcie potravinových balíčkov. Počas 

prípravy a realizácie Vám ďakujeme za pomoc pri obstarávaní skladových priestorov, 
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oslovovaní príjemcov a zabezpečovaní výdajných miest. Taktiež oceňujeme Vašu ochotu a 

pomoc s vyhľadávaním príjemcov v ich domácom prostredí a pri transporte balíčkov na 

výdajné miesta. Sme presvedčení, že táto forma pomoci je účinná, zmysluplná a všetkým 

prijímateľom prinesie úžitok. Ďalej veríme, že zrealizované prvé kolo potravinovej pomoci 

odštartovalo úspešnú vzájomnú spoluprácu“. (zdroj : email SKCH, zo dňa 08.09.2016 ) 

 

Zbierky pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácií 

      Zbierka šatstva, školských pomôcok, drogérie, drobné riady, kuchynské pomôcky,  6/2016 

a pripravovaná 11/2016 – dlhodobá spoluprácu s Nadáciou Pontis, so spoločnosťou KIA 

Motors. Zabezpečuje odbor sociálny a bytový, Mestského úradu v Žiline v spolupráci 

s Komunitným centrom,  Bratislavská 8612, Žilina. 

Priorita sa plní. 

 

   
 

 

PRIORITY – OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

 

Priorita č. 1: Vytvárať podmienky pre „otvorené mesto“. 

 

1/ Netradičný civilný sobáš pre novomanželov s ŤZP – so sluchovým postihnutím -

7/2015 (Radnica),  tlmočenie  zabezpečené priamo od sobášiacej poslankyne – Mgr. J. 

Filipovej.  

2/ Klientske centrum Mestského úradu v Žiline každoročne obslúži niekoľko tisíc občanov, 

ktorí si na jednom mieste môžu zariadiť všetky úradné záležitosti týkajúce sa mestského 

úradu. Okrem toho v priestoroch KC fungujú aj pracoviská Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru SR a Dopravného podniku mesta Žiliny. 

Moderné a bezbariérové klientske centrum. 

K zvýšenému komfortu prispieva aj moderný vyvolávací systém na určenie poradia klientov, 

možnosť použitia platobných kariet pri platbách a automaty na nápoje a občerstvenie. Pre 

seniorov, rodičov s kočíkmi a imobilných občanov je vybudovaný bezbariérový vstup a 

toalety.  

3/ Bezplatné parkovisko mestského úradu - pre občanov zavedené dvojhodinové bezplatné 

parkovanie na parkovisku s 20 parkovacími miestami priamo pred mestským úradom, kde sú 

vyhradené aj dve miesta pre invalidných občanov. 
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4/ Účasť osôb s ŤZP na správe vecí verejných - v zmysle Národného programu Aktívneho 

starnutia 2014– 2020 –> 2/2015 vytvorenie poradného, iniciatívneho, koordinačného orgánu 

primátora mesta Žilina pre otázky postavenia seniorov v meste (vrátane osôb s ŤZP) = Rady 

seniorov, verejné zasadnutie za účastí primátora mesta – 7/10/2016. Predkladanie podnetov, 

návrhov Rade seniorov -> riešenie vecne príslušnými organizačnými útvarmi Mestského 

úradu v Žiline.    

5/ Verejné stretnutia občanov mesta Žilina (vrátane ŤZP) s vedením mesta Žilina (Veľká 

zasadacia miestnosť, MsÚ v Žiline, naposledy stretnutie - 27. októbra 2016. Na stretnutí  

občania s predstaviteľmi samosprávy spoločne hľadajú riešenia podnetov Žilinčanov, súčasne 

sa občania dozvedia aktuálne informácie o dianí v meste. Všetky otázky a odpovede z 

verejných stretnutí občanov s vedením mesta, ktoré sa konajú dvakrát ročne, nájdu občania na 

stránkach mesta Žilina www.zilina.sk v rubrike Čo sa v Žiline urobilo (v pravom menu). 

6/ Web stránka mesta – www.socialne.zilina.sk – aktuálne informácie o činnosti odboru 

sociálneho a bytového, zariadení sociálnych služieb, všeobecne záväzných právnych 

predpisov na úseku sociálnych vecí, informácie o poskytovaní sociálnych služieb pre osoby 

s ŤZP, nepriaznivým zdravotným stavom ..., tlačivá/žiadosti, poskytovanie bezplatného 

internetového poradenstva a podobne.  

7/ Radnica mesta Žilina – otvorenie verejnosti – radnica = dôležitým politickým, kultúrnym 

a historickým objektom mesta. Okrem zasadnutí mestského zastupiteľstva sa tu uskutočňujú 

rôzne verejne prístupných kultúrno-spoločenské podujatia aj pre ŤZP občanov, občanov 

s nepriaznivým zdravotným stavom. Napr. stretnutie Žilinčanov, ktorí oslávili okrúhle životné 

jubileum a vedenia mesta Žilina, na stretnutie sú pozvaní občania, ktorí sa dožívajú životného 

jubilea - 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Zúčastnení oslávenci sa taktiež vlastnoručne 

podpisujú do Pamätnej knihy Mesta Žilina.  

8/ DPMŽ – uskutočnenie podujatí, ktoré dávajú priestor spoznať, čo všetko súvisí s 

poskytovaním služieb mestskej hromadnej dopravy a popritom absolvovať zaujímavé 

činnosti, ktoré počas bežnej prevádzky nie je možné zažiť napr. Deň otvorených dverí 

(9/2016) -  priestory  trolejbusového depa na Kvačalovej ulici č. 2 v Žiline. V súčinnosti 

s pracovníkmi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska priblížený život ŤZP osôb 

s poruchami zraku - nevidiacich prostredníctvom prezentácií kompenzačných a optických 

pomôcok pre zrakovo postihnuté osoby. A podobne. 

Priebežne sa plní.  

 

Priorita č. 2: Zriadiť „centrum včasnej diagnostiky a stimulácie“.  

   Mesto Žilina nie je poskytovateľ sociálnej služby podľa § 33 zákona o sociálnych službách. 

Sociálna služba nie je registrovaná v registri poskytovateľov, ktorý vedie vyšší územný celok. 

Podľa „Výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb ŽSK“ sociálnu službu na 

podporu rodiny s deťmi, službu včasnej intervencie poskytuje: Centrum včasnej intervencie 

n.o., Jána Milca15, 010 01 Žilina, deň začatia sociálnej služby: 19.01.2015. Doba: neurčitá.   

 

Priorita č. 3: Zriadiť „komunitné centrum podpory“. 

     Komunitné centrum podpory nie je zapracované v zákone o sociálnych službách. Podľa 

„Výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb“ v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zo Žilinského samosprávneho kraja – 

zmeny vo výpise“ zo dňa 09.04.2015 - ku dňu 13.06.2014 výmaz druhu sociálnej služby: 
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Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu s miestom poskytovania Bratislavská 8612, 

010 01 Žilina, doplnenie sociálnej služby: Komunitné centrum s miestom poskytovania 

Bratislavská ulica 8612, 010 01 Žilina.  

 

     Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah sociálnej služby sú determinované 

podľa nepriaznivej sociálnej situácie a pri niektorých sociálnych službách (sociálne služby na 

riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku) aj  podľa 

stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. 

     Mesto Žilina, tak ako už bolo v predmetnom materiáli konštatované, poskytuje sociálne 

služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie nielen z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 

veku, ale aj z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 

stavu. Mesto Žilina pre uvedené fyzické osoby poskytuje sociálne služby v zariadení pre 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (§ 35 – zariadenie pre 

seniorov, § 40 – denný stacionár/od roku 2017), v prípade potreby a stupňa odkázanosti, 

mesto Žilina spolupracuje so zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ŽSK alebo neverejnými poskytovateľmi  v meste/okrese/kraji ale aj na Slovensku. 

     Podľa informácií spoločnosti Žilbyt s. r. o., mesto Žilina dlhoročne poskytuje prenájom 

nebytových priestorov v bytovom dome na. Karpatská 10, 010 08 Žilina pre: Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko, Žilina.  

Priestor  o výmere 73,70 m²  užíva Únia od 01.02.1997, podľa informácií spol. Žilbyt s .r. o. - 

nájomné + služby: 98,17 eur (základné nájomné 0,22 eur/mesačne + 97,96 eur za služby). 

Oblasť pôsobenia: Zrakové postihnutie, integrácia, základné a špecifické sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, rozvoj špecifických zručností, individuálny prístup, 

skupinová práca. 

      Mesto Žilina plánuje ďalšie rozširovanie sociálnych služieb pre fyzické osoby s ŤZP, od 

roku 2017 bude zabezpečovať sociálnu službu – sprostredkovanie osobnej asistencie 

prostredníctvom neverejného poskytovateľa zaregistrovaného v registri poskytovateľov 

sociálnych služieb na ŽSK – Krajské centrum nepočujúcich ANEPS, Žilina.  

    V prípade, že život alebo zdravie fyzickej osoby je vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá 

zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, nemá 

podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí, mesto Žilina v rozsahu svojej 

pôsobnosti poskytuje resp. zabezpečuje sociálne služby bezodkladne. Počet fyzických osôb 

na poskytovanie/zabezpečenie sociálnej služby bezodkladne stúpa (o. i. aj vzhľadom k veku, 

zdravotnému stavu).        

     Spolupráca mesta s  Agentúrou podporných služieb, n. o., Predmestská 24, 010 01 Žilina. 

Agentúra podporných služieb prevádzkuje zariadenie podporovaného bývania pre občanov so 

zdravotným postihnutím, poskytuje im podporu, ktorá pomáha ich rozvoju, samostatnosti a 

zvyšuje ich kvalitu života v oblasti bývania, vzdelávania, pracovného uplatnenia a rozvíjania 

záujmov vo voľnom čase. 

           

     Mesto Žilina pri poskytovaní sociálnych služieb prihliada na individuálne potreby 

prijímateľa sociálnej služby, aktivizuje prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopnosti 

a možností, poskytuje sociálnu službu na odbornej úrovni, spolupracuje s rodinou, komunitou 

pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa do prirodzeného rodinného prostredia a to so 
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súhlasom prijímateľa a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopnosti 

a zdravotného stavu. 

 

Grantový systém 

     „Mesto Žilina vyčleňuje zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na podporu aktivít 

občanov a občianskych združení. Záujemcovia sa od účinnosti príslušného VZN  uchádzajú o 

podporu aktivít v  oblastiach: kultúra, šport, sociálna a zdravotná oblasť. Financie z grantovej 

dotácie sa dajú použiť len na aktivity v príslušnom kalendárnom roku. 

     Objem finančných prostriedkov v grantovom systéme mesta na rok 2016 bol nasledovný: 

pre oblasť kultúra bolo vyčlenených 35 000 eur, na sociálnu a zdravotnú oblasť 10 000 eur, na 

inštitucionálnu  podporu  28 000  eur,  na  športové  granty  23 000  eur  a  na športové dotácie  

45 000 eur.  

     „Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe 

odporúčania grantových komisií. V zmysle VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania 

dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina, primátor na 

základe podaných žiadostí rozhoduje samostatne a bez ohľadu na návrhy grantových komisií 

o pridelení dotácií v objeme 1/10 celkovej sumy schválenej na dotácie pre všetky grantové 

komisie v danom roku. Tohto práva sa primátor môže vzdať a delegovať ho na komisie.“(zdroj: 

web stránka mesta Žilina ) 

Oprávnení žiadatelia (na rok 2016) 

1/  mimovládne organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie 

2 / inštitúcie zriadené štátnou správou alebo samosprávou 

3/  registrované cirkvi a nimi zriadené organizácie 

4/  podnikateľské subjekty s predmetom podnikania v konkrétnych oblastiach podpory   

(právnické alebo fyzické osoby - SZČO) 

 Oblasť sociálna a zdravotná  (2016) 

1/  aktivity zamerané na deti vo vylúčených komunitách, na deti, na ktorých je páchané 

násilie, a na deti zo sociálne slabých rodín 

2/  sociálna inklúzia, podpora a odstraňovanie bariér zdravotne postihnutých a osôb 

ohrozených sociálnym vylúčením 

3/  zvyšovanie kvality života seniorov v meste 

4/  rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov 

 

     „Objem vyčlenených finančných prostriedkov na oblasť sociálnu a zdravotnú: 10 000 eur. 

Príspevok mesta na 1 projekt bol na rok 2016 schválený minimálne 350,- eur a maximálne 2 

500,- eur“. (zdroj: web. stránka mesta Žilina)  

     Schválené projekty oblasť – sociálna a zdravotná za rok 2016 – výška poskytnutých 

finančných prostriedkov mestom Žilina a z primátorom mesta – Dotácia primátora – sociálna 

a zdravotná oblasť – viď. tabuľka č. 2 (zdroj: MsÚ v Žiline, odbor kultúry, športu, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja, email 11/2016 + osobná konzultácia)  
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Tab. č. 2 – Schválené projekty – oblasť sociálna – zdravotná – výška poskytnutých FP mestom Žilina – 10 000,- 

eur a primátorom mesta – Dotácia primátora – sociálna a zdravotná oblasť 1 730,- eur (9 projektov - v spodnej 

časti tabuľky) 

 

Organizácia Projekt Suma 

Nadácia Krajina harmónie Medzi nami - Inter Nos 2016 -  1100 

DOMEC, občianske združenie Zlepšenie podmienok pre dobrovoľnícku prácu s deťmi 500 

KICKO o.z KICKO klub bez bariér 500 

Klub OMD Farfalletta Žilina Prekonajme bariéry hrou – integrovanou bocciou 700 

Klub značkár Žilina Pomáhame pre Žilinu  600 

Krajská knižnica v Žiline Aj my chceme čítať  750 

Krajské centrum nepočujúcich ANEPS 

Žilina 

Integrácia detí a seniorov v lete  1100 

Nadácia POLIS Žilina Neformálne a zážitkové vzdelávanie seniorov  800 

Náruč - pomoc deťom v kríze  Rozširovaním poznatkov k zvýšenej profesionalite  500 

PAX ET BONUM o.z.  Naše královstvo - letné výlety pre deti  700 

Slovenský zväz telesne postihnutých Aktivita, mobilita, integrita  400 

Súkromná praktická škola Úsmev pre autistov 500 

SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom KONFERENCIA  AUTIZMUS 2016 400 

Športový klub CENTAURA Súťaž mladých hendikepovaných fotografov - IX. 

ročník  

450 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých  Pomoc zdravotne ťažko postihnutým občanom 1000 

Zväz postihnutých civilizačnými chorob. na  rekondičné a regeneračné zájazdy 250 

ZO Jednota dôchodcov vo Vraní na VII. ročník Vranskej zabíjačky 250 

ZO Jednota dôchodcov Brodno na kult.-poznávací zájazd a občerstvenie Deň matiek 200 

ZO Jednota dôchodcov vo Vraní na Deň otcov 100 

ZO Jednota dôchodcov vo Vraní na Deň matiek 100 

ZO Jednota dôchodcov vo Vraní na kúpelnú a zdravotnú rehabilitáciu 180 

Miestny odbor ŽIVENA na organizáciu Žilinských kapustných dní 250 

ZO Jednota dôchodcov Brodno na občerstvenie, kvety - Mesiac úcty k starším 200 

ZO Jednota dôchodcov vo Vraní na Deň úcty starších občanov 200 

 

 

 

 

 


