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  Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a MsZ schvaľuje správu o činnosti MsÚ na úseku 

sociálnych vecí za rok 2018 a vyhodnotenie domácej opatrovateľskej služby za rok 2018, 

ktorá bola prerokovaná na zasadnutí komisie sociálnej a zdravotnej dňa 09. 04. 2019 a 

Mestskej rady dňa 16.04.2019. 
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ÚVOD: 

     Mestský úrad – oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu v rámci svojej pôsobnosti v r. 

2018 zabezpečoval na úseku sociálnych vecí sociálnu pomoc jednotlivcom, rodinám a kolektívom v 

týchto sociálnych službách 

 

1.  DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI – OBČANIA V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ 

      NÚDZI 

a/  Jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky sociálnej pomoci 

b/  Osobitný príjemca 

c/  Pohrebné trovy bezdomovcom 

d/  Dotácie pre žiakov základnej školy, špeciálnej základnej školy a materskej školy 

e/  Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov 

f/  Opatrovateľská služba – Spoločný obecný úrad 

 

2.  PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM – INVALIDITA  A ŤAŽKÉ 

     ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE 

     Základná organizácia slovenského zväzu zdravotne postihnutých 

3.  PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM – STAROBA 

      Klub dôchodcov  

4.  RÔZNE  

      Problémové  rodiny 

      Finančný dar pri narodení dieťaťa 

1.  DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI – OBČANIA V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ 

     NÚDZI  

a/  JEDNORAZOVÉ DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI A MIMORIADNE DÁVKY SOCIÁLNEJ  

     POMOCI 



 

     Podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

a podľa zákona o životnom minime č. 601/2003 Z.Z. v znení neskorších predpisov, mesto  
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poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku sociálnej pomoci.   

  Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi, ktorý je odkázaný na poskytovanie 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne 

posudzujú. 

     Určená je najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, kúpy pevného paliva na 

vykurovanie, nevyhnutného vybavenia domácnosti a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, 

variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, 

mimoriadnych liečebných nákladov, alebo školských potrieb pre nezaopatrené dieťa. Jednorazová 

dávka sa priznáva rodinám s deťmi, občanom starým, chorým a ŤZP, občanom, ktorí sú nezamestnaní 

a sú poberatelia dávky v hmotnej núdzi. 

 Mimoriadnu dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť občanovi na úhradu mimoriadnych udalostí 

súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou. Za mimoriadne udalosti sa považujú najmä živelné 

pohromy ( záplavy, víchrice, požiar,...) , náhla vážna choroba, dlhodobá práceneschopnosť, úraz, návrat 

z výkonu trestu, vybavenie osobných dokladov do výšky správneho poplatku, pri úmrtí člena rodiny, 

najmä keď ide o živiteľa rodiny či osamelého občana, kde sa nedajú uplatniť povinnosti príbuzných 

v zmysle zákona o rodine.     

   Vyhodnotenie poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi  

     V roku 2018 požiadali 2 občania o poskytnutie jednorazovej výpomoci. Komisia sociálna a zdravotná 

odporučila primátorovi mesta poskytnúť dávku obidvom občanom.     

     Išlo o občanov, ktorí sú nezamestnaní, poberatelia dávky v hmotnej núdzi, pracovali  pre mesto v 

rámci menších obecných služieb, spĺňali podmienky VZN č. 2/2015. 

               V roku 2018 bola občanom poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi spolu vo výške  

90,00 €. 

Vyhodnotenie poskytovania mimoriadnych dávok sociálnej pomoci 

 

   V roku 2018 požiadala 1 rodina o poskytnutie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci. Komisia sociálna 

a zdravotná odporučila primátorovi mesta poskytnúť mimoriadnu dávku vo výške   

800,00 €. Išlo o rodinu, ktorú postihol požiar  a mala zničené pivničné priestory, elektrické rozvody  

a pec na kúrenie. 

b/  OSOBITNÝ PRÍJEMCA 

    Rozsudkom Okresného súdu Prievidza bol určený nad výchovou 5 nezaopatrených detí , ktoré majú 

trvale bydlisko v Novákoch dohľad. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza / ďalej ÚPSVaR / určil 

a vyplácal oprávnenej osobe prídavok  na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu Mesta Nováky, 

pretože bolo deťom uložené výchovné opatrenie. 



 Mesto Nováky, ako osobitný príjemca štátnych sociálnych dávok v r. 2018 dostalo z ÚPSVaR Prievidza  

dotáciu vo výške 780,64 € 

   Dotácia bola po predložení dokladov, ( že bol prídavok na dieťa  použitý pre potreby maloletých detí 

) , prostredníctvom mesta mesačne vyplácaná matkám detí a vzápätí zúčtovaná ÚPSVaR Prievidza. 
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c/  POHREBNÉ TROVY BEZDOMOVCOM 

     V roku 2018 nebol na náklady mesta pochovaný žiaden občan.  

d/  DOTÁCIE PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY , ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY  

     A  MATERSKEJ ŠKOLY 

     Dňom 1.1.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa zrušil výnos MPSVaR SR z 26.11.2008 č. 23609/2008-II/1. 

     Podľa tohto zákona sa poskytujú : 

 Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym 

vylúčením 

 Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym 

            vylúčením 

 Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 

     Základnou požiadavkou na poskytnutie dotácie na dieťa a deň je, aby sa dieťa zúčastnilo vyučovania 

a odobralo stravu, obed alebo iné jedlo ( desiatu, olovrant ). Výška dotácie je najviac v sume 1,00 € na 

1 dieťa /deň.  

     Každý mesiac do 25. dňa  ÚPSVaR Prievidza pošle zoznamy detí, ktoré sú v hmotnej núdzi. Podľa 

priložených zoznamov oddelenie spracuje platobné poukazy, odošle dotácie do školských jedální a na 

konci mesiaca vedúce školských jedální zo ZŠ, ŠZŠ a MŠ prinesú zúčtované zoznamy detí podľa počtu 

odstravovaných dní. 

     Po konečnom zúčtovaní oddelenie odošle prílohy zo škôl na ÚPSVaR Prievidza a vráti im 

nevyčerpanú dotáciu. 

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením: 

V r. 2018 Základnú školu navštevovalo                                         -  448  detí 

V r. 2018 Špeciálnu základnú školu navštevovalo                         -    11  detí 

      Z uvedeného počtu bolo 1 dieťa v hmotnej núdzi zo ZŠ.                                                         

              Stravná jednotka pre  I. stupeň je  1,09 € 

                                          pre II. stupeň je 1,16 € 

      -      Cena stravného lístka pre rodiča je pre  I.  stupeň 0,09 € 



                                                                      pre II. stupeň 0,16 € 

 

Dotáciu na stravu pre deti ZŠ, ŠZŠ a dotáciu na školské potreby pre deti ZŠ 

mesto zasiela každý mesiac na účet Základnej školy, ktorá ich aj zúčtováva vo 

svojom rozpočte. 
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V r. 2018 Materskú školu navštevovalo                                116       -   detí 

 Z uvedeného počtu nebolo žiadne dieťa  v hmotnej núdzi 

  

Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym 

vylúčením: 

     Deti, ktorých rodina poberá pomoc v hmotnej núdzi majú nárok aj na dotácie na podporu výchovy 

k plneniu školských povinností v sume : 

16,60 € / 1 dieťa / polrok. 

V II.  Polroku 2017/2018 mali  nárok na dotáciu MŠ a ŠZŠ    1 dieťa     v sume  16,60 € 

V  I.   Polroku 2018/2019 nemalo  nárok na dotáciu MŠ a ŠZŠ  žiadne dieťa 

Špeciálna základná škola v Novákoch ukončila pôsobnosť v našom meste a od 1.9.2018  neotvára 

žiadnu triedu. 

 

e/   ORGANIZOVANIE  SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA  DÔCHODCOV 

     Podľa VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov  mesto 

poskytuje každému dôchodcovi príspevok na stravovanie vo výške  0,39 € / 1 obed. 

Príspevok sa poskytuje na každý pracovný deň v mesiaci ( na jedno teplé jedlo denne ). 

     V roku 2018 sa priemerne stravovalo v jedálni 85 dôchodcov denne. Strava je zabezpečená v jedálni 

Základnej školy, odkiaľ je zabezpečený aj dovoz obedov pre chorých dôchodcov. Dôchodcovia sa 

stravujú aj v priestoroch Základnej umeleckej školy, kde sú dodávateľmi stravy Hornonitrianske bane 

Prievidza, a.s. a tiež je zabezpečený dovoz obedov do domácnosti pre chorých dôchodcov. 

     Zoznam stravníkov, ktorým sa poskytuje príspevok na stravovanie pravidelne aktualizujeme. 

Dodávatelia stravy vždy po skončení mesiaca predložia mestu faktúru podľa počtu odobratých obedov 

a priložia k faktúre aj zoznam stravníkov. 

SPOLU ČERPANÉ VÝDAVKY  NA  STRAVOVANIE v r. 2018:  13 419,12  €                                                                   

    Podľa VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov  je občan 

povinný platiť úhradu za dovoz obeda vo výške 0,33 € / 1 obed. Dôchodcovia, ktorí žijú v spoločnej 



domácnosti a majú zabezpečený dovoz stravy, úhradu za dovoz platí len jeden z nich. Po kontrole 

zoznamu stravníkov spracuje oddelenie  zúčtovanie a vystaví šeky na úhradu za dovoz stravy. 

V roku 2018 využívalo dovoz stravy priemerne 58 dôchodcov denne a príjem do rozpočtu mesta za 

uvedenú službu je  3 679,17 €. 

 

f/  OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA – Spoločný obecný úrad 

         Vyhodnotenie činnosti opatrovateľskej služby v meste Nováky za r. 2018 tvorí prílohu predmetnej 

správy.                                                                          
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2. PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM – INVALIDITA  A ŤZP 

 

    Mesto poskytlo v r. 2018 podľa rozpočtu príspevok pre občanov zdravotne postihnutých vo výške  

3 000,00 €.  Príspevok používa organizácia na rekondičné pobyty pre občanov ŤZP, na rôzne besedy, 

posedenie pri jedličke a podobne. 

    V r. 2018 mesto zakúpilo pre ŤZP občanov schodolez vo výške 4 290,00 €, ktorý je t.č. využívaný pre 

ŤZP dieťa v základnej škole. 

 

3. PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM – STAROBA 

          - KLUB DÔCHODCOV  

    Členovia  klubu dôchodcov  sa stretávajú v klube 2 x týždenne  ,  prípadne podľa potreby. V klube je 

vytvorená aj spevácka skupina, ktorá sa stretáva vždy v pondelok a nacvičuje kultúrny program na 

rôzne príležitosti. V súčasnej dobe je prihlásených do klubu dôchodcov 65 členov. V spolupráci s 

mestom uskutočňujú rôzne aktivity medzi ktoré patria napr. gratulácie jubilantom, vedomostné 

súťaže, fašiangy, návštevy kultúrnych podujatí a spriatelených klubov, deň matiek, deň otcov, mesiac 

úcty k starším, posedenie pri jedličke a iné aktivity. 

Plánované výdavky v rozpočte na r. 2018  -    7 173 €   

z toho na energie                                         -    4 000 € 

na materiál, služby a činnosť                      -    3 173 € 

     Finančné prostriedky boli vyčerpané na materiál, služby, odmeny, odvody  a činnosť vo výške  

2 566,25  € a na energie v sume 2 202,16 € / bez vodného a stočného za IV.Q. 2018, plynu za 12/2018 

a elektrickej energie za rok 2018 / v celkovej výške  4 768,41 €. 

 

4. RÔZNE 



       V roku 2018 sme riešili v spolupráci so ZŠ, ŠZŠ , ÚPSVaR Prievidza, ÚPSVaR Prievidza, pracovisko 

Nováky, MsP Nováky , Nemocnicou Bojnice, ODCH Handlová  a Opatrovateľskou službou rôzne sociálne 

situácie občanov. Navštívili sme niektoré rodiny a spoločne pomohli zmierniť starosti najmä osamelých 

starších občanov, ťažko zdravotne postihnutých občanov a sociálne odkázaných občanov. 

    Taktiež sme boli štyri krát súčinný v spolupráci s Charitou Sv. Vincenta v Prievidzi pri predávaní 

humanitárnej pomoci pre občanov v sociálnej núdzi.  

 

    FINANČNÝ DAR PRI NARODENÍ DIEŤAŤA 

     Mesto poskytuje finančný dar pri narodení dieťaťa vo výške 166,00 €  na jedno dieťa,  v zmysle Zásad 

poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta, schválených MsZ 

zo dňa 23.11.2015, uznesením č. 198/2015. 

     V roku 2018 bol poskytnutý príspevok  38  deťom vo výške 6 308,00  € 
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SOCIÁLNY TAXÍK 

Podmienky   -    trvalý pobyt v meste Nováky  

Cieľová skupina 

                   -   dôchodcovia nad 70 rokov alebo,  

       -   ID s mierou funkčnej poruchy  nad 70%, alebo 

       -   držiteľ preukazu ŤZP/S 

Opis a podmienky služby 

- nárok na sociálny taxík vzniká po splnení daných podmienok odo dňa podania 

žiadosti v plnej výške za celý kalendárny mesiac 

      -     zmluva s taxislužbou Excellent, ktorá prevádzkuje svoje služby v meste  

            Nováky 

- odvoz žiadateľa v katastri mesta Nováky 

- pre jednu osobu dve jazdy za kalendárny mesiac v roku 

- platba za jazdu/prepravu, nie za osobu 

- preprava by bola realizovaná na základe preukazov, ktoré občan obdrží na základe 

splnenia podmienok na MsÚ, oddelení sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu  

- pred jazdou preukaz predloží taxikárovi, ktorý občanovi do kolonky na to určenej 

vyznačí za daný mesiac jazdu 

- preukaz na prepravu bude vydaný na príslušný  kalendárny rok  

- taxikár predloží na MsÚ Nováky k úhrade faktúru za odjazdený mesiac  

- mesto Nováky zašle žiadateľovi oznámenie o príspevku na prepravu – sociálny taxík  



 

Úhrada služby 

 

- Cena jednej jazdy v sume  - 1,00 € 

- MsÚ uhradí sumu              - 0,40 € 

- Občan uhradí sumu            - 0,60 €  

 
Žiadateľ spolu s vyplnenou žiadosťou predloží k nahliadnutiu: 

  

1/ občiansky preukaz, alebo relevantný doklad totožnosti 

2/ rozhodnutie sociálnej poisťovne o invalidnom dôchodku s uznanou mierou funkčnej    

    poruchy nad 70%, alebo 

3/ preukaz ŤZP/S 

4/ v prípade maloletého dieťaťa v žiadosti bude uvedený spolu s maloletým dieťaťom aj      

    zákonný zástupca. 

   

     V roku 2018 sme vydali 112 preukazov a uhradili sumu 315,60 € 

ZÁVEREČNÝ PREHĽAD VÝDAVKOV Z ROZPOČTU MESTA 

                                                    

                                                                       Plán  na rok 2018                  Skutočnosť za rok 2018 

                                                                    / rozpočet po zmenách / 

 

Dávky sociálnej pomoci- 

Pomoc občanom v hmotnej 

a sociálnej núdzi vrátane 

štátnych dotácií / bez 

stravovania dôchodcov / 

 

 

 

2 190,00 € 

 

 

 

        1 670,64 € 

 
 

Stravovanie dôchodcov 

 

        16 000,00 € 
 

      13 419,12 € 
 

 

Príspevky neštátnym  

subjektom – invalidita 

a ŤZP 

 

 

         7 300,00 € 

 

 

        7 290,00 € 



Sociálne zabezpečenie v percentách             88,99 % 

 

     1.  Mestská rada 

          berie na vedomie 

          Správu o činnosti MsÚ na úseku sociálnych vecí 

          za rok 2018 

 

2. Mestské zastupiteľstvo 

          berie na vedomie 

          Správu o činnosti MsÚ na úseku sociálnych vecí  

          za rok 2018, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí 

          Mestskej rady dňa …............................... 

 

 

Príspevky neštátnym  

subjektom – staroba 

/ klub dôchodcov / 

 

 

 

             7 173  ,00 €    

 

 

       4 768,41 € 

 

Ďalšie sociálne služby- 

 

Opatrovateľská služba 

 

 

     207 294,00 € 

 

 

   185 190,86 € 
 

 

Ďalšie dávky sociálneho 

zabezpečenia – rodina a deti / 

príspevky pri 

narodení dieťaťa / 

 

 

        5 440,00 € 
 

 

 

      6 308,00 € 

 

Sociálny taxík 
        

           662,00 € 

 

       

         315,60 €   

 

SPOLU SOCIÁLNE 

ZABEZPEČENIE   

  

    246 059,00 € 

 

  218 962,63 € 



 

 

 

 

 Spoločný obecný úrad Nováky, Nám. SNP 174, 972 71 Nováky 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Vyhodnotenie činnosti domácej opatrovateľskej služby  

za rok 2018 v Novákoch 

 

 

V kalendárnom roku 2018 bolo poskytovanie sociálnych služieb vykonávané v súlade 

so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

a VZN mesta Nováky č. 1/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za 

domácu opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Nováky, ktoré 

bolo prijaté v súlade s vyššie uvedeným zákonom. 

 

Poradenská činnosť 

Počas celého roka vykonávala pracovníčka SOÚ poradenskú činnosť pre občanov mesta 

Nováky, zameranú na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, pričom 

posudzovala povahu problému fyzickej osoby alebo rodiny a poskytovala informácie 

o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčala  a sprostredkovávala ďalšiu 

odbornú pomoc.  

 

Konanie vo veci opatrovateľskej služby a umiestnenia v zariadení soc. služby  

Všetky konania o odkázanosti na sociálnu službu v roku 2018 boli začaté na základe 

písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, doručenej 

na SOÚ v Novákoch, kde boli pracovníčkou zaevidované a posudzované v zmysle zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  

 

Posudková činnosť 

Pracovníčka SOÚ Nováky vykonávala posudkovú činnosť na účely posúdenia 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby v zmysle § 50 zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách. Posudzované boli individuálne predpoklady, rodinné prostredie, ktoré 

ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a jej odkázanosť na pomoc pri úkonoch 

sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách, 

podľa prílohy č. 3 a  4 zákona o sociálnych službách. Následne na vyššie uvedené boli 

vypracované rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a v prípade DOS zmluvy 



o poskytovaní sociálnej služby uzatvárané v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách medzi klientom a poskytovateľom.  

 

Kontrolná činnosť 

 Kontrolná činnosť sa vykonáva v domácnosti klienta, ktorému Mesto Nováky poskytuje 

DOS spravidla 2-3x do roka. Kontroly boli zamerané predovšetkým na úroveň poskytovania 

OS v súlade so zmluvou. Ďalej sa preveruje zdravotný stav opatrovaného, sociálna situácia 

v rodine, spokojnosť s opatrovateľkou. Pracovníčka následne vypracováva úradný záznam 

z výsledku kontroly.  

 

 

 Opatrovateľská služba predstavuje nosnú a zatiaľ jedinú formu terénnych sociálnych 

služieb pre kategóriu seniorov, ale aj pre kategóriu dospelých v ekonomicky aktívnom veku, 

avšak už neaktívnych z dôvodu zdravotného stavu alebo postihnutia. Poskytuje 

sa v prirodzenom sociálnom prostredí, čiže domácnosti klienta. Službu poskytujú 

opatrovateľky, ktoré sú zamestnancami mesta, všetky spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 

Poskytujú opateru podľa potreby občanov pri: 

- sebaobslužných  úkonoch  /hygiena, stravovanie a  dodržiavanie  pitného  režimu, 

vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, obliekanie, vyzliekanie, mobilita, 

motorika, dodržiavanie liečebného režimu/  

- úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť /nákup, príprava jedla, varenie, donáška jedla, 

umytie riadu, bežné upratovanie, obsluha domácich spotrebičov, pranie, žehlenie, 

starostlivosť o lôžko, vynášanie odpadu, kúrenie, úhrada platieb/ 

- základných sociálnych aktivitách /sprievod k lekárovi, vybavenie úradných záležitostí, 

do školy, záujmových činnostiach, predčítanie, tlmočenie/ 

- dohľade /v určenom čase pri vyššie uvedených úkonoch/ 

 

Ďalšie činnosti 

- podklady k výplatám opatrovateliek 

- výpočet úhrad klientov – kontrola úhrad 

- predbežné finančné kontroly 

- inventarizácia majetku SOÚ 

- inventarizácia pohľadávok poplatkov za DOS  

- iné – na základe požiadaviek mesta, prípadne klientov  

 

Celkový počet opatrovateliek: 

 

Celkový počet Ženy Muži Z toho na 

dlhodobej PN 

Z toho na 

dohodu  

19 19 0 0 1 

 

Pracovný úväzok opatrovateľov: 

 

Pracovný úväzok na Muži Ženy  

4 ,5   hod.  0 3 

                 3    hod. 0 1 



7,5 hod. 0 15 

V tabuľkách je uvádzaný skutočný stav k 31. 12. 2018, v priebehu roka sa úväzok 

opatrovateľom mení, a to v súvislosti s požiadavkou klientov. V tomto roku nám dve 

opatrovateľky odišli do starobného dôchodku.  

 

 

Počet klientov v roku 2018 v evidencii OS: 

 

            Obdobie 

Služba  

I.Q.2018 II.Q.2018 III.Q.2018 IV.Q.2018 

Evidencia OS    37 34 31 28 

Poskytovaná  35 32 31 28 

Z hľadiska dostupnosti bola opatrovateľská služba poskytnutá všetkým klientom, ktorí o ňu 

požiadali a spĺňali zákonné podmienky na jej poskytovanie. Tabuľka uvádza v prvom riadku 

prehľad všetkých evidovaných klientov a v druhom riadku počet klientov, ktorým bola reálne 

OS poskytovaná k 31.12.2018 (niektorí klienti majú OS pozastavenú na vlastnú žiadosť, 

nakoľko sa dočasne stará rodina).  

 

K 31.12.2018 bolo vydaných  31 rozhodnutí: 

  

Rozhodnutie  Priznávacie Zamietacie  Úmrtie občana 

(bez rozhodnutia) 

Priznávacie 
(skrátené konanie) 

Pre DOS  8 - - - 

Pre ZSS 17 - - 5 

Opatrovnícke  6 - - - 

 

 

K 31. 12. 2018 bolo uzatvorených: 7 zmlúv, 13 dodatkov k zmluve, 5 výpovedí zmluvy a 4 

dohody o ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.  

Žiadne konanie vo veci odkázanosti na soc. službu nebolo na žiadosť klienta, či na náš podnet 

zastavené. 

 

K 31. 12. 2018 vypracoval posudkový lekár MUDr. Mundier  a MUDr. Blahová 21 lekárskych 

posudkov, z toho pre DOS – 9 posudkov, a pre ZSS – 12 posudkov.   

 

 

V Novákoch, dňa  28. 12. 2018 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Iveta Melišková  

 

 
 

 


