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Vážení občania.

Každý z nás sa môže počas svojho života dostať do nepriaznivej sociálnej situácie, ktorú nie 
je schopný zvládnuť sám a potrebuje pomoc. V takejto situácii si možno položíte otázku, na 
koho sa máte obrátiť, kto vám v krízovej situácii dokáže pomôcť. Z toho dôvodu sme pre vás 
vypracovali túto informačnú brožúru – Sociálny sprievodca mesta Stará Turá. 

V tejto brožúre nájdete informácie o rôznych formách pomoci, ktorú vám môžu poskytnúť 
štátne inštitúcie, samospráva, neziskové a iné subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti a to či už 
v životných situáciách prirodzených (napr. narodenie dieťaťa, seniorský vek, úmrtie) alebo 
krízových (napr. nezamestnanosť, závislosti, invalidita).

Veríme, že Sociálny sprievodca vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky a uľahčí orientáciu 
v spleti paragrafov a inštitúcií, ktoré poskytujú sociálnu starostlivosť. Samozrejme, ani tá 
najdokonalejšia príručka nedokáže vystihnúť rozmanitosť životných situácií, preto konkrétna 
pomoc s akcentom na individuálny prístup je v rukách príslušných odborníkov.

Oddelenie sociálnych vecí
Mestský úrad  Stará Turá
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1. RODINA S NEZAOPATRENÝM DIEŤAŤOM 

 Tehotenstvo 

v Ak ste tehotná vašim príjmom môže byť materské z nemocenského poistenia. Musíte 
však splniť podmienku, že ste boli za posledné dva roky pred pôrodom najmenej 270 dní 
nemocensky poistená. Ak ste zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná osoba poistné 
odvádzate povinne, ak ste nezamestnaná môžete poistné odvádzať dobrovoľne. V prípade 
splnenia tejto podmienky vám nárok na materské vzniká šesť týždňov príp. osem týždňov 
pred termínom pôrodu, ktorý určí lekár. Výška materského závisí od výšky poistného, ktoré 
ste do nemocenského poistenia uhrádzali v rozhodujúcom období. 

v Ak ste sa ocitla v situácii, že práca ktorú vykonávate  je tehotným ženám zakázaná, alebo 
ohrozuje vaše tehotenstvo, musí vás zamestnávateľ preložiť na inú prácu. Ak v dôsledku 
preradenia máte nižší príjem, vtedy máte nárok na vyrovnávaciu dávku.   

v Ak ste matka, ktorej sa poskytuje materské, nezabudnite podať prihlášku na dôchodkové 
poistenie v Sociálnej poisťovni pri prechode z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku, 
t.j. po ukončení nároku na materské a pri vzniku nároku na rodičovský príspevok. 
Ak ste matka, ktorej nevznikol nárok na materské a má nárok iba na rodičovský príspevok 
od narodenia dieťaťa, musíte podať prihlášku na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa 
narodenia dieťaťa, aby ste bola poistená od dňa narodenia dieťaťa. Ak to do tejto lehoty 
nestihnete, budete poistená až odo dňa podania prihlášky v sociálnej poisťovni. 
è Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  

Podrobné informácie o materskom, vyrovnávacej dávke a dôchodkovom poistení poskytuje: 
Sociálna poisťovňa                                             (  032/771 2095 
Vysunuté pracovisko Nové Mesto nad Váhom                    odbor nemocenského poistenia
Hviezdoslavova ul. č. 36, (Dom štátnej správy), 915 01 Nové Mesto nad Váhom
www.socpoist.sk

v Ak ste bez práce a ste poberateľkou dávky v hmotnej núdzi, tak od začiatku štvrtého 
mesiaca tehotenstva máte nárok na dávku pre tehotnú ženu za podmienky, že pravidelne 
navštevujete tehotenskú poradňu.  
è Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 

Podrobnejšie informácie o dávke pre tehotnú ženu poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                            (  032/2443 511 
Vysunuté pracovisko Stará Turá                oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Družstevná 2 (Dom štátnej správy)         
www.upsvar.sk 



 Narodenie dieťaťa 

v Po narodení dieťaťa musíte mu vybaviť prvý úradný doklad – rodný list. Vystavia vám 
ho na matričnom úrade v mieste narodenia dieťaťa. Tomu predchádza podpísanie vyhlásenia 
o mene dieťaťa, ktoré podpisujú obaja rodičia (matka zvyčajne už v pôrodnici, otec osobne pri 
prevzatí rodného listu na matrike). 

Na prevzatie rodného listu je potrebné predložiť tieto doklady:
•	 ak sú rodičia dieťaťa manželia, stačí ak príde na matriku otec a predloží sobášny list a  
        občianske preukazy oboch rodičov.  
•	 ak je matka slobodná, podpísala hlásenie o narodení v pôrodnici a

-  nechce určiť otcovstvo, príde sama a predloží občiansky preukaz,
-  chce určiť otcovstvo, prídu obaja rodiča a predložia občianske preukazy a rodné listy, 
-  s otcom dieťaťa spísali zápisnicu o určení otcovstva pred narodením dieťaťa, stačí keď    
   príde otec dieťaťa a predloží občiansky preukaz oboch rodičov.

è Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách 
è Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku

Podrobnejšie informácie o rodnom liste poskytuje príslušná matrika alebo:
Mestský úrad Stará Turá                                              (  746 1638 – Matričný úrad
SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, www.staratura.sk  

v Po prevzatí rodného listu je vhodné prihlásiť dieťa na trvalý pobyt v meste  a tiež do 30 dní 
od narodenia dieťaťa oznámiť na mestský úrad vznik povinnosti k poplatku za komunálny 
odpad. 
è Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR 
è Zákon č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

Podrobnejšie informácie o trvalom pobyte a  o miestnom poplatku za komunálny odpad 
poskytuje: 
Mestský úrad Stará Turá                                            (  746 1619 – Evidencia obyvateľov 
SNP 1/2, 916 01 Stará Turá         (  746 1627 – Miestne dane a poplatky

v Ak ste slobodná matka, v zmysle zákona o rodine sa otcovstvo určuje súhlasným vyhlásením 
rodičov, ktoré sa podpisuje na matrike. Určité komplikácie môžu nastať, keď matka otca 
pozná, ale otec sa k dieťaťu nepriznáva. V prípade ak nedôjde k určeniu otcovstva súhlasným 
vyhlásením rodičov, otcovstvo určí súd na návrh matky. 

v Nevydatá matka má právo na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov 
nevydatej matke a to už aj v čase tehotenstva od otca dieťaťa, a ak nie je otcovstvo k dieťaťu 
určené, aj od muža, ktorého otcovstvo k dieťaťu je pravdepodobné. 
è Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine  

Poradenstvo vo veci návrhu o určenie otcovstva a príspevkov pre nevydatú matku poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                     (  032/2442 600,  -605 až -608
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)            oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí
915 01 Nové Mesto nad Váhom                                   a sociálnej kurately        
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v Zdravotné poistenie u vášho dieťaťa vzniká narodením. Rodič je povinný novorodenca 
prihlásiť do zvolenej zdravotnej poisťovne do 60 dní od narodenia. Dovtedy je dieťatko 
poistené v tej istej poisťovni ako matka a zdravotná starostlivosť je hradená z jej poistenia.  
Platiteľom poistného za nezaopatrené dieťa je štát. Spolu s prihláškou je potrebné predložiť 
rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. V súčasnosti na Slovensku pôsobia 3 zdravotné 
poisťovne: Union, Dôvera a Všeobecná ZP.
è Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

Podrobnejšie informácie o zdravotnom poistení získate v príslušnej zdravotnej poisťovni: 
Union ZP – Pobočka Trenčín                          (  0850 033 333 – Zákaznícka linka
Braneckého 1
911 01 Trenčín 
www.unionzp.sk

DÔVERA –  Pobočka Nové Mesto n. V.        ( 0850 850 850 – Zákaznícka linka 
Piešťanská 12 
915 01 Nové Mesto n. V.
www.dovera.sk

VšZP – Expozitúra Nové Mesto n. V.             (  032/282 4194 – Pobočka Trenčín
Čs. armády 4             (  0850 003 003 – Zákaznícka linka 
915 01 Nové Mesto n. V.
www.vszp.sk 

 Finančné nároky po narodení dieťaťa  

v Po narodení dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v SR, máte nárok na príspevok pri narodení 
dieťaťa. Je to jednorazová štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov 
spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Ak sa súčasne narodí viac 
detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa. 
Žiadosť o príspevok sa vydáva na matrike – najjednoduchšie pri vydaní rodného listu dieťaťa. 
Pri podaní žiadosti budete potrebovať aj rodný list dieťaťa, občiansky preukaz matky (resp. 
žiadateľa), číslo účtu v prípade výplaty príspevku na účet. Nárok na príspevok pri narodení 
dieťaťa zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

v Ak sa vám narodilo prvé, druhé alebo tretie dieťa a dožilo sa 28 dní, máte nárok na 
príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. Je to jednorazová štátna dávka, ktorou štát 
pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa. Žiadosť 
o tento príplatok dostanete na úrade práce sociálnych vecí a rodiny a spolu so žiadosťou 
musíte predložiť rodný list dieťaťa, potvrdenie od gynekológa, že ste absolvovala preventívne 
prehliadky a o poradí pôrodu, potvrdenie od pediatra, že sa dieťa dožilo 28 dní. V prípade, 
ak ste sa počas tehotenstva nezúčastňovala na preventívnych prehliadkach u gynekológa, 
alebo prvé dieťa bolo umiestnené v náhradnej rodinnej starostlivosti, nárok na tento príspevok 
vám nevznikne. O príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa 
môžete požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta vášho 
trvalého pobytu.
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v Ak sa vám súčasne narodili tri deti, alebo viac detí, alebo sa vám v priebehu dvoch rokov 
opakovane narodili dvojčatá máte nárok na príspevok rodičom.  Je to štátna dávka, ktorou 
štát prispieva raz za rok rodičom na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú so starostlivosťou o viac 
detí. Príspevok rodičom poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta 
vášho trvalého pobytu.
è Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa 
súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane 
narodili dvojčatá

v Ďalšou dávkou, na ktorú máte nárok po narodení dieťaťa, je prídavok na dieťa. Je to 
opakovaná štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného 
dieťaťa (najdlhšie do 25 rokov veku dieťaťa). Vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
príslušný podľa miesta vášho trvalého pobytu, mesačne v rovnakej výške, bez ohľadu na 
príjem rodičov.  

v V prípade ak nevykonávate zárobkovú činnosť, neuplatňujete si nárok na daňový bonus 
a ste poberateľom dôchodku (starobného, predčasného starobného, plného invalidného alebo 
výsluhového) máte nárok na  príplatok k prídavku. Je to opakovaná štátna sociálna dávka, 
ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. 
è Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa

v Ak vám počas materskej dovolenky nevznikol nárok na materské, tak po narodení dieťaťa 
máte nárok na rodičovský príspevok. Je to opakovaná štátna sociálna dávka, ktorou štát 
prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku (do 6 rokov 
veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav) počas rodičovskej dovolenky.  
V prípade ak materské poberáte, nárok na rodičovský príspevok vám vznikne až po skončení 
materskej dovolenky. 
è Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku

v V prípade, že vaše dieťa nedovŕšilo vek troch rokov a vy chcete nastúpiť do zamestnania, 
môžete požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa.  Poskytovaním príspevku štát 
prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.
è Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa

Podrobnejšie informácie o všetkých štátnych sociálnych dávkach poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                         (  032/2442 550, -551, -554 až -558
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)                oddelenie štátnych sociálnych dávok        
915 01 Nové Mesto nad Váhom
www.upsvar.sk 

v Príspevok pre narodené dieťa ako dobrovoľnú jednorazovú sociálnu pomoc vám 
poskytne mesto Stará Turá. Základnou podmienkou je, aby dieťa aj rodič, ktorý o príspevok 
žiada, mali trvalý pobyt v meste Stará Turá. Žiadosť o príspevok pre narodené dieťa získate 
na MsÚ Stará Turá alebo na internetovej stránke mesta. Povinnou prílohou žiadosti je kópia 
rodného listu dieťaťa.
è Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá  č. 9/2012.  
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Podrobnejšie informácie o príspevku pre narodené dieťa poskytuje:
Mestský úrad Stará Turá                        ( 032/746 1646,   746 1645 
SNP 1/2, 916 01 Stará Turá              oddelenie sociálnych vecí   
www.staratura.sk  

v Ďalším finančným zvýhodnením po narodení dieťaťa je daňový bonus. Nárok na tento 
bonus si môže uplatniť iba zamestnaný rodič na každé nezaopatrené dieťa žijúce s ním 
v spoločnej domácnosti a to u svojho zamestnávateľa. Daňový bonus možno chápať ako 
daňovú úľavu alebo daňové zvýhodnenie, ktoré sa poskytne zamestnancovi vyživujúce dieťa 
formou zníženia dane z príjmov, ktorú by inak musel zaplatiť. Teda o sumu daňového bonusu 
sa zamestnancovi  znižuje daň, čím sa mu priamo zvyšuje plat. 
è Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  

Podrobnejšie informácie o daňovom bonuse získate u svojho zamestnávateľa alebo 
na daňovom úrade.

v V prípade ak vaše dieťa ochorelo a vy nemôžete chodiť do práce, pretože ho ošetrujete, 
môže vám vzniknúť nárok na ošetrovné.  
Ošetrovné je dávka nemocenského poistenia a  je poskytované z dôvodu osobného a 
celodenného ošetrovania chorého dieťaťa (ale aj chorého manžela, chorej manželky, chorého 
rodiča alebo chorého rodiča manžela/manželky).
Nárok si musíte uplatniť  tlačivom Žiadosť o ošetrovné, ktoré vám vystaví lekár. Ak ste 
zamestnaná, odovzdáte žiadosť o ošetrovné na potvrdenie zamestnávateľovi; ak ste samostatne 
zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba alebo osoba v ochrannej 
lehote, predložíte žiadosť o ošetrovné príslušnej pobočke sociálnej poisťovne. 
Ošetrovné poskytuje sociálna poisťovňa za kalendárne dni, najdlhšie však po dobu 10 dní.  
è Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  

Podrobnejšie informácie o ošetrovnom poskytuje:
Sociálna poisťovňa                                                           (  032/ 771 2095
Vysunuté pracovisko Nové Mesto nad Váhom                       odbor nemocenského poistenia
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)      
alebo na www.socpoist.sk

 Sociálne kontakty

v Ak ste na materskej alebo rodičovskej dovolenke a chýbajú vám sociálne kontakty, môžete 
navštíviť materské centrum. V materskom centre sa stretávajú prevažne matky (ale i otcovia, 
babičky príp. iné osoby) s deťmi od 0 -6 rokov veku. Je to dobrovoľnícke združenie, ktoré 
poskytuje poradenstvo, kurzy a rôzne aktivity pre mamičky a ich deti.     
Možnosť získať sociálne kontakty ponúka aj Babyclub  v CVČ – klub pre mamičky na 
materskej dovolenke a ich deti do 3 rokov. 
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Podrobnejšie informácie o činnosti materského centra  poskytuje:
Materské centrum Žabka                    ( 0905 148712,  0908 280605
Jiráskova 168, Stará Turá                                              0911 299706   

Podrobnejšie informácie o činnosti Babyclubu poskytuje:
Centrum voľného času       ( 032 776 3734, 0905 612829
M.R.Štefánika 355, Stará Turá

Pokiaľ vaše dieťa dosiahlo vek tri roky môžete ho umiestniť do materskej školy.  MŠ prijíma 
spravidla deti od troch do šiestich rokov veku; ak má voľnú kapacitu, môže prijať aj deti od 
dvoch rokov veku. Úlohou materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu a všestranne rozvíjať 
osobnosť dieťaťa v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
è Vyhláška č. 306/2009 Z. z. o materských školách 

Podrobnejšie informácie o prijímaní detí do materskej školy poskytuje:
Materská škola    (  776 3292, 0915 868273 – MŠ Hurbanova 153/62
916 01 Stará Turá   (  776 3842, 0905 457592 – MŠ Hurbanova 142/46
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2. RODINA A KRÍZA

 Rozvod a výživné

v Rozvod manželstva je veľmi závažný životný krok. Ovplyvní životy nielen rozvádzajúceho 
sa páru, ale najmä detí. Ak je šanca na záchranu manželstva, manželia by sa mali pokúsiť 
urobiť všetko preto, aby sa vzťah a rodina udržali. Nie vždy je to ale možné a  niekedy je 
rozvod jedinou možnosťou. 
Manželstvo môže rozviesť súd, na návrh niektorého z manželov, ak sú vzťahy medzi manželmi 
tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov 
nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Konanie o rozvod začína na návrh 
podaný príslušnému súdu. Vecne a miestne príslušný na podanie návrhu je okresný súd, v 
obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu býva 
aspoň jeden z manželov.  

Návrh musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o 
štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých 
sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Ďalej musí 
byť z návrhu zjavné, akej veci sa týka. Potrebná je presná identifikácia manželstva, o ktoré 
ide, deň jeho uzavretia, označenie detí z tohto manželstva a podobne. K návrhu sa prikladá 
fotokópia sobášneho listu, rodných listov detí, doklad o poslednom spoločnom bydlisku 
manželov. Taktiež je vhodné označiť svedkov - príbuzných, členov rodiny a iné osoby, ktoré by 
mali byť predvolané na pojednávanie, aby boli súdom vypočuté. Vzhľadom na skutočnosť, že 
s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým 
deťom z ich manželstva na čas po rozvode, je potrebné navrhnúť aj spôsob výchovy a výživy 
maloletých detí.
è Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

K návrhu na rozvod treba priložiť správny poplatok vo forme kolku. Ďalší poplatok navrhovateľ 
zaplatí u advokáta za spísanie návrhu, avšak tomuto poplatku sa môže vyhnúť, keď si návrh 
napíše sám. Ak sa dá navrhovateľ zastupovať advokátom aj pri súde, zaplatí aj za jeho prácu. 
è Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch 

v V rozsudku o rozvode súd musí upraviť výkon rodičovských práv a povinností voči 
maloletým deťom. To znamená určí, komu bude dieťa zverené do starostlivosti, kto ho bude 
zastupovať a tiež, kto mu bude spravovať majetok. Pri rozvode súd určí sumu – výživné, akou 
bude prispievať rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do opatery. Ideálne je, ak sa na tejto sume 
rodičia vopred dohodnú. V prípade, že sa rodičia nedohodnú, alebo súd ich dohodu pre rozpor 
so záujmami dieťaťa neschváli, určí sa výška výživného súdnym rozhodnutím. Zákonom 
je určená minimálna výška výživného tak, že každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, 
možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom 
rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa alebo na zaopatrené 
neplnoleté dieťa podľa zákona o životnom minime.

Nárok na výživné na dieťa máte aj v prípade ak nie ste rozvedení, ale s otcom/matkou dieťaťa 
nežijete v spoločnej domácnosti, spoločne nehospodárite, nepodieľate sa spoločne na výchove 
a starostlivosti o dieťa. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná 



povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 

v Nie je to však jediný prípad, kedy má občan vyživovaciu povinnosť. Sú situácie, kedy majú 
vyživovaciu povinnosť deti k rodičom, môžu nastať situácie vyživovacej povinnosti medzi 
ostatnými príbuznými, medzi manželmi a  existuje aj príspevok na výživu rozvedeného 
manžela/manželky. Rozvedený manžel/manželka, ktorý nie je schopný sám sa živiť, 
môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich 
schopností, možností a majetkových pomerov. Príspevok na výživu rozvedeného manžela/
manželky možno priznať najdlhšie na dobu 5 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. 
è Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine

v Celý rozvodový proces sa dá urýchliť tak, že sa rodičia o úprave styku s maloletým 
dieťaťom dohodnú skôr než predstúpia pred súd. Dohoda musí byť schválená súdom, inak 
nie je vykonateľná. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom, súd 
povinne, priamo zo zákona upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode 
a tento proces môže trvať veľmi dlho. Práve  v takomto prípade je vhodné využiť mediáciu 
(t.j. mimosúdne konanie), pri ktorej mediátor takúto dohodu pomôže zrealizovať. Cieľom 
mediácie pritom nie je zachrániť manželstvo, ale poskytnúť partnerom možnosť rozchodu 
kultivovaným spôsobom s možnosťou prijateľnej komunikácie v budúcnosti. Bude to 
rýchlejšie, lacnejšie a najmä, obidvaja rodičia budú spokojní – pretože sa dohodnú.
è Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii

v V prípade keď si povinná osoba (rodič dieťaťa) neplní vyživovaciu povinnosť v zmysle 
právoplatného rozhodnutia súdu po dobu troch po sebe nasledujúcich mesiacov  a exekučné 
konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, 
môžete požiadať o náhradné výživné. Aby vám vznikol nárok na náhradné výživné, dieťa si 
musí riadne plniť povinnú školskú dochádzku, mať trvalý pobyt a zdržiavať sa v Slovenskej 
republike a váš príjem spolu s príjmom osôb, ktoré sa s vami spoločne posudzujú neprekročí 
2,2-násobok sumy životného minima všetkých osôb, ktoré sa spoločne posudzujú. Trvanie 
nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov.
Náhradným výživným štát prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa aj 
v prípade, ak nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška 
dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine. 
Ostatné podmienky platia rovnako. 
è Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom 
 
Poradenstvo vo veci rozvodového konania, úpravy práv a povinností voči mal. deťom,  určenia 
výživného a vo veci náhradného výživného poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                   ( 032/2442 600,  -605 až -608
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)         oddelenie sociálno-právnej ochrany detí
915 01 Nové Mesto nad Váhom                                 a sociálnej kurately        
www.upsvar.sk                  ( 032/2442 511 – náhradné výživné
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 Náhradná starostlivosť

v Náhradnou starostlivosťou je starostlivosť, ktorá dočasne nahrádza osobnú starostlivosť 
rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. 
Môže vzniknúť len rozhodnutím súdu. 
Náhradná starostlivosť má tri formy a to náhradná osobná starostlivosť, kedy ide o zverenie 
maloletého dieťaťa do osobnej  starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča.  Pri tejto forme 
súd uprednostňuje zverenie dieťaťa k jeho príbuzným,  ale aj cudzím záujemcom. Ďalej je to 
pestúnska starostlivosť, pri ktorej súd rozhoduje o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti 
fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a spĺňa ustanovené predpoklady. Toto sú 
dve formy rodinnej starostlivosti. Treťou formou je ústavná starostlivosť,  pričom súd pri 
rozhodovaní  vždy uprednostňuje niektorú z foriem  rodinnej starostlivosti pred ústavnou 
starostlivosťou. Pred nariadením ústavnej starostlivosti je súd povinný vždy skúmať, či 
maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej 
starostlivosti 
è Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine 
 
v Poskytovanie náhradnej rodinnej starostlivosti štát podporuje nasledovnými príspevkami, 
ktoré vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:
•	 Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je určený na podporu 

zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho 
ošatenia obuvi, hygienických potrieb, nevyhnutného nábytku a iných vecí na uspokojenie 
potrieb dieťaťa.

•	 Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je určený na podporu 
osamostatnenia sa dieťaťa.

•	 Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti je určený na 
podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov na výživu, výchovu, 
vzdelávanie a bývanie dieťaťa.

•	 Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený na podporu vykonávania 
osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti.

•	 Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený na podporu 
vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, ktoré má 
ťažké zdravotné postihnutie.

è Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 
 
Podrobnejšie informácie o náhradnej starostlivosti o dieťa a príspevkoch poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                   ( 032/2442 600,  -605 až -608
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)         oddelenie sociálno-právnej ochrany detí
915 01 Nové Mesto nad Váhom                                a sociálnej kurately        
www.upsvar.sk                  ( 032/2442 600,  -605 až -608
                       oddelenie štátnych sociálnych dávok

 Rodina s nezamestnaným členom  

v Ak ste stratili zamestnanie môžete sa zaevidovať ako uchádzač o zamestnanie  na 
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde vám poskytnú tieto služby v nezamestnanosti 
a príspevky: 
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•	 sprostredkovanie zamestnania (vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie 
vhodného zamestnania), 

•	 odborné a poradenské služby (riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením), 
•	 vzdelávanie a prípravu pre trh práce (najmä v prípade nedostatku odborných vedomostí 

a odborných zručností, potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na 
dopyt na trhu práce),  

•	 príspevky poskytované občanom. 

Evidovať sa ako uchádzač o zamestnanie nie je vaša povinnosť, ale vaše právo. V prípade ak  
toto právo nevyužijete, máte povinnosť prihlásiť sa do zdravotného poistenia ako samoplatiteľ 
a uhrádzať si zdravotné poistenie sám, pretože dňom ukončenia pracovného pomeru vám 
zdravotné poistenie skončilo. 
Ak sa zaevidujete ako uchádzač o zamestnanie, odo dňa zaradenia do evidencie uhrádza 
za vás zdravotné poistenie štát. Ak sa zaevidujete na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
do 7 kalendárnych dní odo dňa skončenia zamestnania alebo prevádzkovania/vykonávania 
samostatnej zárobkovej činnosti, k prerušeniu zdravotného poistenia nedôjde. 

v  Úrad práce poskytuje občanom nasledovné príspevky: 
•	 uchádzačovi o zamestnanie:  

- dávku počas vzdelávania a prípravy pre trh práce,
- príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť,
- príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,
- príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,

•	 zamestnancovi, ktorý pred nástupom do zamestnania alebo pred začatím vykonávania 
samostatnej zárobkovej činnosti bol uchádzačom o zamestnanie: 
- príspevok na dochádzku za prácou,
- príspevok na presťahovanie za prácou,

•	 občanovi so zdravotným postihnutím:
- dávku počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím,
- príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie 

samostatnej zárobkovej činnosti,
- príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne 

alebo chráneného pracoviska,
- príspevok na činnosť pracovného asistenta, 
- príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.
O služby a príspevky v nezamestnanosti občan žiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
v mieste trvalého bydliska. 
è Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Podrobnejšie informácie o službách a príspevkoch v nezamestnanosti poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                      ( 032/2441 310, -311, -312, -314 až -318
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)            oddelenie informačno-poradenských 
915 01 Nové Mesto nad Váhom                                    a sprostredkovateľských služieb
www.upsvar.sk                                                        ( 032/2443 311     Pracovisko Stará Turá
   
v Po skončení zamestnania môžete požiadať o dávku v nezamestnanosti, ktorá slúži na 
zabezpečenie príjmu v nezamestnanosti. Nárok na ňu vám však vznikne po splnení zákonných 

-12-



podmienok. Ak ste zaradený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych 
vecí a rodiny a v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o 
zamestnanie ste boli poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní – vtedy 
máte nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu 6 mesiacov. V prípade že ste boli poistený 
v nezamestnanosti 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie, máte nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu 4 mesiacov.   
Spôsob skončenia pracovného pomeru nemá vplyv na rozhodnutie o nároku, výške a dobe 
poskytovania dávky v nezamestnanosti .
Nárok na dávku v nezamestnanosti si musíte uplatniť v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej 
podľa miesta trvalého pobytu.  
è Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení        
  
Podrobnejšie informácie o dávke v nezamestnanosti poskytuje:
Sociálna poisťovňa                                                            (  032/771 2055– odbor poistenia 
Vysunuté pracovisko Nové Mesto nad Váhom                        v nezamestnanosti 
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)                       a garančného poistenia     
www.socpoist.sk

v V prípade ak vám nevznikol nárok na dávku v nezamestnanosti alebo je vaša dávka 
v nezamestnanosti veľmi nízka, resp. ste už dávku v nezamestnanosti vyčerpali, môžete 
požiadať o dávku a príspevky v hmotnej núdzi. 

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a osôb, ktoré sa s ním podľa zákona o pomoci 
v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a  nemôžu si príjem  
zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. 
Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby. Ak 
občan má príjem pod hranicou životného minima, je v stave hmotnej núdze. Sumy životného 
minima stanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny každoročne vždy k 1.júlu.

Či sa teda osoba alebo rodina nachádzajú v hmotnej núdzi závisí predovšetkým od ich príjmov. 
Ak majú spoločné príjmy pod hranicou životného minima, sú v hmotnej núdzi, ale   to ešte 
neznamená, že majú automaticky nárok na dávku a príspevky v hmotnej núdzi. 

Pri posudzovaní nároku na dávku a príspevky v hmotnej núdzi sa zohľadňujú viaceré kritériá.  
V prvom rade sa určuje okruh osôb, ktoré sa na tento účel spoločne posudzujú a to sú: 
•	 manžel a manželka, 
•	 rodičia a nezaopatrené deti, 
•	 rodičia a ich deti do 25 rokov veku žijúce s rodičmi v domácnosti (tu však platia určité 

špecifiká).  
Ďalej sa okrem príjmu zohľadňuje aj majetok posudzovaných osôb, prihliada sa na skutočnosť 
či tieto osoby majú možnosť zabezpečiť si alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou, či si uplatnili 
všetky zákonné nároky ako je výživné, náhradné výživné, dávka v nezamestnanosti, 
nemocenské dávky, dôchodok, dávky úrazového a garančného poistenia, výsluhového 
zabezpečenia, nároky z pracovnoprávneho vzťahu, opakované štátne sociálne dávky okrem 
prídavku na dieťa.  
Ak občan splní podmienky nároku, tak môže získať: 
•	 dávku v hmotnej núdzi – na zabezpečenie základných životných podmienok. Jej výška 

je odstupňovaná  podľa počtu posudzovaných osôb.   
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•	 príspevok na zdravotnú starostlivosť – na výdavky spojené s úhradou za služby 
spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

•	 aktivačný príspevok – na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, 
odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia,  

•	 príspevok na bývanie – na úhradu nákladov spojených s bývaním, občan musí však byť 
vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo rodinného domu a uhrádzať náklady spojené 
s bývaním,

•	 ochranný príspevok – patrí občanovi, ak si nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť svoj príjem 
vlastnou prácou, napr. z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, invalidity, dosiahnutia 
dôchodkového veku, starostlivosti o zdravotne ťažko postihnuté dieťa alebo občana, 
účasti na resocializačnom programe. 

•	 dávku pre tehotnú ženu – od začiatku 4. mesiaca tehotenstva, ak tehotenstvo preukáže 
tehotenským preukazom a pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu,

•	 dávku rodičom dieťaťa do 1 roku veku – ak preukáže, že sa s týmto dieťaťom 
zúčastňuje na preventívnych prehliadkach u pediatra,

•	 dávku pre dieťa, ktoré si riadne plní povinnú školskú dochádzku. 

O dávku a príspevky v hmotnej núdzi môžete požiadať na úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny príslušného podľa miesta trvalého bydliska. Po splnení nároku úrad dávku prizná 
najskôr od mesiaca, kedy bola podaná písomná žiadosť.  
è Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
è Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime

Základné poradenstvo o pomoci v hmotnej núdzi vám poskytne: 
Mestský úrad Stará Turá                        ( 746 1646 – oddelenie sociálnych vecí 
SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, www.staratura.sk    

Podrobnejšie informácie o dávke a príspevkoch v hmotnej núdzi poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                      (  032/2442 510, -511, -512, -314 až -318
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)            oddelenie pomoci v hmotnej núdzi 
915 01 Nové Mesto nad Váhom
www.upsvar.sk
alebo Pracovisko ÚPSVR Stará Turá                     ( 032/2443 511
Družstevná 2 – Dom štátnej správy                             oddelenie pomoci v hmotnej núdzi           

v Ak ste sa ocitli v hmotnej núdzi môžete požiadať o dotáciu na stravu a školské potreby 
pre dieťa, ktoré je žiakom základnej školy alebo  o štipendium pre študenta strednej či 
vysokej školy, ktoré sú poskytované s cieľom podporiť vzdelávanie u detí pochádzajúcich 
z rodín, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Štipendiá sú poskytované v gescii jednotlivých škôl.
è Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
è Zákon č. 245/2008 Z. z. - školský zákon
è Vyhláška č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom VŠ  

Informácie o štipendiách poskytne príslušná škola, ktorú študent navštevuje.       
Podrobnejšie informácie o dotácii na stravu a školské potreby poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                            (  032/2442 512, -510
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)                   oddelenie pomoci v hmotnej núdzi 
915 01 Nové Mesto nad Váhom    
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v Občanom s trvalým pobytom na území mesta Stará Turá, ktorí sa ocitli v nepriaznivej 
životnej situácii, poskytuje mesto Stará Turá pomoc formou jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky. 

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi, 
ktorý poberá dávku a príspevky v hmotnej núdzi z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmä 
na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, 
zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a mimoriadne liečebné náklady. 
Mimoriadnu sociálnu dávku môže mesto poskytnúť občanovi, ktorý nie je poberateľom  
dávky a príspevkov hmotnej núdzi z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a to najmä na 
úhradu výdavkov súvisiacich so sociálnou alebo mimoriadnou udalosťou, v dôsledku ktorej 
sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácii.  
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna sociálna dávku je dobrovoľná pomoc mesta 
občanom a na ich priznanie nie je právny nárok. Občan, ktorý o takúto dávku žiada musí splniť 
určité podmienky, predovšetkým nesmie mať voči mestu Stará Turá ani voči organizáciám, 
ktorých je mesto zriaďovateľom, žiadne finančné záväzky (napr. na miestnych daniach, 
poplatku za odpad, nájomnom a službách spojených s užívaním obecného bytu a pod.). 
è VZN č. 12/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej   
     sociálnej dávky

Podrobnejšie informácie o jednorazovej DHN a mimoriadnej sociálnej dávke poskytuje:
Mestský úrad Stará Turá     ( 746 1646,  746 1645  
SNP 1/2, 916 01 Stará Turá                            oddelenie sociálnych vecí 
www.staratura.sk    

  Dieťa s výchovnými problémami                    

K najčastejším výchovným problémom patria špecifické poruchy učenia a  poruchy správania, 
násilné a agresívne správanie, záškoláctvo, trestná činnosť a závislosť.  
Ak má dieťa takéto problémy v škole alebo doma, prípadne rodičia nezvládajú výchovu 
dieťaťa, môžu požiadať o pomoc odborníkov, ktorí sa zaoberajú opatreniami na zabezpečenie 
ochrany života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa v nasledovných inštitúciách:  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                   ( 032/2442 600,  -605 až -608
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)         oddelenie sociálno-právnej ochrany detí             
915 01 Nové Mesto nad Váhom                                a sociálnej kurately
www.upsvar.sk             
Centrum pedagogicko-psychologického              ( 032/7714 507,  7714 526
poradenstva a prevencie                                     psychologická, špeciálnopedagogická, 
Športová 40, Nové Mesto nad Váhom                      diagnostická,     výchovná, poradenská 
www.cpppapnmv.sk                                                  preventívna starostlivosť deťom
Základná škola                 ( 032/776 3639  
Hurbanova ulica 128/25, Stará Turá                školský psychológ, špeciálny pedagóg      
www.zsstaratura.sk                                                  výchovný poradca, koordinátor prevencie
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 Týranie, zneužívanie, zanedbávanie dieťaťa 

Pojem týranie, zneužívanie, zanedbávanie dieťaťa zahŕňa fyzické týranie (útok, agresia 
a násilie v akejkoľvek forme, nesprávna a nedostatočná výživa, nedostatok lekárskej 
starostlivosti, nedostatok v  bývaní a ošatení, izolácia) a psychické týranie (nadávky, 
ponižovanie, opovrhovanie, nedôvera, strašenie, stres, šikanovanie, zanedbanie duševné 
a citové). Osobitným druhom týrania je sexuálne zneužívanie. 
 
Deti násilie zastaviť nemôžu a potrebujú pomoc z vonku. Okolie musí byť preto citlivé na 
signály volania o pomoc. Ešte ťažšie ako týranie odhaliť, je kvalifikovane zakročiť. Ak sa 
niekto domnieva, že tyranmi sú rodičia, nie je dobré ich kontaktovať skôr ako príslušné orgány. 
Preto ak poznáte dieťa, ktoré je týrané, zneužívané, zanedbávané, kontaktujte oddelenie 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, 
políciu, sociálne oddelenie mestského úradu alebo linku detskej istoty. Oznámenie, že je na 
dieťati páchané násilie, môže podať ktokoľvek, teda aj samotné dieťa, škola, zdravotnícke 
zariadenie, občania a pod.  

Pri riešení problému Vám pomoc a poradenstvo poskytne: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                    (  032/2442 600,  -605 až -608
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)           oddelenie sociálno-právnej ochrany detí  
915 01 Nové Mesto nad Váhom                                   a sociálnej kurately
www.upsvar.sk             

Mestský úrad Stará Turá                                       (  746 16 45,  746 16 46
SNP 1/2, 916 01 Stará Turá            oddelenie sociálnych vecí  
www.staratura.sk  

Hlavným koordinátorom aktivít na Slovensku zameraných na prevenciu týrania detí, na detské 
obete násilia a dodržiavanie detských práv je nezisková organizácia Centrum Slniečko z Nitry 
– www.centrumslniecko.sk. 

Funguje bezplatná Linka detskej istoty  ( 0800 116 111  pre celé Slovensko (non stop)
                              Detská linka dôvery  ( 0800 117878
                              Linka – Pomoc ohrozeným deťom ( 02/ 62 24 78 77 
            tiež linka - Pomoc ohrozeným ženám ( 02/ 62 24 99 14.
Polícia  ( 158 

  Závislosť

Často počujeme o závislosti a nemusia to byť práve drogy či alkohol. Človek môže byť závislý 
aj od nakupovania, návštevy fitnesu či diét. Odborníci rozlišujú dva základné typy závislostí 
– látkové a nelátkové. K látkovým patrí drogová závislosť, alkoholizmus, ale aj závislosť 
na nikotíne či kofeíne. Druhou skupinou je závislosť od rôznych aktivít, ako sú nakupovanie, 
návšteva solária, posadnutosť zdravým stravovaním, workoholizmus či závislosť na hracích 
automatoch, internete, mobile, počítačových hrách a iné; tieto sú nazývané aj ako novodobé 
závislosti.
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Dôsledky akejkoľvek závislosti pôsobia doslova patologicky a zničujúco na rodinný život, 
pretože u každého závislého dochádza k postupnému rozpadu sociálnych, pracovných i 
rodinných vzťahov a kontaktov.
Ak sa vo vašej rodine vyskytol problém so závislosťou, alebo máte podozrenie, že vaše dieťa 
alebo iný člen rodiny má problémy so závislosťou a vy si neviete rady, je najlepším riešením 
obrátiť sa na pomoc odborníkov a špecialistov. 

Pri riešení problému vám pomoc a poradenstvo poskytne: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                 (  032/2442 600,  -605 až -608
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)        oddelenie sociálno-právnej ochrany detí 
915 01 Nové Mesto nad Váhom                               a sociálnej kurately
www.upsvar.sk             

Centrum pedagogicko-psychologického             (   032/7714 507,  7714 526
poradenstva a prevencie                                             psychologická, špeciálnopedagogická 
Športová 40, Nové Mesto nad Váhom                       diagnostická,výchovná, poradenská 
www.cpppapnmv.sk                                                   a preventívna starostlivosť deťom

Základná škola                  ( 032/776 3639  
Hurbanova ulica 128/25, Stará Turá                   školský psychológ, koordinátor prevencie
www.zsstaratura.sk  

Mestský úrad Stará Turá               ( 746 1645,  746 1646  
SNP 1/2, 916 01 Stará Turá                     oddelenie sociálnych vecí 
www.staratura.sk    

alebo sa môžete informovať anonymne napr.: na stránke: www.drogyinak.sk,
mailom na  info@drogyinak.sk, ( 0911/556 456. 

  Návrat z výkonu trestu

Občanovi po návrate z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby poskytne pomoc 
a poradenstvo sociálny kurátor pre dospelých na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVR).
Takémuto občanovi ÚPSVR poskytuje aj resocializačný príspevok najmä na vybavenie 
osobných dokladov a zabezpečenie nevyhnutných vecí osobnej potreby a môže ho poskytnúť 
v peňažnej forme, vecnej forme  alebo kombinovanej forme. Pri poskytovaní resocializačného 
príspevku sa zohľadňujú peňažné prostriedky, ktoré mal občan vyplatené pri prepustení.  

Resocializačný príspevok sa poskytuje ak výkon trestu odňatia slobody alebo výkon väzby 
trval viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní a občan oň požiadal do 8  pracovných dní odo dňa 
prepustenia na ÚPSVR podľa miesta trvalého pobytu.
Podrobnejšie informácie o resocializačnom príspevku a poradenstvo po návrate z výkonu 
trestu poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                  (  032/2442 605 až -608
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)         oddelenie sociálno-právnej ochrany detí
915 01 Nové Mesto nad Váhom                                a sociálnej kurately       
www.upsvar.sk 
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 Úmrtie v rodine

v V prípade, ak v rodine niekto zomrie, pozostalí by mali postupovať nasledovne. 
Ak nastalo úmrtie doma, v prvom rade je potrebné bezodkladne kontaktovať obvodného 
lekára v jeho ordinácii a oznámiť úmrtie. V prípade ak obvodný lekár už neordinuje, treba 
kontaktovať službukonajúceho lekára na pohotovosti v Novom Meste nad Váhom (LSPP). 
Po prehliadke zosnulého lekár vystaví List o prehliadke zomretého a následne je potrebné 
kontaktovať pohrebnú službu za účelom prevozu zosnulého a ďalší postup je individuálnou 
dohodou medzi pozostalými a pohrebnou službou. Ak lekár nariadi pitvu, pohrebná služba 
telo prevezie na patologické oddelenie príslušného zdravotníckeho zariadenia. 
              ( Poliklinika Stará Turá: 776 3551 až 3 alebo 7708 111.
              ( LSPP Nové Mesto nad Váhom: 771 2444.

Ak nastalo úmrtie v nemocnici resp. v inom zariadení, pozostalých kontaktuje personál 
zariadenia, ktorý poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kam bol zosnulý prevezený. 
Potom je potrebné vyhľadať a kontaktovať pohrebnú službu a dojednať príslušné náležitosti 
o poslednej rozlúčke. 
Ak ste našli zosnulého na neobvyklom mieste, ktorý zomrel za neznámych okolností, alebo 
máte podozrenie zo spáchania trestného činu, je nevyhnuté zavolať okrem LSPP aj políciu a tá 
určí ďalší postup (jednotné tel. č 112). 

v Úmrtný list vybavíte na príslušnom matričnom úrade, v obvode ktorého občan zomrel a  
k jeho vystaveniu musíte predložiť List o prehliadke mŕtveho a občiansky preukaz zosnulého. 
Ak bola nariadená pitva, matričný úrad môže vystaviť úmrtný list až po jej vykonaní a okrem 
uvedených dokladov musíte predložiť aj povolenie na pochovanie mŕtveho vystavené políciou. 
Spolu s úmrtným listom matričný úrad vydá a potvrdí aj žiadosť o príspevok na pohreb. 
Matričný úrad v Starej Turej vydáva úmrtný list pre tých občanov, ktorí zomreli v Starej 
Turej, v Hrachovišti alebo vo Vaďovciach.  

v Občan, ktorý zabezpečil pohreb zosnulého si môže uplatniť nárok na príspevok na 
pohreb.  Žiadosť, ktorú mu vydá a potvrdí matričný úrad, podá na úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného 
pobytu zomretého. Žiadosť potvrdzuje aj pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so 
zabezpečením pohrebu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia. Príspevok 
na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so 
zabezpečením pohrebu zomretého
è Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb 

v Pozostalá manželka má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, pozostalý manžel 
má nárok vdovecký dôchodok po manželke a nezaopatrené dieťa má po zomretom rodičovi 
nárok na sirotský dôchodok vtedy, ak zomretý manžel/manželka/rodič:  
•	 ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný 

dôchodok,  
•	 alebo ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok,  
•	 alebo ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku 

na invalidný dôchodok,  
•	 alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

-18-



Nárok na vdovský, vdovecký a  sirotský dôchodok vzniká dňom smrti manžela/manželky/
rodiča. Naopak nárok na vdovský a vdovecký dôchodok zanikne uzavretím nového manželstva. 
Nárok na sirotský dôchodok zanikne dňom, kedy dieťa prestane byť nezaopatreným dieťaťom 
alebo dovŕšením 26 rokov veku alebo jeho osvojením. 
O vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok treba požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne 
príslušnej podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. 
è Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení        
       
Podrobnejšie informácie o príspevku na pohreb poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                  (  032/2442 550, -551, -554 až -558
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)         oddelenie štátnych sociálnych dávok        
915 01 Nové Mesto nad Váhom
www.upsvar.sk 

Podrobnejšie informácie o vydaní úmrtného listu dostanete na matričnom úrade: 
Mestský úrad Stará Turá                                                 (  746 1638 – Matričný úrad
SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 
www.staratura.sk  

Podrobnejšie informácie o vdovskom, vdoveckom a sirotskom dôchodku poskytuje:
Sociálna poisťovňa                                                      (  032/ 771 8160,  743 3268
Vysunuté pracovisko Nové Mesto nad Váhom                odbor dôchodkového poistenia
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)      
alebo na www.socpoist.sk
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3. RODINA SO ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝM ČLENOM 
ALEBO SENIOROM

 Choroba 

v Ak ste ochoreli, ste dočasne práceneschopný, nemôžete chodiť do práce a ste bez príjmu, 
môžete si uplatniť nárok na náhradu príjmu alebo na nemocenské.  U zamestnanca počas 
prvých 10 dní práceneschopnosti náhradu príjmu vypláca zamestnávateľ a  od 11. dňa  práce-
neschopnosti poskytuje nemocenské Sociálna poisťovňa. U samostatne zárobkovo činnej 
osoby vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.  
Aby vám vznikol nárok musíte dve základné podmienky: 

•	 v prvom rade vás lekár musí uznať za dočasne pracovne neschopného, 
•	 musíte byť nemocensky poistený.   

Nárok na náhradu príjmu a nemocenské si uplatníte Potvrdením o dočasnej pracovnej 
neschopnosti (PN-ka), ktoré vám vystaví lekár. Ak ste zamestnanec, odovzdáte toto potvrdenie 
zamestnávateľovi. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, alebo dobrovoľne nemocensky 
poistená osoba alebo osoba v ochrannej lehote, predložíte Potvrdenie o dočasnej pracovnej 
neschopnosti príslušnej pobočke sociálnej poisťovne. 
Nárok na nemocenské zaniká ukončením práceneschopnosti avšak najneskôr uplynutím 52 
týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, t.j. uplynutím podporného obdobia. 

v V prípade ak váš nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje celodenné ošetrovanie inou osobou,  
môže si rodinný príslušník, ktorý vás ošetruje, uplatniť nárok na ošetrovné. 
Podmienkou nároku na ošetrovné je osobné a celodenné ošetrovanie chorého dieťaťa, chorého 
manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela/manželky a osoba, 
ktorá žiada o ošetrovné musí byť nemocensky poistená (viď. str. 7). 
è Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti      
      zamestnanca        
è Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

Podrobnejšie informácie o nemocenskom  a ošetrovnom poskytuje:
Sociálna poisťovňa                                                           (  032/ 771 2095
Vysunuté pracovisko Nové Mesto nad Váhom                       odbor nemocenského poistenia
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)      
alebo na www.socpoist.sk

 Invalidita 

V prípade ak nie ste schopný pracovať z vážnych zdravotných dôvodov, ktoré trvajú dlhodobo 
(viac ako 1 rok), môžete požiadať o invalidný dôchodok.
Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje z invalidného poistenia a jej 
účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. 
 
Nárok na invalidný dôchodok vzniká po splnení týchto zákonných podmienok:
•	 ak ste sa stali invalidným, t.j. že pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav máte pokles 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou 



fyzickou osobou,
•	 získali ste potrebný počet rokov dôchodkového poistenia,
•	 a ku dňu invalidity ste nesplnili podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo vám 

nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.
Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok aj osobe, 
ktorá sa stala invalidnou pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka 
alebo v období, v ktorom  je nezaopatreným dieťaťom, najskôr však odo dňa dovŕšenia 18 
rokov veku.  

Nárok na invalidný dôchodok si musí občan uplatniť v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej 
podľa miesta trvalého pobytu občana, ktorá aj spisuje žiadosť o jeho priznanie.  Zdravotný 
stav občana posudzuje posudkový lekár Sociálnej poisťovne.
è Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
Podrobnejšie informácie o invalidnom dôchodku poskytuje:
Sociálna poisťovňa                                                      (  032/ 771 8160,   743 3268
Vysunuté pracovisko Nové Mesto nad Váhom                  odbor dôchodkového poistenia
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)           (  032/744 0233 
alebo na www.socpoist.sk              odbor lekárskej posudkovej činnosti  

 Ťažké zdravotné postihnutie (ŤZP)

Ak máte pretrvávajúce vážne zdravotné problémy, ktoré vás znevýhodňujú v oblasti mobility 
a orientácie, komunikácie, zvýšených výdavkov a sebaobsluhy, môžete požiadať príslušný 
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o rôzne peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia ako aj o vyhotovenie preukazu osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím či parkovacieho preukazu.   

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej 
miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. Funkčná porucha je nedostatok telesných, 
zmyslových alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného 
vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Mieru funkčnej poruchy 
na účely kompenzácie ŤZP určuje posudkový lekár úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

v Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú štátne sociálne 
dávky, ktorých cieľom je podporiť sociálne začlenenie fyzických osôb s ťažkým zdravotným 
postihnutím do spoločnosti. 
Ide o nasledovné peňažné príspevky:
•	 peňažný príspevok na osobnú asistenciu
•	 peňažný príspevok na kúpu pomôcky
•	 peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky
•	 peňažný príspevok na úpravu pomôcky
•	 peňažný príspevok na opravu pomôcky
•	 peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
•	 peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
•	 peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
•	 peňažný príspevok na prepravu
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•	 peňažný príspevok na úpravu bytu
•	 peňažný príspevok na úpravu rodinného domu
•	 peňažný príspevok na úpravu garáže
•	 peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
•	 peňažný príspevok na opatrovanie.
 
Podmienky nároku na peňažný príspevok:
•	 žiadateľ má zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%, čím sa 

stáva osobou s ŤZP,
•	 v posudku vydanom úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bol osobe s  ŤZP navrhnutý 

požadovaný druh peňažného príspevku,
•	 príjem žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb nesmie presiahnuť trojnásobok 

životného minima.
V záujme umožniť fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím využívať výhody a 
zľavy v iných systémoch, ktoré  patria do pôsobnosti rôznych rezortov (napr. pri premávke na 
pozemných komunikáciách, vo verejnej preprave osôb, v kultúre a i.), sa tejto skupine osôb 
vyhotovujú nasledovné druhy preukazov:
- parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím,
- preukaz fyzickej osoby s ŤZP a preukaz fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom.

v Parkovací preukaz sa vystavuje osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. 
Na individuálnu prepravu je odkázaná osoba, ktorá vzhľadom na svoje ŤZP nie je schopná 
využívať prostriedky verejnej hromadnej dopravy. 
Preukaz vydáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe písomnej žiadosti  a slúži na 
parkovanie motorového vozidla na miestach vyhradených pre osoby ŤZP.

v Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa vystavuje, ak má občan zdravotné 
postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%. Občan musí podať písomnú žiadosť 
spolu s lekárskym nálezom na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu. 
V prípade, ak je občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na sprievodcu, úrad mu 
vydá preukaz ŤZP so sprievodcom (označený s červeným pásom).
è Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP  

Podrobnejšie informácie vo veci nárokov vyplývajúcich z ŤZP poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                  (  032/2442 640, -642, -643, 
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)         oddelenie peňažných príspevkov  
915 01 Nové Mesto nad Váhom                                 na kompenzáciu ŤZP
www.upsvar.sk
alebo Pracovisko ÚPSVR Stará Turá                  ( 032/2443 512 oddelenie peňažných  
Družstevná 2 – Dom štátnej správy                          príspevkov na kompenzáciu ŤZP          

 Starobný dôchodok

v Ak ste dovŕšili dôchodkový vek, môžete požiadať o starobný dôchodok. Starobný 
dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia a jeho účelom je 
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zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.  Žiadosť o priznanie starobného dôchodku Vám spíše 
pobočka sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.
Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok je, že ste boli najmenej 15 rokov 
dôchodkovo poistený a dovŕšili ste dôchodkový vek, ktorý je 62 rokov veku jednotne u mužov 
aj žien. Tento dôchodkový vek sa však začne uplatňovať až u mužov narodených po 1.1.1946 
a u žien narodených po 1.1.1962. 
U mužov a žien narodených pred uvedeným dátumom sa pôvodný dôchodkový vek (60, 57, 
56, 55, 54, 53 rokov) predlžuje o stanovený počet kalendárnych mesiacov v závislosti od toho, 
v ktorom kalendárnom roku osoba dosiahne pôvodný dôchodkový vek. 

v Ak z nejakých dôvodov chcete ísť do dôchodku skôr ako dovŕšite dôchodkový vek, môžete 
požiadať o predčasný starobný dôchodok. Predčasný starobný dôchodok je dôchodková 
dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia a je účelom je zabezpečiť poistencovi 
príjem v starobe. 
Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká, ak vám chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia 
dôchodkového veku, boli ste najmenej 15 rokov dôchodkovo poistený a suma predčasného 
starobného dôchodku ku dňu, od ktorého ste  požiadali o jeho priznanie, je vyššia ako 
1,2-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.  
Avšak vypočítaná plná suma dôchodku sa znižuje o 0,5% za každých začatých 30 dní, ktoré 
chýbajú do riadneho odchodu do dôchodku (za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5%). 
Občanovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, už nevznikne nárok na 
starobný dôchodok. Jeho predčasný starobný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového 
veku považuje za starobný dôchodok.
è Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v Ak máte starobný dôchodok veľmi nízky, môžete požiadať úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi o posúdenie, či máte nárok na dávku a príspevky 
v hmotnej núdzi  (viď. str. 13).

Podrobnejšie informácie o starobnom a predčasnom dôchodku poskytuje:
Sociálna poisťovňa                                                         (  032/743 3268, 032/ 771 8160
Vysunuté pracovisko Nové Mesto nad Váhom                     odbor dôchodkového poistenia
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)           
alebo na www.socpoist.sk       

 Sociálne služby  

Každý občan, mladý či starší, ak pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo zdravotné 
postihnutie nie je schopný postarať sa sám o seba a potrebuje pomoc inej osoby, má právo na 
pomoc. Niekomu stačí pomôcť menej, iný potrebuje trvalú odbornú starostlivosť. V prvom 
rade má pomáhať rodina, ak je v dostupnej vzdialenosti a keď môže. Keď nie je rodina 
a nestačí ani pomoc priateľov či susedov, pomôže občanovi obec, samosprávny kraj alebo štát.  

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.
Z hľadiska cieľovej skupiny, ktorej sú poskytované sa delia na:
•	 sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 
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základných životných potrieb (ide najmä o sociálne služby pre ľudí bez domova),
•	 sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (napr. na zosúladenie rodinného 

a pracovného života alebo zabezpečenie dočasnej starostlivosti o deti),
•	 sociálne služby pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby v dôchodkovom 

veku (prevažne služby pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre starších 
ľudí),

•	 sociálne služby s použitím telekomunikačných technológii (krízová pomoc, 
monitorovanie a signalizácia potreby pomoci),

•	 podporné služby (odľahčovacia služba, služba v stredisku osobnej hygieny, 
v práčovni...). 

Postup pri vybavovaní sociálnej služby
V prípade ak chcete požiadať o sociálnu službu, prvým krokom je podanie žiadosti 
o posúdenie odkázanosti na konkrétnu službu a jej prílohou je lekársky nález. Žiadosť musíte 
podať na úrad, ktorý sociálnu službu poskytuje alebo zabezpečuje. Na základe tejto žiadosti 
bude vykonané sociálne zisťovanie u žiadateľa a vypracovaný lekársky a sociálny posudok. 
Následne vám bude vydaný posudok a  rozhodnutie o odkázanosti na požadovanú službu, 
v ktorej bude určený stupeň vašej odkázanosti v rozsahu  I. -  VI..  
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, môžete podať 
žiadosť o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie služby, prílohou ktorej je doklad o príjme 
a ďalšie doklady uvedené v žiadosti.  
è Zákon č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách

Obec poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v  nocľahárni, 
nízkoprahovom dennom centre, v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, 
v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, prepravnej služby, odľahčovacej služby, pomoc 
pri osobnej starostlivosti o dieťa, denné centrum a základné sociálne poradenstvo. 

Vyšší územný celok (VUC) zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych 
služieb, v špecializovanom zariadení, v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového 
bývania, zariadení dočasnej starostlivosti o deti, zariadení podporovaného bývania, 
v rehabilitačnom stredisku, v integračnom centre. 

Mesto Stará Turá poskytuje občanom opatrovateľskú službu v domácnosti klienta, sociálnu 
službu v zariadení opatrovateľskej služby, odľahčovaciu službu a donášku stravy v zmysle 
všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2012. Okrem toho poskytuje podporné služby 
v Dennom centre seniorov (klub dôchodcov) a základné sociálne poradenstvo o možnostiach 
riešenia sociálnej a hmotnej núdze a formách sociálnej pomoci.
è  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá  č. 12/2012.  

Podrobnejšie informácie o sociálnych službách poskytuje:
Mestský úrad Stará Turá                              ( 032/746 1645,   746 1646 
SNP 1/2, 916 01 Stará Turá                                    oddelenie sociálnych vecí 
www.staratura.sk  

Trenčiansky samosprávny kraj (VUC)                              ( 032/6555 551, - 561, - 562, -563   
K dolnej stanici 7282/20A                                                       oddelenie sociálnych služieb         
911 01 Trenčín, www.tsk.sk
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Prehľad poskytovateľov sociálnych služieb v meste Stará Turá

Mesto Stará Turá 
poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti občana: pomoc pri sebaobsluhe, pri 
starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách seniorom a  zdravotne 
postihnutým občanom,
odľahčovaciu službu občanovi, ktorý opatruje osobu odkázanú na pomoc podľa posudku 
vydaného príslušným ÚPSVR, počas obdobia, v ktorom opatrovanie nemôže vykonávať, 
sociálnu službu  v zariadení opatrovateľskej služby: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
osoby, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie a sociálne 
poradenstvo pre seniorov a invalidných občanov, 
ambulantné služby v  dennom centre (Klub dôchodcov): záujmová činnosť, sociálne 
poradenstvo, kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity pre seniorov a invalidných občanov. 
Adresa: Mestský úrad, sociálne oddelenie, Stará Turá             ( 032/746 1645,  746 1646

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Domicile n.o. Papraď, Stará Turá
poskytuje celoročné služby pobytovou formou: ubytovanie, stravovanie, pomoc pri úkonoch 
sebaobsluhy, ošetrovateľskú starostlivosť, upratovanie, záujmovú činnosť, pracovnú terapiu.
Adresa: Papraď 1595, Stará Turá                                             ( 032/776 2132, 0905/214 744

SLUHA o.z. Stará Turá 
poskytuje terénne služby seniorom, deťom a mládeži: zapožičiavanie antidekubitných 
matracov a polohovateľných postelí, kultúrne a osvetové podujatia.
Sídlo: Hlubockého 319/6, Stará Turá                                       (  0907/293 295, 0905/269 298

Materské centrum Žabka, o.z. Stará Turá
Poskytuje ambulantné služby pre rodičov s deťmi vo veku 0-6 rokov: špecializované 
poradenstvo, voľnočasové a pohybové aktivity.
Sídlo:  Jiráskova 168, Stará Turá                                             (  0911 299706 

Švajčiarska MISIA VIERY, n.o. Stará Turá 
poskytuje terénne, ambulantné a pobytové služby pre deti, mládež, rodinu: vzdelávanie 
a výchova mládeže, materiálna, sociálna a  humanitárna starostlivosť a  pomoc.   
Sídlo: Súš 2481, Stará Turá                                                     ( 032/776 3043, 0908/701 449

Katolícka jednota, slovenská pobočka Stará Turá
poskytuje terénne služby pre chorých a starých občanov, voľnočasové aktivity pre deti 
a mládež, sociálne poradenstvo a osvetovú činnosť.               (  0905/302 216

Diakonia pri ECAV Stará Turá
poskytuje terénne služby pre seniorov a pozostalých: zabezpečovanie pomoci a opatery 
o chorých, pomoc pri starostlivosti o domácnosť.                   ( 0918/ 168 374

Jednota dôchodcov, z.o. Stará Turá
poskytuje terénne a ambulantné služby pre seniorov: kultúrno-spoločenské a vzdelávacie 
aktivity, záujmová činnosť, poradenstvo.
Sídlo: M. R. Štefánika  355, Stará Turá         ( 032/776 3072
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Slovenský zväz telesne postihnutých, z.o. Stará Turá
poskytuje terénne a ambulantné služby pre seniorov a invalidných dôchodcov: poradenstvo, 
rekondičné pobyty, rekreácie.  
Sídlo: M. R.Štefánika  355, Stará Turá                     ( 032/776 4732

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Stará Turá
poskytuje terénne služby pre deti a mládež: voľnočasové aktivity, poradenstvo, kurzy 
workschopy, semináre.                                                             ( 0902/619 429            
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