
Naša značka: 7357/MSUST/SOCSK/2081/2020 

Vyhodnotenie plnenia  Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019. 

V zmysle § 80 ods. a), b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má obec povinnosť 

vypracúvať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) ako hlavný 

nástroj na podporu rozvoja a financovania sociálnych služieb. Prostredníctvom KPSS sa 

zvýrazňuje zodpovednosť samospráv za uspokojovanie potrieb občanov v sociálnej oblasti. 

Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych 

služieb na komunitnú prácu za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia 

nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. Po skončení 

platnosti prvého KPSS bol uznesením  MsZ č. 20 –XXXVI/2018 zo dňa 21.6.2018 schválený 

nový KPSS na roky 2018 – 2021 , ktorý reflektuje na aktuálnu situáciu, ponuku a dopyt 

v oblasti sociálnych služieb. Komunitný plán je materiál otvorený, ktorý je možné pravidelne 

aktualizovať. Periodicita aktualizácie nie je striktne daná zákonom ani iným predpisom, preto 

sa bude realizovať vždy, keď vznikne potreba zo strany poskytovateľa alebo prijímateľa 

sociálnej služby alebo dôjde k zmene legislatívy, ktorá by mala vplyv na realizáciu 

komunitného plánu.  

Plnenie jednotlivých cieľov a opatrení stanovených v komunitnom pláne vyhodnocuje 

jedenkrát ročne oddelenie sociálnych vecí MsÚ v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci 

a bývanie pri MsZ, poskytovateľmi sociálnych služieb, príslušnými oddeleniami MsÚ 

a ďalšími zainteresovanými organizáciami. Z dôvodu uceleného pohľadu na jednotlivé ciele a 

opatrenia stanovené v komunitnom pláne uvádzame plnenie všetkých cieľov, teda aj tých ktoré 

boli splnené už pri predchádzajúcich vyhodnoteniach, tak ako boli prijaté v komunitnom pláne. 

Vypracovaný KPSS identifikuje prioritné cieľové skupiny, ktorými sú: 

1. Spoločné ciele a opatrenia   

2. Seniori a osoby so zdravotným postihnutím  

3. Rodiny s deťmi a mládež 

4. Občania v ťažkých životných situáciách  

 

1. Spoločné ciele a opatrenia  

Hlavný cieľ komunitného plánu: Zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnych služieb v meste Stará 

Turá 

 

Cieľ 1.1 Zlepšenie systému informovanosti a poradenstva a jeho dostupnosti pre cieľové 

skupiny 

Sociálne oddelenie na webovom sídle mesta v rubrike  „Informácie oddelenia sociálnych vecí“ 

zverejňuje všetky aktuálne dostupné údaje. V jednotlivých príspevkoch nájdu občania o aký 

druh poskytovanej sociálnej služby ide, kde sú priložené i konkrétne žiadosti, napr. o posúdenie 

odkázanosti, o finančné príspevky, platné VZN... Príspevky informujú o všetkých dostupných 

službách v našom meste: o poskytovateľoch sociálnych služieb, ekonomicky oprávnených 

nárokoch zariadenia opatrovateľskej služby a opatrovateľskej služby, príspevku na prepravu, 

sociálnom poradenstve a sociálnych službách, posudkovej činnosti, terénnej opatrovateľskej 

službe, odľahčovacej službe, informácie o Zariadení opatrovateľskej služby, podpornej 

sociálnej službe v Dennom centre seniorov, v Sociálnom šatníku, jednorazovej dávke 

v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávke, jednorazovom príspevku pre narodené dieťa, 

charitatívnej pomoci, sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele, inštitúte osobitného 

príjemcu, azylovom ubytovaní.  

Informácie o sociálnych službách boli v predchádzajúcom období viac všeobecné a nie celkom 

výstižné. Snažili sme sa upraviť web stránku tak, aby sme zrozumiteľným spôsobom pre 



všetkých občanov a  detailne popísali jednotlivé druhy sociálnych služieb  poskytovaných 

v našom meste a možnosti ich využitia. Pri každom druhu služby sú dostupné všetky formuláre 

a tlačivá potrebné na uplatnenie nároku na sociálnu službu a spôsob, ako treba postupovať. 

Pravidelne aktualizujeme prepojenosť na platné VZN, občania nájdu aktuálne informácie 

o úhradách za sociálne služby, prípadne výšku poskytovaného príspevku od mesta. 

Súčasne počas roka boli najvýznamnejšie aktivity zverejnené aj prostredníctvom 

Staroturianskeho spravodajcu  a web sídla ( články o všetkých akciách a aktivitách sociálnej  

komisie, sociálnom šatníku, činnosti Denného centra seniorov,  október mesiac úcty k starším, 

informácie sociálneho oddelenia, o charitatívnej pomoci, projektoch, dobrovoľnej zbierke. 

Celkom bolo zverejnených cca 10 článkov a informácií. Propagácia v dennom centre seniorov 

prostredníctvom diskusií a vývesiek na nástenke. Opatrovateľky vhadzovali do schránok 

letáčiky na ponuku opatrovateľskej služby. 

 

Cieľ sa priebežne plní a informácie sa aktualizujú. 

 

Cieľ 1.2 Podpora aktivít komunitných organizácií v meste 

V rámci sociálnej politiky mesto Stará Turá  podporuje aktivity a všeobecne prospešnú činnosť 

komunitných organizácií vytváraním podmienok na účely spoločenského stretávania občanov 

a to bezplatným poskytovaním priestorov  a s tým spojených prevádzkových nákladov na ul. 

M. R. Štefánika č. 355 v sídle Denného centra seniorov. Tento priestor v roku 2019 bezplatne 

využívali na svoje pravidelné aktivity viaceré komunitné organizácie: Jednota dôchodcov 

Slovenska, Detská organizácia Fénix, Slovenský zväz telesne postihnutých, Únia nevidiacich 

a slabozrakých, Spoločnosť M. R. Štefánika, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, 

Klub slovenských turistov, Slovenský zväz záhradkárov.  

Podpora aktivít komunitných organizácií je limitovaná rozpočtom mesta- finančne 

podporujeme aktivity seniorov, ako sú výlety, kultúrne podujatia, prednášky a iné.  

Cieľ sa priebežne plní. 

 

Cieľ 1.3   Skvalitnenie spolupráce mesta a iných subjektov 

Dňa 04.12.2019 sa uskutočnilo stretnutie poskytovateľov sociálnych služieb a komunitných 

organizácií pôsobiacich v sociálnom priestore na území mesta Stará Turá. Na stretnutie boli 

pozvaní zástupcovia Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb BELINA, n.o. 

Papraď,  Materské centrum ŽABKA, Diakonia pri ECAV Stará Turá, Denné centrum seniorov 

Stará Turá, Jednota dôchodcov z.o. Stará Turá, Slovenský zväz telesne postihnutých Stará Turá, 

Únia nevidiacich a slabozrakých, Domicile Papraď,  Švajčiarska misia viery - Prameň na Súši, 

Detská organizácia Fénix Stará Turá, Nočné havrany, OZ Sluha, Klub abstinentov,  Katolícka 

cirkev, eRKO  - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí . Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 

11 komunitných organizácií, zástupkyňa primátora  mesta, zamestnankyne sociálneho 

oddelenia a členky sociálnej komisie. Výmena skúseností, informácie o činnosti či problémoch 

jednotlivých organizácií i vzájomná spolupráca je prínosom pre všetky subjekty a v konečnom 

dôsledku pre občanov mesta.  

V priebehu roka organizujeme osobné stretnutia s komunitnými organizáciami, diskutujeme 

o plánovaných aktivitách a vzájomnej spolupráci. Participujeme  na realizácii projektov 

a významných aktivít, ktoré organizujú tieto dobrovoľné organizácie, podporujeme ich činnosť 

z charitatívneho fondu mesta, či prostredníctvom Nadácie život. Prostredníctvom sociálnej 

komisie a oddelenia školstva a sociálnych vecí pomáhame pri organizácii a zabezpečení 

jednotlivých aktivít. 

Cieľ sa priebežne plní.  

 



Cieľ 1.4 Podpora a rozvoj dobrovoľníctva v meste 

Dobrovoľníctvo  v sociálnej oblasti v našom meste sa prejavuje najmä vykonávaním činnosti 

komunitných organizácií, členov sociálnej komisie, ale aj jednotlivcov. Mesto spolupracuje pri 

realizácii rôznych spoločenských, kultúrnych, charitatívnych aktivít a podujatí nielen 

s dobrovoľnými organizáciami, ale aj so školami a školskými zariadeniami. Všetci aktívni 

občania, žiaci, študenti a deti venujú svoj čas a energiu v prospech iných dobrovoľne bez  

nároku na odmenu. Financovanie týchto aktivít je zabezpečované z rôznych zdrojov, napr. 

projekty, rôzne dary, charitatívny účet mesta. V roku 2019 členka komisie pre sociálne veci 

a bývanie p. Bublavá organizovala v spolupráci s členkami sociálnej komisie a sociálnym 

oddelením niekoľko podujatí. Vypracovaním projektov získala časť finančných prostriedkov 

na organizovanie týchto aktivít: 

 Podujatie Otvorená náruč pre deti s ŤZP a ich rodičov, konané v Agrofarme 

a v Penzióne Adam v Podkylave. Počet rodín zo Starej Turej – 26. 

Počas podujatia ponúkali deťom a rodičom rôzne terapie na zlepšenie zdravotného stavu, 

tvorivé činnosti na zlepšenie motoriky a pohybové aktivity. Rodičom ponúkajú odborné 

konzultácie s pracovníkmi sociálneho oddelenia MsÚ v Starej Turej a pracovníkmi ÚPSVaR 

v Novom Meste nad Váhom. Súčasťou podujatia je i prezentácia spoločnosti ponúkajúcej 

zdravotnícke pomôcky.  

Finančné krytie podujatia – Charitatívny účet Mesta Stará Turá, Nadácia Život, OZ Bazalka 

 Letné tábory pre deti so ZP 

Ponuku tábora využilo 6 detí so ZP, ktoré strávili 5 pobytových dní v tábore pri Margite 

a Ilone 5. 8. – 9. 8. 2019 alebo na Duchonke – 8.7. – 12. 7. 2019, podľa výberu rodičov. 

Tábory s plnou starostlivosťou o tieto deti zabezpečuje OZ Čmelík.  

Finančné krytie – Charitatívny účet Mesta Stará Turá, Nadácia Život 

 Denný tábor pre deti zo znevýhodneného prostredia 

Letný tábor Stará Myjava – 8 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Finančné krytie - Charitatívny účet Mesta Stará Turá 

 Víkend pre deti s autizmom v Podvišňovom 27. -29. 9. 2019 

Podujatia sa zúčastnilo 7 rodín zo Starej Turej s dieťaťom, alebo s deťmi s autizmom. Rodičom 

boli ponúknuté prednášky a diskusia s odborníkmi, deťom terapie a množstvo pohybových 

a tvorivých aktivít. Na príprave a programe podujatia sa zúčastnila komisia, sociálne oddelenie, 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva zo Spojenej školy na Myjave a Súkromné 

centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Kálnici. Finančné krytie - Charitatívny účet 

Mesta Stará Turá, Trenčiansky samosprávny kraj, Nadácia Život 

 Organizovanie „Dobrovoľnej zbierky“  počas vianočných trhov 

 Pomoc pri organizovaní vianočných trhov- členky sociálnej komisie  v spolupráci 

s dobrovoľníkmi, materskou školou  a študentami SOŠ pripravujú a predávajú vianočný 

punč, vianočné hrnčeky, škvarkovú pomazánku a cukrovinky. 

 Návšteva sociálnych zariadení – pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívili  členky 

sociálnej komisie a zamestnankyne sociálneho oddelenia seniorov v sociálnych 

zariadeniach- 35 seniorov 

 Odovzdávanie vianočných poukážok- pripravili sme poukážky pre seniorov do lekárne 

v hodnote 20€, ktoré odovzdáme osobne občanom- 48 seniorov 

 Finančná podpora z charitatívneho fondu  

- Finančná výpomoc pre  3 občanov ST a 1 rodinu v nepriaznivej situácii v sume 1.242,- 

Eur 

- Finančná pomoc pre deti, mládež a občanov s ŤZP –  pre 40 osôb v sume 2000,- Eur 



V našom meste pracujú dobrovoľníci a dobrovoľníčky v rôznom veku, v rôznych 

organizáciách a neformálnych skupinách, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia 

množstvo skvelej práce dobrovoľne, vo svojom voľnom čase a zadarmo. Mnohé komunitné 

organizácie, by bez dobrovoľníkov vôbec nefungovali, rovnako ako rôzne uskutočnené 

podujatia a akcie, by sa bez nich ťažko realizovali. Ich jedinou odmenou, okrem dobrého pocitu 

a spokojnosti okolia, je verejné ocenenie ich námahy a práce. Dňa 04.12.2019  zástupkyňa 

primátora mesta ocenila prácu a poďakovala 11 dobrovoľníkom. Aj keď dobrovoľník za svoju 

pomoc nič neočakáva, snahou mesta Stará Turá je  vyzdvihnúť a oceniť ľudí, ktorých 

dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná a zároveň je inšpiratívnym príkladom aj pre 

ostatných. 

 Evanjelická diakonia organizuje  Zbierku potravín v Tescu, aktivitu „ Koľko lásky sa zmestí 

do škatule od topánok“ - vianočné darčeky pre srbské deti,  Vianočná kapustnica a pečivo - 

roznášanie po rodinách, dvakrát do roka nedeľné popoludnie pre seniorov – jubilantov,  

pravidelné roznášanie narodeninových pozdravov, spojené s ponukou návštevy, prípadne 

praktickej pomoci, roznášanie vianočných a veľkonočných pozdravov do evanjelických 

domácností, návšteva seniorov v okolitých domovoch sociálnych služieb. 

OZ Sluha pomáha rodinám so staršími a dlhodobo chorými rodinnými príslušníkmi 

zapožičiavaním antidekubitných matracov, polohovateľných postelí a poskytovanie menšieho 

zdravotníckeho materiálu. Okrem toho sa venujú práci s deťmi- detský spevokol, hudobno-

dramatický krúžok, zapožičiavajú knihy, prehliadka múzea sestier Royových, prednášky, 

besedy. 

  Cieľ sa každoročne plní.   

 

 

Cieľ 1.5 Vzdelávanie zamestnancov v sociálnych službách 

 

V roku 2019 sa konalo vzdelávanie pre opatrovateľky na tému „ Komunikácia so seniorom“.  

Vzdelávania sa zúčastnilo 14 opatrovateliek a 3 vedúce  zamestnankyne. Referent sociálneho 

oddelenia p. Ing. Antalová sa zúčastnila  na dvoch seminároch k projektu implementačnej 

agentúry. Vedúca oddelenia sa zúčastnila na  školeniach k sociálno-právnej ochrane detí. Dve 

zamestnankyne sa zúčastnili vzdelávania k novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách  účinnej od 01.10.2019. Poverená vedúca sociálneho oddelenia sa zúčastnila 

vzdelávania osôb prvého kontaktu na klientskych centrách alebo okresných úradoch v sídle 

kraja realizovaného v rámci projektu „Zlepšenie prístupu obetí  trestných činov  k službám 

a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, kde získala osvedčenie. 

Supervízia v sociálnych službách  je poradenská metóda zameraná na zvyšovanie kvality 

profesionálnej práce, ktorá  má legislatívne zázemie.   Počas roka sa supervízie zúčastnili všetky 

opatrovateľky (terénne aj opatrovateľky  v zariadení opatrovateľskej služby), vedúca 

sociálneho oddelenia, referent sociálneho oddelenia a vedúca zariadenia opatrovateľskej 

služby. Supervízia sa uskutočnila v mesiaci marec 2019. Témou supervízie boli emócie. 

Supervidovaným boli predstavené pojmy z oblasti emócií, s ktorými sa môžu stretnúť, popísané 

poruchy citov, EQ, vplyv citov na fyziológiu tela človeka, psychosomatológiu. 

Vykonaná skupinová supervízia identifikovala viacero tém (napr. činnosti zaradené v náplni 

práce, identifikovanie želaných reakcií klientov a ich podpora, nastavenie hraníc medzi 

opatrovateľkou a klientom, opustenie stereotypu...), ktoré budú zahrnuté do plánu supervízie 

na rok 2020. Tieto ciele a úlohy bude potrebné jasne konkretizovať, analyzovať a pripraviť 

efektívne výstupy na riešenie. 

Cieľ sa plní priebežne. 

 

 



 

  

Cieľ 1.6 Monitoring potrieb obyvateľov mesta a komunít 

 

V roku 2019 prebiehal zber potrieb občanov  naďalej najmä vykonávaním sociálnych šetrení 

na základe žiadostí občanov a na základe interných a externých podnetov od občanov, lekárov, 

ÚPSVaR, resp. iných subjektov. Za účelom vyhodnocovania potrieb občanov referenti 

oddelenia pre sociálne veci vykonávali sociálne šetrenia v domácnostiach z dôvodu prešetrenia 

sociálnej situácie po podaní žiadosti o mimoriadnu jednorazovú finančnú výpomoc alebo 

jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. V tomto roku požiadalo o jednorazovú finančnú výpomoc 

16 žiadateľov, ktorí boli poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, starobného alebo invalidného 

dôchodku, nezamestnaní, alebo ľudia v nepriaznivej náhlej životnej situácii. Pri vykonávanom 

sociálnom šetrení bolo občanom poskytnuté aj sociálne poradenstvo. Referenti oddelenia 

vykonávali aj návštevy v rodinách s deťmi, ktoré požiadali o jednorazovú finančnú pomoc alebo 

na základe podnetu ÚPSVaR SR.  

Bolo vykonaných 60 sociálnych šetrení u žiadateľov, ktorí podali žiadosti o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v 

dennom stacionári a na domácu opatrovateľskú službu. Najčastejšie občania žiadajú 

o vyhotovenie posudkov o odkázanosti na poskytovanie sociálnych služieb najmä 

v zariadeniach sociálnych služieb, donášku obedov, o poskytnutie sociálneho poradenstva a 

jednorazovej finančnej pomoci 

 Cieľ sa priebežne plní.  

Sociálne oddelenie  zabezpečilo 3 krát do roka ľudom v sociálnej núdzi potravinové balíčky 

v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Trnavskou arcidiecéznou charitou. 

V oblasti seniorov bola vedená evidencia záujmu odkázaných seniorov o jednotlivé sociálne 

služby, vychádzajúca z podaných žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Najviac 

dopytovanou sociálnou službou pre seniorov je umiestnenie v zariadení  pre seniorov.  

V záujme skvalitnenia poskytovaných služieb má mesto zriadenú schránku (na podnety 

súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb či sociálnej pomoci v meste. Touto formou majú 

občania možnosť svoje pripomienky a prípadné sťažnosti podať aj anonymne, avšak v roku 

2019 nebol touto cestou podaný ani jeden podnet.  

 

2. Seniori a osoby so zdravotným postihnutím 

Vytváranie podmienok pre zlepšenie kvality života seniorov a osôb s TP a ich zotrvanie 

v prirodzenom prostredí 

 

Cieľ 2.1 Rozvoj terénnych sociálnych služieb so zameraním na ich udržiavanie 

 

2.1.1 Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby podľa požiadaviek a potreby prijímateľov 

a s tým súvisiaci nárast počtu opatrovateliek.  

Mesto ako poskytovateľ terénnej opatrovateľskej služby poskytovalo v roku 2019 domácu 

opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách spolu   92 

klientom, z toho 49 klientom boli rozvezené obedy. V roku 2019 nastal pokles prijímateľov 

tejto sociálnej služby, ktorú zabezpečovalo 8 opatrovateliek. 



Koncom roka 2018 bol Mestu Stará Turá schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) na 

realizáciu projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá“. Mesto oň 

požiadalo v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje. 

Cieľom projektu je zabezpečenie a podpora prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 

starostlivosť v oblasti sociálnych služieb v meste Stará Turá a v jej prímestských častiach. 

Prácou terénnych opatrovateliek mesto zabezpečí pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané 

na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 

domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Podporou terénnej opatrovateľskej služby 

umožní mesto svojim občanom zostať čo najdlhšie v ich prirodzenom prostredí, rodine, 

komunite, čím sa zachovajú ich prirodzené sociálne vzťahy.  

NFP pre projekt je schválený v celkovej výške 148 200 €. Je určený na pokrytie časti mzdových 

nákladov terénnych opatrovateliek na obdobie 26 mesiacov. 

 

 

2.1.2  Poskytovať príspevok na prepravu pre znevýhodnené skupiny občanov mesta 

(seniori, občania s ŤZP)  

Príspevok na prepravu mesto poskytuje pre znevýhodnené skupiny občanov Starej Turej, ktorí 

vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní prepravovať sa hromadným dopravným 

prostriedkom, alebo žijú v odľahlých častiach mesta bez autobusového spojenia. Podmienky a 

pravidlá poskytovania peňažného príspevku na prepravu sú bližšie rozpracované vo  VZN č. 

2/2017 – Nar.  Peňažný príspevok ako dobrovoľnú sociálnu pomoc mesta seniorom alebo 

občanom s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu osobným 

motorovým vozidlom môžu občania mesta Stará Turá využívať od 1.6.2017. Príspevok je 

určený na individuálnu prepravu taxíkom po území mesta a od mája 2018 mesto rozšírilo 

územie na dopravu taxíkom do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy. V roku 2019 mesto 

prijalo 19 žiadostí o tento príspevok. Napriek tomu, že všetci žiadatelia splnili podmienky 

poskytnutia príspevku, žiadosť spolu s dokladmi o preplatenie podalo len 10 občanov.  

Cieľ sa čiastočne plní.  

 

2.1.3. Zriadenie prepravnej služby (sociálneho taxíka) 

Mesto Stará Turá malo podľa plánu v roku 2019 uskutočniť prieskum potrieb a záujmu občanov 

na prepravnú službu, cenovú kalkuláciu prepravnej služby. Nakoľko v minulosti bolo 

ponúknuté sponzorsky auto na zriadenie sociálneho taxíka a mesto túto službu nevyužilo, 

momentálne neplánuje zriadiť tento druh sociálnej služby pre nedostatok finančných 

prostriedkov. Z toho dôvodu sme nerealizovali ani naplánovaný prieskum o zriadenie 

prepravnej služby.  

Cieľ nie je splnený.  

 

 2.1.4. Podpora samostatného bývania 

 Mesto  podalo žiadosti o úver zo ŠFRB a dotáciu z MDV SR na obstaranie nájomných bytov 

výstavbou, ktoré sú nielen na Dom špecialistov, ale aj na internát a budovu , kde sú kancelárie 

spoločnosti Technotur. Celkovo sa jedná o 107 bytov. 

V prípade úspešnosti podaných žiadostí bude realizácia v roku 2021 až 2022. 

 

 

Cieľ 2.2 Zvyšovať kvalitu a kapacitu sociálnych služieb  

 

Mesto Stará Turá ako poskytovateľ sociálnej služby má registrované tri druhy sociálnej služby- 

terénnu opatrovateľskú službu, pobytovú formu v Zariadení opatrovateľskej služby 



a ambulantnú formu v Dennom centre pre seniorov. Tieto služby sú prevádzkované z rozpočtu 

mesta, z úhrad od klientov a z dotácií zo štátneho rozpočtu. Ďalšie sociálne služby poskytované 

mestom a hradené z rozpočtu mesta sú: príspevok pre narodení dieťaťa, jednorazové sociálne 

dávky, príspevok na prepravu, príspevok na sociálne služby, lekárske posudky, sociálne 

posudky. Mesto poskytuje ďalšie služby a  podporuje aj činnosť dobrovoľníkov v sociálnom 

šatníku, činnosť dobrovoľníkov a členov sociálnej komisie z charitatívneho fondu a spolu 

s ÚPSVaR sa podieľa na sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele. Za kvalitné 

vykonávanie opatrovateľskej služby sme dostali dva pochvalné listy od klientov a od 

príbuzných našich klientov. Vyjadrili vďaku za profesionálny, ľudský a láskavý prístup, 

dlhoročnú starostlivosť  a obetavosť. 

 

V tabuľke č. 1  a grafe môžeme vidieť počet klientov za posledné roky v jednotlivých druhoch 

poskytovaných sociálnych službách. 

Tabuľka č. 1 

ROK 2015 2016 2017 2018 2019 

DRUH SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY 

Počet klientov 

Opatrovateľská služba 111 117 113 123 92 

ZOS 13 13 13 10 12 

Denné centrum 157 151 156 149 135 

Sociálny šatník 0 0 389 421 578 

Príspevok na prepravu 0 0 0 5 10 

Jednorazové dávky 23 17 17 9 13 

Príspevok pri narodení 80 72 62 68 62 

Lekárske posudky 70 64 63 105 66 

Sociálne posudky 70 80 86 133 60 

Charitatívny účet 54 88 122 142 220 

Sociálno-právna ochrana 11 9 13 15 13 

Príspevok na sociálne služby 0 4 6 0 0 
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Z grafu vidíme, že v roku 2019   klesol počet klientov terénnej opatrovateľskej služby (približne 

o ¼), výrazne stúpol záujem o sociálny šatník a podporili sme viac aktivít a jednotlivcov 

z charitatívneho fondu. Od roku 2017 sme rozšírili sociálne služby o nové služby, a to sociálna 

výdajňa-sociálny šatník a príspevok na prepravu, ktorý zatiaľ využíva málo klientov napriek 

tomu, že spĺňajú podmienky a  majú schválené žiadosti. 

 

  

V Tabuľke č.2 sú zobrazené výdavky za jednotlivé sociálne služby od roku 2015 do roku 2019. 

Tabuľka č. 2 

ROK 2015 2016 2017 2018 2019 

DRUH SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY 

Výdavky na sociálnu službu 

Opatrovateľská služba 116459 124722 134736 144056 122395 

ZOS 63608 99868 112742 116768 130792 

Denné centrum 8350 8595 7431 6733 4984 

Sociálny šatník 0 0 240 167 34 

Príspevok na prepravu 0 0 0 114 463 

Jednorazové dávky 3430 2230 2250 1150 1850 

Príspevok pri narodení 8000 7200 6200 6800 6200 

Lekárske posudky 645 890 683 1861 1169 

Sociálne posudky 2518 2633 2054 4473 2548 

Charitatívny účet 6815 5711 3345 7489 8954 

Sociálno-právna ochrana 541 2652 2443 1392 2184 

Príspevok na sociálne služby 0 800 920 0 0 

SPOLU 210366 255301 273044 291003 281573 

 

Graf č. 2 

V grafe vidíme celkovo výdavky na sociálne  služby po rokoch podľa údajov v tabuľke. 
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Graf č. 3 

V grafe sú zobrazené výdavky na jednotlivé sociálne služby v roku 2019. 

  

Z grafu vyplýva, že najväčšie percento  (90%) výdavkov  predstavujú náklady na ZOS a 

opatrovateľskú službu.  

 Zvyšných 10% sú výdaje na charitatívny účet, príspevok pri narodení, denné centrum a ostatné. 

 

Sociálne oddelenie sa počas roku  stretáva s rôznymi podnetmi (podanými osobne, telefonicky, 

mailom, prostredníctvom rodinných príslušníkov alebo opatrovateliek), z ktorých sa mnohé 

týkajú susedských vzťahov a konfliktov. Problémy, ktoré sa občas vyskytujú sú založené na 

rozdielnosti pováh (opatrovateľ – opatrovaný), nadmerných očakávaniach občana, prípadne 

psychického ochorenia občana. Väčšinu problémov vieme vyriešiť k spokojnosti občana.  

Napriek tomu, že občania majú tendencie vyjadrovať skôr svoju nespokojnosť, prijali sme aj 

niekoľko pozitívnych ohlasov najčastejšie pri opatrovateľskej službe. Sociálne oddelenie sa 

vždy snaží o kladné vyriešenie potrieb a očakávaní. 

Zariadenie opatrovateľskej služby v Starej Turej (ZOS) -  v roku 2019  z celkového priemeru 

13 miest sme  mali priemernú obsadenosť 12 klientov, z toho 2 ležiacich, 4 plienkovaných 

klientov, 3 klientov so psychologickým dohľadom a 6 klientov používajúcich inkontinentné 

pomôcky. V ZOS organizujeme spoločenské aktivity, ktoré sú prispôsobené veku  

a možnostiam klientov. V roku 2019 sme realizovali: pomoc v záhrade pri kosení a hrabaní, 

zametanie dvora, výroba obrázkov a rámikov z papiera, vyrábanie vázičiek a šperkovníc- 

lepenie cestovín a natieranie farbou, rozhovory a požičiavanie kníh- spolupráca s mestskou 

knižnicou, pomoc pri varení gulášu- čistenie zemiakov a cibule, posedenie pri hudbe, kultúrne 

programy detí z MŠ v Mesiaci úcty k starším, návšteva sociálnej komisie, starostlivosť o kvety 

v zariadení. 

Cieľ sa plní podľa aktuálnych potrieb klientov, mesto vyhovelo všetkým žiadostiam 

o poskytovanie sociálnej služby a vyplatenie príspevkov. 

 

2.2.1. Zrekonštruovať objekt denného centra seniorov- termín 2019-2021 

Cieľ v roku 2019 sa neplnil z toho dôvodu, že nebol pripravený projekt a neboli rozpočtované 

finančné prostriedky na rekonštrukciu. 
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2.2.3  Zabezpečovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov finančnou podporou 

sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi  

Novela zákona o sociálnych službách od 1.1.2019 zaviedla pre obce/mestá novú povinnosť, za 

určitých podmienok poskytovať finančný príspevok na prevádzku neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby aj v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby 

a dennom stacionári. V roku 2019 nevznikla zákonná požiadavka na zabezpečenie týchto 

služieb. 

 Cieľ sa preto neplnil. 

 

2.2.5  Zriadenie krátkodobej pobytovej odľahčovacej služby pre rodiny s ťažko chorým 

členom  v priestoroch Domova bielych hláv (vypracovanie projektu  a jeho realizácia 

Termín 2018-2021   

Podľa vyjadrenia riaditeľa Občianskeho združenia Sluha v súčasnej dobe prebiehajú prípravné 

práce projektovej dokumentácie k zriadeniu tejto služby. V priebehu niekoľkých mesiacov, po 

spracovaní uvedenej dokumentácie by OZ začalo s prípravou priestorov a následne 

s realizáciou krátkodobej pobytovej odľahčovacej služby pre rodiny s ťažko chorým členom 

rodiny.  Cieľ sa priebežne plní. 

 

Cieľ 2.3 Podporovať aktivizáciu seniorov a občanov s ŤZP v komunitnom prostredí 

 

Mesto podporuje činnosť seniorov a občanov s ŤZP v Dennom centre seniorov  v Starej Turej 

a na Papradi pri ich neformálnych aktivitách  s cieľom ich aktivizovať a predchádzať sociálnej 

izolácii.  

V  Starej Turej majú  svoje priestory na ul. M. R. Štefánika č. 355/4, ktoré na tento účel 

prevádzkuje mesto. Počas roka 2019 sa zúčastnilo 135 členov na rôznych aktivitách pričom 68x 

sa stretli na pravidelných schôdzkach v priestoroch denného centra. V Dennom centre na 

Papradi nemajú seniori vyhradené vlastné priestory, preto sa 54 členov stretlo 3x  v priestoroch, 

ktoré im poskytol Dom kultúry na Papradi a 3x i v Požiarnej zbrojnici.  Počas roka sa seniori 

zúčastnili na rôznych spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích, rehabilitačných a iných aktivít 

za účelom nielen skvalitnenia života aj budovania vzájomných (aj medzigeneračných) vzťahov: 

napr. stretnutie so seniormi v Kunoviciach, spomienkové akcie pri príležitosti oslobodenia 

mesta a ukončenia II. sv. vojny, prednáška „Desatoro bezpečného seniora“, opekačka 

v Topoleckej, návšteva múzea, návšteva termálneho kúpaliska,  hudobné vystúpenie v DK 

Javorina, tematické oslavy: Mikuláš, Vianoce, Október mesiac úcty k starším. Z nich 4 aktivity 

finančne podporilo mesto:  Dunajská Streda – kúpanie, Topolčianky, Nitra – výlet, „Na 

slovenskej zábave“ – vstupenky, Mesto seniorom – koncert pre všetkých seniorov 

 Cieľ sa plní.  

 

3. Rodiny s deťmi a mládež 

Zabezpečovanie potrieb rodín s ohľadom na ich špecifické požiadavky a sociálnu situáciu 

 

Cieľ 3.2 Podpora rodín v nepriaznivej situácii 

 

3.2.1 Vyhľadávať ohrozené rodiny na predchádzanie vzniku nových problémov  

Rodinu ohrozujú viaceré faktory napr. rozvod, nezamestnanosť, zdravotné postihnutie, zlá 

ekonomická situácia, násilie, závislosť. Zamestnankyne sociálneho oddelenia pri svojej činnosti 



získavajú informácie o ohrozených rodinách v meste od ich susedov, príbuzných či rôznych 

subjektov (školy, ÚPSVR, polícia, lekári), ktorí  upozorňujú na zjavné a niekedy aj skryté 

problémy v rodinách. Takéto podnety zamestnankyne sociálneho oddelenia vždy prešetrujú. 

V roku 2019 realizovali sociálne šetrenie v 17 rodinách. Ohrozeným rodinám sociálne 

oddelenie poskytlo základné sociálne poradenstvo, sprevádzanie rodiny pri kontakte 

s inštitúciami, hmotnú pomoc (vecnú, finančnú, potravinovú). Pre rodiny so zdravotne 

znevýhodneným dieťaťom mesto v roku 2019 realizovalo už pravidelné podujatia (viď bod 1.4) 

Pri práci s rodinou sa vychádza z predpokladu, že rodina sama najlepšie pozná svoju situáciu, 

svoje možnosti a často zvonka potrebuje len podnet k  iniciatíve či nasmerovanie. 

Zamestnankyne nemajú rozhodovaciu právomoc, zodpovednosť za riešenie problému zostáva 

na rodine. Cieľ sa plní.  

3.2.2 Poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi  

Jednou z foriem pomoci rodinám je aj hmotná pomoc v podobe jednorazových sociálnych 

dávok. Tieto dávky mesto poskytuje vo vecnej či finančnej forme a  na základe individuálneho 

posúdenia každej žiadosti.  Okrem rozpočtovaných prostriedkov sa na tento účel využívajú aj 

finančné prostriedky na charitatívnom účte. V roku 2019  bolo poskytnutých 12 mimoriadnych 

sociálnych dávok  a 1  jednorazová dávka v hmotnej núdzi. 

Cieľ sa plní.  

 

3.2.3 Poskytovanie vecnej pomoci občanom v „sociálnom šatníku“  Termín 2018-2021 

Podpornú sociálnu službu poskytuje mesto aj v sociálnom šatníku. Tento bol zriadený s účelom   

doplnkovou formou pomôcť občanom mesta Stará Turá, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej 

sociálnej situácii, k zlepšeniu  životnej úrovne.  V sociálnom šatníku je občanom poskytovaná 

bezplatná  vecná pomoc t. j. oblečenia, obuvi, športových, domácich potrieb a iného rozličného 

tovaru, ktorý mesto darom získava o rôznych darcov. V roku 2019 bola vecná pomoc 

poskytnutá celkom 578 občanom. Prevádzku pravidelne zabezpečujú dve dobrovoľníčky 

v spolupráci so sociálnym oddelením. Výdavky na prevádzku tejto služby, ktoré mesto hradí 

z vlastných zdrojov sú minimálne. 

Cieľ sa plní.  

 

Cieľ 3.3 Zosúladenie rodinného a pracovného života.  

 

Mesto Stará Turá malo na rok 2019 naplánovanú realizáciu prieskumu záujmu rodín 

o poskytovanie služby v jasliach. Tento prieskum sa neuskutočnil z dôvodu, že mesto neplánuje 

v nasledujúcom období zriadenie detských jaslí. Materská škola, ktorá má tri objekty môže 

čiastočne zabezpečiť uspokojenie potrieb občanov v tejto oblasti, nakoľko rekonštrukciou 

objektov vznikla dostatočná kapacita pre umiestnenie detí. Výnimočne môžu byť do MŠ prijaté 

aj deti od dvoch rokov, ak spĺňajú podmienky potrebné na prijatie dieťaťa do materskej školy. 

Financovanie detských jaslí by bolo veľmi nákladné, či už pre zriaďovateľa, ako aj pre 

samotných občanov-rodičov. Platové podmienky v našom regióne žiaľ v priemere nedosahujú 

dostatočnú úroveň, aby rodičia umiestňovali deti do jaslí, na základe čoho by sme nevedeli 

zabezpečiť dostatočnú obsadenosť pre zriadenie jaslí 

 

Cieľ 3.4  Podpora a rozvoj  a preventívnych aktivít pre deti, mládež a rodinu 

 

3.4.1 Neformálne vzdelávanie rodín, matiek na materskej dovolenke  

Neformálne vzdelávanie je vo vzťahu k jednotlivcovi či skupinám vymedzené ako dobrovoľná 

a zámerná činnosť, ktorá môže zahŕňať širokú škálu oblastí vzdelávania. Jeho cieľom je 

získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností, ktoré môžu podporiť plnenie 

funkcií rodiny a rozvoj rodičovských zručností. Organizovanie rôznych programov, aktivít či 



prednášok v oblasti výchovy, rodiny, manželstva, vzťahov v rodine, závislostí prispieva k 

predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodine a k obmedzeniu a odstraňovaniu negatívnych 

vplyvov, teda neformálne vzdelávanie má aj preventívny rozmer.  

Neformálne vzdelávanie či poradenstvo mohli rodiny využiť v Centre voľného času Stará Turá 

(CVČ), ktoré poskytuje bezplatné odborné sociálno-pedagogické osobné konzultácie 

a poradenský servis so zameraním na možnosti pozitívnej výchovy v rodinách a v oblasti 

vzťahov v rodine, bezplatné sociálno-výchovné poradenstvo pre rodičov a starých rodičov 

v otázkach medziľudských vzťahov a výchovy detí (napr. rozmaznané dieťa, neposlušné dieťa, 

rizikové správanie, agresivita, drzé správanie, negatívne vzťahy so súrodencami, problematický 

vzťah k jednému z rodičov, ku škole, k učiteľovi, úteky z domu atď.), deti s problémami 

v rodine, s vrstovníkmi, v škole atď., učiteľov, vychovávateľov, majstrov odborného výcviku 

s výchovnými problémami a rizikovým správaním detí a mládeže v škole alebo v školskom 

zariadení. CVČ v roku 2019 uskutočnilo interaktívnu prednášku pre verejnosť „Tajomstvo 

harmonického vzťahu, prednášku pre rodičov „Výchova podľa temperamentu“, celoročne 

poskytuje poradenstvo pre mamičky s deťmi „Baby club“. 

Materské centrum Žabka v roku 2019  organizuje pravidelne aktivity na týždennej báze ako: 

Cvičenia s bábätkami, Pohybové aktivity pre deti od 15mes., Jóga pre deti ale aj pre dospelých, 

Body toning (cvičenie), tvorivé dielne a angličtina pre škôlkárov. Tieto aktivity boli zamerané 

na aktívny pohyb a nadväzovanie vzťahov, socializáciu hlavne v detských skupinkách. 

Vzdelávacie aktivity na týždennej báze pre deti boli tieto: Montessori hernička pre najmenších 

od 15mes., Montessori hernička pre škôlkárov, Spievanky a tančeky. Detičky si osvojovali 

každodenné zručnosti, trénovali jemnú aj hrubú motoriku, skúšali niečo tvoriť a začínali si 

budovať vzťah k hudbe, spievaniu a tancovaniu im vhodnou formou. 

Cvičenie pre dospelých sa zameriava na aktívny pohyb žien a tiež je to vhodný relax od 

každodenných povinností.  

Pre mamičky  na týždennej báze organizujú kurzy anglického jazyka, ktoré sa tešia veľkej 

obľube a majú pravidelnú návštevnosť a tiež piatkový kurz šitia, kde si vedia maminy nájsť čas 

pre seba na tvorenie a vedia si aj vzájomne poradiť. 

Jednorázové  aktivity:  každoročne vo februári organizujú prednášku Zdravé zúbky - pre 

najmenšiu vekovú kategóriu, v apríli i besedu Zvýšenie imunity detí a dospelých, v novembri  

zorganizovali Kurz prvej pomoci. 

 MC Žabka sa zapája svojou činnosťou do života a diania v našom meste: do festivalu 

Svedomito fest a to workshopmi: Ekovecičky pre detičky, Kváskovanie a Kurzom šitia.  

Zorganizovali  burzu oblečenia na jar aj v jeseni a tiež burzu hračiek. Zapájajú sa do projektov, 

napr.  urobme si štedré vianoce, prispievame oblečením a hračkami do socialného šatníka, 

zúčastňujeme sa remeselných alebo vianočných trhov. 

Základná škola nemá priame aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania, ale organizujeme 

Deň otvorených dverí pre rodičov – stretnutie pedagogických zamestnancov, výchovného 

poradcu, špeciálneho pedagóga, školského psychológa, kde sa riešia problémy žiakov formou 

otvoreného dialógu pri riešení problémového správania detí a pod. 

Materská škola realizuje voľnočasové aktivity každoročne podľa plánu organizovaním spoločných 

aktivít rodičov s deťmi, ako napr. tvorivé a športové popoludnia, besiedky a vystúpenia. V roku 2019 

zorganizovala  besedu so psychologičkou na tému „školská zrelosť“ a s učiteľkou 1. stupňa ZŠ 

s problematikou zápisu  do ZŠ a nástupu do 1. ročníka. Okrem toho poskytuje individuálne 

poradenstvo a konzultácie rodičom detí podľa aktuálnych potrieb. 

 

 



 3.4.2 Realizácia preventívnych programov pre deti a mládež na prevenciu sociálno-

patologických javov  

Medzi vyskytujúce sa sociálno-patologické javy patria najmä poruchy správania, záškoláctvo, 

šikanovanie, agresia, vandalizmus, závislosti, týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí, 

kriminalita, prejavy extrémizmu, prostitúcia a i. Najefektívnejším spôsobom boja proti 

sociálno-patologickým javom je prevencia, je žiadúce uskutočňovať preventívne aktivity, 

ktorými sa  predchádza ohrozujúcim javom. Napomáhajú k vytváraniu priaznivých podmienok 

pre  získavanie a upevňovanie príslušných vedomostí, zručností, návykov smerujúcich k 

podpore zdravia a pestovaniu zdravého štýlu života. Ide o všetky aktivity smerujúce k tomu, 

aby problém vôbec nevznikol.  

Školy, školské zariadenia a mestská polícia v roku 2019 realizovali viaceré preventívne 

programy a aktivity napr. :  

 Správaj sa normálne - spolupráca ZŠ s MsP 

 Nenič svoje múdre telo –  ZŠ 

 Cesta k emocionálnej zrelosti – spolupráca ZŠ s CPPPaP 

 Vieme, že... – spolupráca ZŠ s CPPPaP 

 Prevencia látkových závislostí (fajčenie, alkohol) – spolupráca ZŠ s regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva 

 Dospievanie – spolupráca ZŠ s CPPPaP a úradom verejného zdravotníctva 

 Prevencia AIDS – spolupráca ZŠ s CPPPaP a úradom verejného zdravotníctva 

 Drogy – mne sa to nemôže stať! Omyl! – spolupráca ZŠ s pracovníkmi CPPPaP 

 Obchodovanie s ľuďmi – ZŠ  

 Svetový deň bez tabaku – akcia celej ZŠ 

 Mesto proti kriminalite –  celomestská konferencia, besedy,exkurzie- spolupráca ZŠ, CVČ, 

CPPPaP, ÚPSVaR, štátna  a mestská polícia. 

 Dostupnosť drog v Starej Turej –  CVČ anketa pre deti  

 33 prednášok na školách – Mestská Polícia 

 Všetky voľnočasové aktivity organizované CVČ 

 Filip v krajine zdravia – MŠ (zdravý životný štýl) 

 Zdravý úsmev – MŠ (dentálna hygiena) 

Ďalšie preventívne aktivity v škole realizovala školská psychologička individuálnou alebo 

skupinovou formou práce. 

Mesto v spolupráci so školami a inými organizáciami vytvára podmienky pre preventívne 

voľnočasové aktivity aj organizovaním a zapájaním detí do súťaží, olympiád.  

Cieľ sa priebežne plní.  

 

3.4.3  Vytváranie podmienok pre preventívne voľnočasové aktivity pre deti, mládež 

a rodinu - výstavba nových, obnova a revitalizácia existujúcich detských ihrísk a 

športovísk na území mesta  

Mesto Stará Turá sa v spolupráci so sa zapojilo do výzvy Úradu vlády SR v rámci programu 

Podpora rozvoja športu na rok 2018. Cieľom projektu bolo vybudovať detské ihrisko vhodné 

pre menšie i väčšie deti, s hernými prvkami spĺňajúcimi prísne bezpečnostné normy. 

Vybudovali sme ihrisko v areáli ZŠ na Komenského 320/1, ktoré slúži pre deti MŠ a žiakov 

ZŠ. V r. 2019 sa vykonali ešte terénne úpravy a finálne práce potrebné ku kolaudácii ihriska.  

V roku 2019 sa mesto Stará Turá v spolupráci so Základnou školou zapojilo do výzvy v rámci 

podprogramu č. 3 Podpora rozvoja športu na rok 2019 z Úradu vlády SR - Údržba ihrísk 

a štadiónov a inej športovej infraštruktúry v rámci projektu Údržba športovej infraštruktúry. 

Získali sme finančné prostriedky vo výške 8000€ na výstavbu ihriska na Komenského ulici 



a 11000€  na rekonštrukciu šatní pri telocvični na Hurbanovej ulici. Realizácia projektu bude 

v roku 2020 za 5 % spoluúčasti mesta. 

Koncom leta 2019 sa mesto Stará Turá zapojilo do výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK). Výzva sa týkala grantového programu Zelené oči, zameraného na podporu 

environmentálnych projektov Trenčianskej župy. Jeho účelom je podpora aktivít a činností 

zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a/alebo  zvýšenie 

environmentálneho povedomia občanov na našom území. Mesto vypracovalo a následne 

predložilo Žiadosť o grant na realizáciu projektu „Nový život pre vnútroblok“. TSK 

vyhodnotil projekt ako úspešný a schválil na jeho realizáciu grant vo výške 2 000 €. Cieľom 

projektu bolo dobudovanť sídliskový vnútroblok na ulici Hurbanova a vdýchnuť mu život 

vysadením bylinkového záhonu. Jeho základom sú trvalky ako mäta, medovka, šalvia, materina 

dúška ... teda bylinky, ktoré sú užitočné v kuchyni i domácej lekárni. Okolie bylinkovej 

záhradky sme doplnili niekoľkými drevenými prvkami, ktoré poslúžia najmä deťom pre 

zábavu. Pridanou hodnotou projektu bude skutočnosť, že ide o priestor v priamom susedstve 

s materskou i základnou školou, ktoré ho môžu využívať či už na vzdelávanie svojich detí 

v oblasti prírodovedy alebo na obyčajné detské šantenie v príjemnom prostredí.  

Celkové náklady na projekt sú odhadované na cca 2 650 €, pričom zvyšné výdavky po 

vyčerpaní grantu dofinancuje mesto z vlastných zdrojov. 

Železničné múzeum Stará Turá za rok 2019  priebežne organizuje exkurzie návštevníkov 

v múzeu, reštaurátorské a opravárenské práce na exponátoch rôzneho druhu, získavanie nových 

exponátov, nadviazali  spoluprácu so ZŠ Myjava tak, že sa žiaci zúčastňujú na prácach v múzeu 

a pod. V priebehu roka zorganizovali ďalšie aktivity:  Zasadenie pamätnej lipy do staničnej 

záhrady pri príležitosti 90. výročia začatia prevádzky na trati Veselí nad Moravou – Nové 

Mesto nad Váhom, Jazda historického motorového vozňa „Hurvínek“ s komentovanou 

prehliadkou trate a priestorov múzea pre súkromnú skupinu návštevníkov, Večerné podujatie 

pri príležitosti osadenia štátneho znaku na tunel generála Štefánika k 100. výročiu ČSR. 

 

4. Osoby v ťažkých životných situáciách 

Zlepšenie životných podmienok ľudí v ťažkých životných situáciách 

Cieľ 4.1 Podpora tvorby pracovných príležitostí 

4.1.1  Využívanie efektívnych nástrojov aktívnej politiky trhu práce podľa zákona 

o službách zamestnanosti: zamestnávanie občanov v rámci aktivačných prác, 

dobrovoľníckych prác, absolventskej praxe príp. iných projektov ÚPSVR Termín 2018-

2021 

V roku 2019 mesto, školy a niektoré z mestských organizácií využili aktívne opatrenia trhu 

práce s cieľom podpory a pomoci občanom pri ich začleňovaní sa na pracovné miesta.  

Vytvorili pracovné príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) prostredníctvom rôznych 

projektov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Mesto zamestnalo 5 uchádzačov 

o zamestnanie formou dobrovoľníckej činnosti, Dom kultúry Javorina v roku 2019 využil 

projekt ÚPSVaR  - Absolventská prax - 1 uchádzač, Základná škola dvoch uchádzačov cez 

projekt ÚPSVaR a dvoch formou dobrovoľníckej činnosti.  V niektorých prípadoch úrad práce 

podporil pracovné aktivity príspevkom pre zamestnanca alebo zamestnávateľa. Cieľ sa plní.  

 

Cieľ 4.2 Zabezpečiť sociálne bývanie 

4.2.1  Zachovať  „Azylovú izbu“ na prechodné ubytovanie občanov v kríze 

Mesto Stará Turá prevádzkuje v objekte Domu špecialistov  „Azylovú izbu“. Túto zriadilo za 

účelom poskytnutia núdzového a krátkodobého ubytovania obyvateľov mesta, ktorí sa 



neočakávane dostali do krízovej životnej situácie, pre ktorú nemôžu užívať doterajšie bývanie. 

V roku 2019 o takéto núdzové ubytovanie nikto nepožiadal a azylová izba nebola využívaná . 

 

Cieľ 4.3 Podpora občanov v hmotnej núdzi 

4.3.2.  Poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci rodinám a jednotlivcom v hmotnej 

a sociálnej núdzi (nadväznosť na cieľ 3.2.2) 

Ako je uvedené vo vyhodnotení cieľa 3.2.2 jednou z foriem pomoci občanom v hmotnej 

a sociálnej núdzi je aj pomoc v podobe jednorazových sociálnych dávok. Túto pomoc  mesto 

poskytuje vo vecnej či peňažnej forme na základe individuálneho posúdenia situácie každého 

žiadateľa. V roku 2019  o finančnú pomoc požiadalo 6  rodín a 8 jednotlivcov, 1 jednotlivec 

svoju žiadosť vzal späť, ostatným bolo vyhovené. 

Cieľ sa plní. 

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2018-2021 naplnil väčšinu 

stanovených cieľov. Plnenie stanovených cieľov je realizované v súlade so schváleným 

rozpočtom na príslušný kalendárny rok, prípadne závisí od možnosti mimorozpočtového 

financovania a schvaľovania žiadostí o finančný príspevok z fondov EÚ. 

KPSS je dokument, ktorého predmetom je dlhodobé plánovanie na obdobie štyri až päť rokov. 

Vychádza z analýzy potrieb občanov, čiže z prieskumu, ktorý sme realizovali pred stanovením 

hlavných cieľov a zámerov. Z prieskumu vyplynuli aj niektoré ciele, ktoré sa nám nepodarilo 

doteraz zrealizovať, ako napr. zriadenie krátkodobej pobytovej odľahčovacej služby pre rodiny 

s ťažko chorým členom  v priestoroch Domova bielych hláv, zriadenie prepravnej služby, 

rekonštrukcia objektu denného centra seniorov, zriadenie detských jaslí. Všetky tieto ciele sú 

finančne veľmi náročné a mesto v minulom roku nemalo vyčlenené v rozpočte finančné 

prostriedky na ich realizáciu. Do KPSS sme zahrnuli všetky ciele, ktoré vyplynuli z analýzy 

potrieb občanov. Ďalším dôvodom je aj skutočnosť, že každá sociálna služba, ktorú chce mesto 

alebo neverejný poskytovateľ v budúcnosti zabezpečovať musí byť zahrnutá v KPSS, aby sme 

mohli čerpať finančné prostriedky a dotácie zo štátneho rozpočtu, prípadne iných zdrojov. 

Zriadenie krátkodobej pobytovej odľahčovacej služby je v spolupráci OZ Sluha v štádiu 

prípravy projektovej dokumentácie. Mesto robí tiež potrebné kroky na podporu samostatného 

bývania, výstavbou nových nájomných bytov.  

Ostatné stanovené ciele sa priebežne plnia a vyplývajú najmä z aktuálnych potrieb občanov 

a finančných možností mesta ako poskytovateľa. Naďalej sa budeme snažiť rôznymi 

dostupnými prostriedkami a metódami  rozširovať a skvalitňovať spoluprácu a dobrovoľnícke 

aktivity so všetkými komunitnými organizáciami v prospech našich občanov ( informovanosť 

občanov, profesionálny prístup, sponzorstvo, dobrovoľníctvo, vzájomná spolupráca a iné). 

 

Vypracoval:       Mgr. Elena Sládková 

           vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí 

 

V Starej Turej, dňa:  08.04.2020 

 

                                                                                             PharmDr. Leopold Barszcz 

                                                                                                        primátor mesta 


