
Naša značka: 1481/MSUST/SOCSK/2626/2023 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 01.02.2023. 

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny 

Mgr. Ing. Zdena Pilátová, p. Zuzana Durcová, Mgr. Júlia Bublavá, Bc. Helena Fáberová, 

Mgr. Jarmila Lužná, p. Alena Mockovčiaková, Bc. Elena Stančíková  

Tajomníčka komisie: Mgr. Ivona Martinková 

Ospravedlnení:   Mgr. Mária Gajarová, Ing. Anna Halinárová 

Ostatní hostia:  Mgr.  Elena Sládková, Mgr. Soňa Krištofíková, PharmDr. Leopold Barszcz,  

Ing. Jaroslava Antalová 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadania. 

2. Plán aktivít na rok 2023. 

3. Rôzne - pripomienky členov. 

4. Záver. 

 

 

1.  Otvorenie zasadania. 

Predsedníčka komisie  Mgr. Ing. Pilátová v úvode zasadania Komisie pre sociálne veci a 

bývanie privítala členky  komisie a vedenie mesta Stará Turá v zastúpení pánom primátorom 

PharmDr. Leopoldom Barszczom, pani zástupkyňou primátora mesta Mgr. Soňou 

Krištofíkovou a pani prednostkou Mestského úradu v Starej Turej Ing.  Jaroslavou Antalovou. 

Úvodom zúčastneným popriala všetko dobré v roku 2023 a vyjadrila svoje očakávanie v dobrú 

spoluprácu v novom volebnom období.  

Vzhľadom ku skutočnosti, že mesto Stará Turá dňa 25.01.2023 obdržalo žiadosť o finančnú 

pomoc z charitatívneho účtu od pána P.M., pani predsedníčka komisie zaradila prerokovanie 

jeho žiadosti ako  druhý bod.   

 

2. Prerokovanie žiadosti o finančnú pomoc z charitatívneho účtu mesta Stará Turá 

Pán P.M. požiadal dňa 25.01.2023 mesto Stará Turá o poskytnutie finančnej pomoci 

z charitatívneho účtu mesta. Finančné prostriedky  by pán P.M. chcel využiť na financovanie 

športu Boccia, ktorému sa venuje ako handicapovaný športovec s ťažkým zdravotným 

postihnutím.  Pani Mgr. Martinková informovala komisiu o sociálnych pomeroch žiadateľa, 

ako i o jeho športovej aktivite.   

Komisia pre sociálne veci a bývanie následne  prerokovala  žiadosť pána P.M.  o finančnú 

pomoc z charitatívneho účtu  zo dňa 25.01.2023.  

Komisia pre sociálne veci a bývanie  odporučila priznať finančnú pomoc z charitatívneho 

účtu  pre pána P.M. vo výške 350,-Eur s povinnosťou vydokladovať využitie  

poskytnutých finančných prostriedkov na požadovaný  účel do 31.12.2023.  



 

 

 

3. Plán aktivít na rok 2023. 

Pani predsedníčka komisie Mgr. Ing. Pilátová  uviedla, že by rada smerovala prácu komisie 

i vo vzťahu k mládeži. Rada by zamerala pozornosť najmä na mládež s výchovnými 

problémami a výskytom sociálno-patologických javov. Oslovovať mládež by chcela na 

neformálnej úrovni, pomocou osôb tzv. lídrov, ktorí by boli mládežou akceptovaní. Spoluprácu 

v danej oblasti ponúkla pani Pilátovej  i pani PhDr. Věra Tepličková, bývalá riaditeľka CVČ   

a taktiež občianske združenie Sluha, n. o. -  Domov bielych hláv. K téme problémovej mládeže 

sa vyjadril i pán primátor, ktorý uviedol, že v tejto oblasti má mesto Stará Turá vypracovanú  

Koncepciu rozvoja práce s mládežou. Pani Mgr. Sládková vedúca oddelenia školstva 

a sociálnych vecí uviedla, že vidí potenciál v napĺňaní uvedenej koncepcie v Centre voľného 

času, čo by korešpondovalo i s aktuálnou legislatívou.      

Pani predsedníčka komisie odovzdala slovo pani Mgr. Júlii Bublavej, ktorá všetkých 

prítomných oboznámila s plánom organizácie podujatí na rok 2023. Dňa 27.mája 2023 je  

naplánované podujatie ,,Otvorená náruč“ pre ťažko zdravotne postihnuté deti  a občanov 

v Podkylave. Tak ako každoročne i tento rok by bolo podujatie vyplnené množstvom 

tvorivých, relaxačných a edukačných aktivít, ktoré sa na tomto podujatí vykonávajú už 

tradične i nových aktivít (napr. muzikoterapia, súťaž v stolnom futbale, prezentácia športu 

Boccia pre handicapovaných športovcov, varenie, maľovanie na sklo, divadelné predstavenie) 

ktoré by boli obohatením programu. Priestory na realizáciu uvedenej akcie v Podkylave sú už 

zarezervované.   

Pani Bublavá ďalej informovala, že ďalšou pripravovanou akciou bude podujatie pre deti 

s autizmom, ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2023 v Podvišňovom. I tento rok sa plánuje odborná 

prednáška s pani MUDr. Bzdúchovou. Vzhľadom ku skúsenostiam z podujatia konaného 

v minulom roku pani Bublavá avizovala prizvanie väčšieho počtu odborníkov pre prácu 

s deťmi s poruchami autistického spektra, ktorí by vedeli lepšie pracovať so špecifickými 

potrebami týchto detí.   

 

 

4.  Rôzne - pripomienky členov. 

Na zasadaní  komisie sa otvorila i téma ohľadom peňažného príspevku na prepravu, ktorý mesto 

Stará Turá poskytuje pre svojich občanov s ŤZP a seniorov nad 70 rokov veku, ktorý nie sú 

poberateľmi obdobnej dávky z ÚPSVaR. Diskusia sa zamerala na zvýšenie informovanosti 

našich občanov o možnosti uplatnenia uvedeného príspevku, ako i na možnosti úpravy 

súčasných kritérií, ktoré sú uvedené vo VZN č. 2/2018.  

 

Pani Mgr. Sládková informovala, že mesto Stará Turá sa zapojilo do projektu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja ohľadom novej sociálnej služby, a to elektronického systému IDA  

( Inteligentná Domáca Asistentka). 

 

 



Ide o novú bezplatnú sociálnu službu, tzv. starostlivosť na diaľku pomocou systému IDA. 

Elektronický systém IDA bude doslova „šitý na mieru“ prijímateľovi. 

 

IDA - Inteligentná Domáca Asistentka nepretržite, 24 hodín denne, zaznamenáva údaje o 

pohybe v domácnosti aj mimo nej. 

  

Systém IDA funguje bez kamier a mikrofónov, nesleduje a nenarúša súkromie prijímateľa. 

Elektronický systém IDA pozostáva zo senzorov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla a 

trackera, pomocou ktorých IDA spoznáva dennú rutinu prijímateľa. 

 

V prípade vzniku rizikovej situácie (napr. náhle zhoršenie zdravia, cudzia osoba v domácnosti 

a pod.) systém IDA sám vyšle upozornenie o možnom probléme blízkej osobe, ktorú si určí 

prijímateľ sám. Táto dohliadajúca osoba preverí situáciu spätným zavolaním a v prípade 

potreby privolá pomoc. Dohliadajúcou osobou môže byť blízka osoba ako napríklad rodinný 

príslušník, sused, rodinný známy a pod. 

IDA je vhodná pre: 

 

-  seniorov žijúcich osamote 

-  osoby s rizikovým ochorením 

-  pacientov, ktorí sa zotavujú doma 

-  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

 

Pani Mgr. Sládková informovala, že o uvedenú službu zatiaľ požiadalo 12 občanov. U týchto 

žiadateľov je potrebné vykonať návštevu v domácnosti a vyplniť štruktúrovaný dotazník.  

 

 

5.  Záver. 

Pani  predsedníčka Mgr. Ing. Pilátová  poďakovala prítomným za účasť. 

 

V Starej Turej, dňa 01.02.2022  

 

Zapísala: Mgr. Ivona Martinková, tajomník komisie         ........................................... 

 

Schválila: Mgr. Ing. Zdena Pilátová, predseda komisie     ........................................... 


