
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Stratégia rozvoja – ciele a opatrenia na roky 2016-2020 

 

Hlavný cieľ: Zlepšenie a skvalitnenie sociálnych služieb v meste Dunajská Streda 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: ZLEPŠENIE SYSTÉMU INFORMOVANOSTI A PORADENSTVA A 

JEHO DOSTUPNOSTI PRE CIEĽOVÉ SKUPINY 

 

Opatrenia Zabezpečiť väčšiu 

informovanosť o sociálnych 

službách a o možnej pomoci 

Aktivity Zabezpečiť obsahovo informácie o 

poskytovaných a dostupných službách, o 

postupe pri krízových situáciách, 

o prevencii, o postihoch a sankciách za 

spáchanú trestnú činnosť, o realizovaných 

podujatiach, o sociálnopatologických 

javoch a podobne. 

Termín: 2016-2020 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci s partnermi 

– organizáciami pracujúcimi s konkrétnou 

cieľovou skupinou  

Zdroje: Rozpočet mesta 

Partneri: Tretí sektor, verejní a neverejní 

poskytovatelia soc.služieb, MsP 

Ukazovateľ: Zvýšenie informovanosti 

verejnosti o poskytovaných soc.službách, 

aktívna účasť zamestnancov MsÚ na 

podujatiach súvisiacich s aktivitou. 

Hodnota: 10 akcií/rok 

O sociálnych službách sa občania mohli 

informovať v kancelárii prvého kontaktu okienku, 

resp.priamo u referentov sociálneho oddelenia. 

Pre seniorov vo veci možnostiach poskytovania 

stravy poskytovali informácie aj v jedálni Centra 

sociálnej starostlivosti, aj v Zariadení pre 

seniorov. K sprostredkovaniu informácií sme 

využívali aj Dunajskostredský hlásnik, 

Dunajskostredskú televíziu, webovú stránku 

mesta a sociálne siete. 

V rámci terénnej sociálnej práce bolo občanom 

poskytnuté sociálne poradenstvo pri krízových 

situáciách a ohľadom prevencie sociálno-

patologických javov a podobne. 

Terénna sociálna pracovníčka týždenne dvakrát  

navštevovala komunitu na Kračanskej ceste 

a denne vykonávala sociálne poradenstvo 

v budove Nocľahárne. 

Občania bez prístrešia (bezdomovci), ktorí často 

spadajú do podkategórií občania prepustení 

z VTOS a ústavu na výkon väzby, dlhodobo 

nezamestnaní, občania spoločensky 

neprispôsobiví (občania so sociálne patologickým 

správaním), občania so závislosťami, tvoria 

osobitnú cieľovú skupinu. Pre skupinu týchto 



klientov sme poskytovali možnosť osobnej 

konzultácie so sociálnym pracovníkom, pričom sa 

problémy týkajúce sa Nocľahárne riešili v celom 

kolektíve bezdomovcov využívajúcich túto 

službu. 

Miestne šetrenie rodinných a sociálnych pomerov 

v rodinách sa vykonalo 18  prípadoch. 

 

Úloha splnená. 

Vytvoriť a spravovať aktuálne 

databázy 

Zabezpečiť spracovanie a priebežnú 

aktualizáciu rôznych databáz potrebných 

pre prácu v sociálnej oblasti  

Termín: 2016 - 2018 

Zodpovední: MsÚ Zdroje: Rozpočet mesta 

Zdroje: Rozpočet mesta 

Partneri: ÚPSVaR, ZŠ, MŠ, Charita, 

verejní poskyt. soc.služieb 

Ukazovateľ: Mesačná aktualizácia 

existujúcich databáz 

Hodnota: počet zapojených subjektov: 20 

 

  

Zamestnanci sociálneho oddelenia majú 

vytvorené aktuálne databázy inštitúcii, 

občianskych združení,  neziskových organizácií, 

dobrovoľníkov a klientov, s ktorými pravidelne 

spolupracujú.  

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 

Špecifický cieľ: Zvýšenie úrovne sociálnych kontaktov cieľových skupín a ostatných 

obyvateľov mesta 

 

Opatrenia Prezentovať činnosť a 

prácu občanov z cieľových 

skupín na verejnosti  

Aktivity 

 

Zabezpečovanie a organizovanie 

rôznych spoločenských a 

kultúrnych podujatí pre 

verejnosť. Zámerom opatrenia je 

predchádzanie diskriminácie a 

Podpora zo strany mesta pre subjekty 

poskytujúce voľnočasové aktivity, podujatia a 

služby pre rôzne cieľové skupiny je na veľmi 

dobrej úrovni, pritom aj samotný Mestský úrad 

a právnické osoby založené alebo zriadené 



izolácie cieľových skupín a ich 

zapojenie do života komunity   

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci s 

partnermi – organizáciami 

pracujúcimi s konkrétnou 

cieľovou skupinou 

Zdroje: Rozpočet mesta 

Partneri: Tretí sektor, DSTV, 

Dunajskostredský hlásnik 

Ukazovateľ: Počet 

podporených, preventívnych 

programov pre cieľové skupiny 

so spoluúčasťou mesta 

Hodnota: 5 programov ročne 

mestom taktiež sú organizátormi spoločenských a 

kultúrnych podujatí. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

Spoločné aktivity 

cieľových skupín a 

občanov mesta 

Realizovanie aktivít a podujatí, 

do ktorých sa aktívne zapájajú 

cieľové skupiny s ostatnými 

občanmi mesta, napr. športové 

podujatia, spoločné výstavy, 

kultúrne vystúpenia a pod. 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci s 

partnermi – organizáciami 

pracujúcimi s konkrétnou 

cieľovou skupinou 

Zdroje: Rozpočet m 

esta 

Partneri: DSTV, 

Dunajskostredský hlásnik  

Voľnočasové aktivity a podujatia organizované 

Mestským úradom a právnickými osobami 

založenými alebo zriadenými mestom sú pre 

všetkých obyvateľov mesta, ale organizujú sa aj 

aktivity zamerané na konkrétne cieľové skupiny.  

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 

 



Ukazovateľ: Počet 

voľnočasových, preventívnych 

a osvetových aktivít pre 

obyvateľov mesta s finančnou 

spoluúčasťou mesta v zmysle 

VZN  

Hodnota aktivít: 10 aktivít ročne 

 

Špecifický cieľ: Rozvíjanie dobrovoľníctva na podporu integrácie cieľových skupín do 

spoločnosti 

 

Opatrenia Koordinovať 

dobrovoľnícku činnosť 

Aktivity 

 

Viesť databázu dobrovoľníkov a 

v prípade potreby ich osloviť 

a zabezpečiť dobrovoľnícku 

činnosť pre potreby cieľovej 

skupiny 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci s 

partnermi – organizáciami 

pracujúcimi s konkrétnou 

cieľovou skupinou 

Zdroje: Rozpočet mesta 

Partneri: Verejnosť, tretí sektor 

Ukazovateľ: Zapájanie 

dobrovoľníkov do aktivít 

v oblasti sociálnych služieb 

(databáza dobrovoľníkov + 

monitoring) 

Hodnota: počet zapojených 

partnerov: 10 

 

Databáza dobrovoľníkov sa vedie v spolupráci s 

Dunajskostredskou rímskokatolíckou charitou. 

Pomoc dobrovoľníkov sa najčastejšie využívala 

pri starostlivosti o bezdomovcov. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 



Zapojiť študentov 

stredných škôl na území 

mesta do dobrovoľníctva 

Zapojiť študentov do 

dobrovoľníctva napr. pri 

organizovaní spoločensko - 

kultúrnych podujatí, športových 

podujatí, pri zabezpečení 

predčitateľskej služby a pod. 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci s 

partnermi – organizáciami 

pracujúcimi s konkrétnou 

cieľovou skupinou 

Zdroje: Rozpočet mesta, dotácie 

Partneri: Dobrovoľníci, stredné 

školy, vysoké školy 

Ukazovateľ: Počet akcií 

s aktívnou účasťou študentov 

Hodnota: počet zapojených 

partnerov: 5 

Do organizovania spoločensko-kultúrnych 

podujatí, športových podujatí alebo do aktivít 

určených pre seniorov zapájame aj 

dobrovoľníkov, najmä z radov mládeže. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 

 

 

 

Všeobecný cieľ: Posilnenie a rozšírenie rozsahu služieb pre seniorov v meste Dunajská Streda 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: POSILNENIE A ROZŠÍRENIE TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE  

Opatrenia 

 

Poskytovať opatrovateľskú službu 

podľa potreby a požiadaviek 

klientov  

Aktivity 

 

Vzhľadom na predpokladaný nárast 

počtu cieľovej skupiny, ako aj 

proces deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb je potrebné 

zabezpečovať poskytovanie 

opatrovateľskej služby pre klientov 

v zmysle legislatívneho rámca, ako 

V roku 2019 sa opatrovateľská služba 

poskytovala v priemere 52 opatrovaným 

osobám. Mesto Dunajská Streda bolo úspešným 

žiadateľom o nenávratný finančný príspevok 

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na 

projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste 

Dunajská Streda“ s cieľom zlepšiť prístup ku 



jednu s ťažiskových služieb pre 

seniorov. Je potrebné disponovať 

dostatkom kvalifikovaného 

personálu, aby sa zabezpečili 

potreby klientov. 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ  

Zdroje: Rozpočet mesta, granty, 

dotácie 

Partneri: Neverejní poskytovatelia 

soc.služby 

Ukazovateľ: Uspokojenie potrieb 

klientov odkázaných na pomoc inej 

osoby 

Hodnota: Počet kvalifikovaných 

opatrovateľov: 39 

kvalitným a cenovo prístupným sociálnym 

službám prostredníctvom poskytovania 

opatrovateľskej služby v meste Dunajská Streda.  

Dátum začatia opatrovateľskej služby v rámci 

projektu bude od 1.1.2020, trvanie projektu: 

január 2020 – február 2022.  

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 

Realizovať terénnu sociálnu prácu  

v rozsahu minimálne na súčasnej 

úrovni  

Terénna sociálna práca 

(opatrovateľská služba) sa 

osvedčila ako jeden z 

najefektívnejších nástrojov na 

spomalenie prehlbovania sociálnej 

vylúčenosti. Je dôležité zabezpečiť 

plynulý výkon terénnej sociálnej 

práce v prirodzenom prostredí 

klientov 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ  

Zdroje: Rozpočet mesta, granty, 

dotácie 

Partneri: MPSVaR 

Ukazovateľ: Počet uspokojených 

žiadostí o sociálnu službu. 

Terénna sociálna práca (opatrovateľská služba) 

sa vykonáva za účelom skvalitnenia života 

seniorov, v roku 2019 sa opatrovateľská služba 

poskytovala 52 opatrovaným osobám. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 



Využívanie sociálnych služieb aj 

prostredníctvom neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb. 

Hodnota: počet prijímateľov SS: 39 

Posilniť vyhľadávaciu činnosť 

seniorov, ktorí potrebujú pomoc 

Vyhľadávanie seniorov 

odkázaných na pomoc inej osoby a 

poskytnúť im poradenstvo priamo v 

ich prirodzenom prostredí. Využitie 

terénnej sociálnej práce 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ  

Zdroje: Rozpočet mesta 

Partneri: UPSVaR, SPODaSK 

Ukazovateľ: Podpora poskytovania 

poradenských služieb pre seniorov 

Hodnota: 20 klientov ročne 

 

Vyhľadávanie seniorov odkázaných na pomoc 

inej osoby sa uskutočnilo v 44 prípadoch. 

Zároveň sa poskytlo sociálne poradenstvo pre 

seniorov v ich domácom prostredí. 

V roku 2019 bolo vykonaných 14 šetrení na 

podnet ÚPSVaR v rodinách maloletých detí,  1 

šetrenie za účelom vykonávania náhradnej 

rodinnej starostlivosti, 1 šetrenie na podnet 

Centra pre deti Dunajská Streda, 1 šetrenie na 

podnet súdu Bratislava, 1 šetrenie na podnet 

Centra pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže 

Bratislava, 5 šetrení na podnet obyvateľov mesta 

Dunajská Streda.  

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 

Špecifický cieľ: Skvalitnenie služieb podporovaného spoločného stravovania seniorov  

Opatrenie Rozširovanie možností 

podporovaného stravovania pre 

dôchodcov, naďalej zabezpečiť 

kvalitu a ponuku stravy 

zodpovedajúcu potrebám seniorov 

Aktivita Jedná sa najmä o možnosť 

rozšírenia stravovania sociálne 

odkázaných seniorov s ponukou 

možnosti odoberať stravu aj zo 

školských jedální. Odporúča sa 

prehodnotenie možnosti rozšírenia 

kapacity jedálne v CSS.  

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ, CSS, ŠJ 

Stravovanie sociálne odkázaných seniorov je 

možné v CSS, ZpS a v ŠJ pri základných 

školách, priemerný počet obedov v CSS sa 

pohybuje okolo 110 porcií denne pre dôchodcov 

a v ZpS okolo 60 pre dôchodcov, ktorí nie sú 

obyvateľmi zariadenia. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 



Zdroje: Rozpočet mesta a CSS 

Partneri: CSS 

Ukazovateľ: Počet dôchodcov 

odoberajúcich stravu mimo CSS, 

a to zo ZpS a ŠJ 

Hodnota: 50 dôchodcov mesačne 

 

Špecifický cieľ: Poskytovanie sociálnych služieb s použitím telekomunikačných technológií  

Opatrenie Realizovať službu domáceho 

monitorovania a signalizácie 

potreby pomoci 

Aktivita Zopakovať zisťovanie záujmu o 

zabezpečenie služby domáceho 

monitorovania prostredníctvom 

monitorovacích prístrojov na 

monitorovanie a signalizáciu 

potreby pomoci pre seniorov 

Termín: 2017 - 2018 

Zodpovední: MsÚ  

Zdroje: Rozpočet mesta 

Ukazovateľ: Uskutočnený 

prieskum s výstupom 

Hodnota: 1 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 

 

Špecifický cieľ: Prevencia   

Opatrenie Aktívna spolupráca verejnosti pri 

odhaľovaní zneužitia seniorov 

v súvislosti nekalými obchodnými 

praktikami - predaj tovarov a 

služieb seniorom formou 

prezentácií a súťaží, ktoré majú 

manipulatívny a nátlakový 

charakter 

Aktivita Zvýšenie preventívnej pozornosti aj 

zo strany verejnosti. 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci s 

partnermi – organizáciami 

pracujúcimi s konkrétnou cieľovou 

skupinou 

Rozpočet mesta 

Mestská polícia Dunajská Streda pravidelne robí 

prednášky seniorom ohľadom ich bezpečnosti, 

ochrany zdravia a majetku. V dennom centre 

bola realizovaná preventívna prednáška 

s príslušníkmi Mestskej polície Dunajská Streda 

a s príslušníkmi Obvodného oddelenia 

Policajného zboru v Dunajskej Strede na tému: 

„Ako sa chrániť pred možným 

nebezpečenstvom, prevencia pred zlodejmi 



Partneri: DSTV, Dunajskostredský 

hlásnik, MsP 

Ukazovateľ: Počet osvetových 

akcií 

Hodnota: 2  

a podvodníkmi, nástrahy na internete, 

zvyšovanie bezpečnosti v cestnej premávke, 

domáce násilie, susedské spory“. V Zariadení pre 

seniorov v Dunajskej Strede téma prednášok 

bola zameraná na prevenciu.. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 

 

 

 

 

 

Všeobecný cieľ: Podpora a zvýšenie integrácie fyzických osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti 

Špecifický cieľ: Podporovanie a rozvíjanie rozsahu a kvality sociálnych služieb  

Opatrenie Využiť externé zdroje a 

poskytovať sociálne služby v 

zmysle platných právnych 

predpisov a reagovať na potreby 

cieľovej skupiny 

Aktivita Poskytovať a rozvíjať sociálne 

služby v zmysle platných právnych 

noriem, spolupracovať s 

organizáciami pracujúcimi s 

konkrétnou cieľovou skupinou 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci s 

partnermi – organizáciami 

pracujúcimi s konkrétnou cieľovou 

skupinou 

Zdroje: Rozpočet mesta 

Partneri: Neverejní poskytovatelia 

soc.služieb 

Ukazovateľ: Počet stretnutí 

Hodnota: 2/rok 

V rámci sociálneho poradenstva poskytujeme 

informácie o organizáciách tretieho sektoru, 

ktorí pôsobia na území mesta Dunajská Streda. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 



Špecifický cieľ: Podporovať aktivity smerujúce na zabezpečenie dostupnosti tlmočníckej, 

sprievodcovskej a predčitateľskej služby 

 

Opatrenie Spolupráca s organizáciami  

poskytujúcimi tieto služby 

Aktivita Vyhľadanie organizácií, 

dojednanie spolupráce, 

informovanie o týchto službách 

a hľadať formy spolupráce , 

využívanie dobrovoľníkov 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci s 

partnermi – organizáciami 

pracujúcimi s konkrétnou cieľovou 

skupinou 

Rozpočet mesta, dotácie 

Partneri: Dobrovoľnícke 

organizácie, mimovládne 

organizácie 

Ukazovateľ: Počet stretnutí 

s organizáciami združujúcimi 

uvedenú cieľovú skupinu 

Hodnota: 1 

Podmienky pre činnosť neziskových organizácií 

a občianskych združení, ktoré sa zameriavajú na 

osoby s postihnutím, vytvára mesto aj 

zabezpečovaním priestorov pre ich činnosť.  

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 

 

Špecifický cieľ: Zabezpečenie krízovej intervencie pre občanov s ťažkým zdravotným 

postihnutím 

 

Opatrenie Zriadiť a prevádzkovať systém 

monitorovania a signalizácie v 

krízových situáciách 

Aktivita Zisťovanie záujmu o zabezpečenie 

služby domáceho monitorovania 

prostredníctvom monitorovacích 

prístrojov na monitorovanie a 

signalizáciu potreby pomoci, aby 

občanom cieľovej skupiny bola 

poskytnutá pomoc pri 

nepredvídanej situácii (zranenie, 

pád a pod.), náhlej krízovej situácii 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 



(náhle zhoršenie zdravotného 

stavu), mimoriadnej situácii 

(prepadnutie alebo ohrozenie inou 

osobou), atď. 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ 

Zdroje: Rozpočet mesta 

Ukazovateľ: Uskutočnený 

prieskum s výstupom 

Hodnota: 1  

 

 

Všeobecný cieľ: Zlepšenie prevencie, efektívnejšie využívanie existujúcich možností a zdrojov a tým spomalenie nárastu sociálno-

patologických javov 

 

Špecifický cieľ: Skvalitnenie prevencie sociálno - patologických javov v skupine rodina, deti a 

mládež a spomalenie rastu počtu mladých ľudí so závislosťou 

 

Opatrenie Preventívne aktivity pre mládež zo 

sociálne slabšieho prostredia, 

osoby so závislosťami, osveta 

osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením  

Aktivita Organizovanie preventívnych 

aktivít, s cieľom predchádzania 

vzniku sociálno - patologických 

javov, hlavne rôznych druhov 

závislostí (drogy, alkohol, 

gamblerstvo ...).  

Súbežne sa javí aj potreba zriadenia 

komunitného centra. 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci s 

partnermi – organizáciami 

pracujúcimi s konkrétnou cieľovou 

skupinou 

Zdroje: Rozpočet mesta, škôl 

Mesto Dunajská Streda bolo úspešným 

uchádzačom o nenávratný finančný príspevok.  

Kolaudácia stavby a ostatné náležitosti 

k zabezpečeniu prevádzky sa vybavujú 

priebežne. 

 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 

 

 

 

 

 



Partneri: OR PZ, MsP, ZŠ, SŠ, 

psychológ 

Ukazovateľ: Počet preventívnych 

akcií 

Hodnota: 4 

 

 

 

 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 

 

Opatrenie Aktívna spolupráca verejnosti pri 

odhaľovaní závislostí, zneužitia a 

zlého zaobchádzania s členmi 

cieľovej skupiny  

 

 

Aktivita Zvýšenie preventívnej pozornosti aj 

zo strany verejnosti. 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci s 

partnermi – organizáciami 

pracujúcimi s konkrétnou cieľovou 

skupinou 

Zdroje: Rozpočet mesta 

Partneri: DSTV, MsP, OR PZ, 

verejnosť, SPODaSK 

Ukazovateľ: Počet akcií. 

Hodnota: 4/rok 

Špecifický cieľ: Zlepšenie monitorovacieho systému o potrebách a stave cieľovej skupiny rodina, 

deti a mládež 

 

Opatrenie Realizovať prieskumy za účelom 

monitorovania potrieb cieľovej 

skupiny 

Aktivita Ide o pravidelné monitorovanie 

potrieb cieľovej skupiny či už 

dotazníkovou formou, rozhovorom 

a podanými podnetmi, prácou v 

teréne a pod. 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci s 

partnermi – organizáciami 

pracujúcimi s konkrétnou cieľovou 

skupinou 

Zdroje: Rozpočet mesta 

Partneri: Dunajskostredský hlásnik 

V roku 2019 bolo spolu vykonaných 23 šetrení 

v teréne, ďalšie monitorovania vykonávala 

terénna sociálna pracovníčka.  

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 

  



Ukazovateľ: Rozhovory 

s rodinami, šetrenia v rodinách 

Hodnota: počet prípadov 50/rok 

 

 

Všeobecný cieľ: Zmiernenie zhoršujúceho sa stavu životnej úrovne osôb ohrozených sociálnym vylúčením  

 

Špecifický cieľ: Zvýšenie (rozvoj) vnútornej motivácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

pri riešení svojej situácie 

 

Opatrenie Stretnutia detí a mládeže s 

úspešnými vzormi 

z marginalizovanej rómskej 

komunity (ďalej len MRK) 

Aktivita Práca s mládežou, využívanie 

pozitívnych vzorov na zvýšenie 

motivácie a budovanie 

sebavedomia ku zvýšeniu kvality 

života 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci s 

partnermi – organizáciami 

pracujúcimi s konkrétnou cieľovou 

skupinou 

Zdroj: Rozpočet mesta, granty 

Partneri: Mimovládne organizácie 

Ukazovateľ: Počet podporených 

projektov 

Hodnota: 2/rok 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 

Opatrenie Misijná práca, rozvoj motivácie 

cez vieru 

Aktivita Spolupráca s charitami a cirkvami 

na území mesta 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci                        

s  charitami a cirkvami  

Zdroje: Rozpočet mesta 

Partneri: Farská charita, Charita 

Trnavskej arcidiézy 

Charita organizovala v júni 2019 zbierku pre 

bezdomovcov v centre Charity na Bacsákovej 

ulici č. 1, Dunajská Streda, a to: čistiace 

prostriedky, hygienické prostriedky, uteráky, 

posteľnú bielizeň, prikrývky, mikrovlnnú rúru, 

pračku, stôl, stoličky a trvanlivé potraviny. 

Charita rozdávala pred Vianocami aj darčekové 

balíčky pre odkázané rodiny.  



Ukazovateľ: Počet stretnutí 

s predstaviteľmi organizácií 

Hodnota. 5/ročne 

V rámci celorepublikovej týždni charity sa 

uskutočnil aj v Dunajskej Strede týždeň charity 

v spolupráci so žiakmi dunajskostredskej 

zdravotnej školy s cieľom, aby sa záujemcovia 

oboznámili s činnosťou a aj ľudia, ktorým je 

cirkev vzdialená, ju môžu spoznať. Ako sa to už 

stalo zvykom, pozvali aj obyvateľov penziónu 

dôchodcov na olovrant, občerstvenie a rozhovor. 

Spolupráca s Farskou charitou je na 

nadštandardnej úrovni.  

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 

Špecifický cieľ: Spomalenie nárastu sociálno-patologických javov  

Opatrenie Realizovať terénnu sociálnu prácu 

ako prioritný nástroj pomoci 

komunite  

Aktivita Terénna sociálna práca sa osvedčila 

ako jeden z najefektívnejších 

nástrojov na spomalenie 

prehlbovania sociálnej vylúčenosti 

marginalizovaných komunít. 

Je dôležité zabezpečiť plynulý 

výkon terénnej sociálnej práce 

minimálne na  úrovni súčasného 

rozsahu. 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ  

Zdroje: Rozpočet mesta, MPSVaR 

Partneri: Inštitút pre romologický 

výskum, metodiku a praktickú 

aplikáciu 

V rámci terénnej sociálnej práce sa poskytuje 

i sociálne  poradenstvo s cieľom zvyšovania 

zamestnanosti marginalizovaných skupín. Pre 

skupiny ohrozené sociálnym vylúčením sa 

poskytujú informácie o možnostiach 

poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2019. 

 



Ukazovateľ: Udržanie pracovného 

miesta sociálneho pracovníka 

v teréne 

Hodnota: 1 

 Realizovať aktivity a činnosti 

ľahko dostupné pre osoby 

ohrozené sociálnym vylúčením  

 Predpokladom je zriadenie 

zariadenia a registrácia nocľahárne.  

Termín: 2018-2020 

Zodpovední: MsÚ  

Zdroje: Rozpočet mesta 

Partneri: Municipal Real Estate DS 

s.r.o. 

Ukazovateľ: Vytvorenie novej 

sociálnej služby 

Hodnota: 1 

Nocľaháreň mesta Dunajská Streda ako sociálna 

služba krízovej intervencie bola zaregistrovaná 

na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva 

Trnavského samosprávneho kraja v Trnava 

s miestom poskytovania Kukučínova 4028, 

Dunajská Streda od 28. júna 2018.  Kapacita 

nocľahárne je 12 lôžok.  

Poskytovanie sociálnych služieb, spôsob určenia 

úhrady a výšku úhrady za sociálne služby 

v Nocľahárni mesta Dunajská Streda upravuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 21/2016 zo dňa 6. decembra 2016. 

Skutočný príjem za sociálnu  službu v období od 

01.01.2019 do 31.12.2019 predstavuje sumu vo 

výške 2.706,70 €. Klienti hradia čiastočné 

úhrady nákladov spojených s poskytovaním 

sociálnych služieb za ubytovanie a za utváranie 

podmienok na vykonávanie nevyhnutnej 

základnej osobnej hygieny. Je im poskytnuté aj 

základné sociálne poradenstvo, a to bezplatne. 

Pri extrémne chladnom počasí klienti môžu 

zostať v nocľahárni aj cez deň. 

V roku 2018 na registrovanú sociálnu službu 

bola podaná žiadosť  o finančný príspevok na 

poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach 

krízovej intervencie na odbor rozpočtu 

a financovania Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR Bratislava. V zmysle podanej 



žiadosti bol poskytnutý finančný príspevok na 

poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni na 

rozpočtový rok 2019 vo výške 17.280.- Eur na 

bežné výdavky v rozsahu ekonomicky 

oprávnených nákladov, čo ministerstvo 

vyplácalo štvrťročne. Vyúčtovanie za celý rok 

2019 bolo odoslané na ministerstvo 

k 30.03.2020. 

V roku 2019 bola nocľaháreň v celoročnej 

prevádzke, jej vyťaženosť bola stopercentná.  

 

Úloha splnená. 

 

 

 

 Zabezpečiť funkčné Komunitné 

centrum ako ťažisko realizácie 

aktivít  

Aktivita Komunitné centrum je ďalším 

osvedčeným nástrojom na 

znižovanie miery sociálneho 

vylúčenia, je dôležité aby bola 

finančne, personálne aj technicky 

zabezpečená funkčnosť 

komunitného centra.  

Termín: 2018-2020 

Zodpovední: MsÚ  

Zdroje: Rozpočet mesta, granty, 

dotácie, ŠR 

Partneri: Mesto, VUC 

Ukazovateľ: Počet vybudovaného 

komunitného centra, vytvorenie 

novej sociálnej služby 

Hodnota: 1 

V máji roku 2017 bola zverejnená výzva na 

zriadenie komunitného centra. Výzva bola 

zameraná na výstavbu, modernizáciu a 

rekonštrukciu komunitných centier v obciach s 

prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít.  

Mesto Dunajská Streda bolo úspešným 

uchádzačom o nenávratný finančný príspevok.  

Kolaudácia stavby a ostatné náležitosti 

k zabezpečeniu prevádzky sa vybavujú 

priebežne. 

 

Úloha sa plní priebežne.  



Špecifický cieľ: Zlepšovanie úrovne sociálnych zručností osôb ohrozených sociálnym vylúčením   

Opatrenie Praktické vzdelávanie, kurzy 

dospelých 

Aktivita V snahe spomaliť proces narastania 

chudoby a sociálneho vylúčenia je 

potrebné sa zamerať aj na 

realizovanie praktických kurzov 

s osobitným zreteľom na skupinu 

MRK a bezdomovcov. 

Termín: 2018-2020 

Zodpovední: MsÚ  

Zdroje: Rozpočet mesta, dotácie 

Partneri: UPSVaR 

Ukazovateľ: Počet klientov 

uvedených aktivít 

Hodnota: 20/mesiac 

Nezrealizované z dôvodu, že kolaudácia 

a ostatné náležitosti k zabezpečeniu prevádzky 

sa vybavujú priebežne. 

 

Úloha sa plní priebežne.  

 Príprava detí pre plnohodnotné 

zaradenie sa do spoločnosti 

 Práca s deťmi z MRK najmä 

predškolského veku, rozvíjanie 

sociálnych návykov, schopnosti 

bezproblémového zaradenia sa do 

spoločnosti 

Termín: 2018-2020 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci s 

partnermi – organizáciami 

pracujúcimi s konkrétnou cieľovou 

skupinou 

Zdroje: Rozpočet mesta, dotácie, 

granty 

Partneri: UPSVaR, ZŠ, MŠ 

Ukazovateľ: Počet vytvorených 

pracovných miest pre asistentov 

učiteľa 

Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania 

žiakov zo SZP (medzi ktoré patria deti z MRK) 

je prostredníctvom eliminácie alebo odstránenia 

hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho 

znevýhodnenia (napr. komunikačné schopnosti, 

kultúrne a sociálne vylúčenie, hygienické 

návyky,...), dosiahnuť primeraný rozvoj ich 

schopností. Uskutočňuje sa vo všetkých 

základných školách v bežných triedach spoločne 

s ostatnými žiakmi školy. V sledovanom období 

sa nevytvorilo miesto pre AU z dôvodu, že 

predprimárne vzdelávanie nie je povinné a MŠ 

nenavštevujú deti z MRK, ktorí by boli odkázaní 

na prácu asistenta. 

 



Hodnota: 1 pracovné miesto Úloha sa plní priebežne.   

Špecifický cieľ: Podpora a rozvoj SS pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením  

Opatrenie Zriadenie útulku Aktivita Vybudovanie a registrácia útulku 

pre 20 osôb 

Termín: 2019-2020 

Zodpovední: Mesto 

Zdroje: Rozpočet mesta, VUC, ŠR 

Partneri: Municipal Real Estate DS 

s.r.o. 

Ukazovateľ: Vytvorenie novej 

sociálnej služby 

Hodnota: 1 

 

Úloha sa plní priebežne. 

Špecifický cieľ: Zvýšenie kapacity opatrovateľskej starostlivosti  

Opatrenie Vytvorenie priestoru pre službu na 

podporu zosúlaďovania rodinného 

života a pracovného života 

Aktivita Registrácia sociálnej služby na 

podporu zosúlaďovania rodinného 

života a pracovného života na VUC 

Termín: 2019-2020 

Zodpovední: Mesto 

Zdroje: Rozpočet mesta, Dotácie 

ZO ŠR, VUC 

Partneri: UPSVaR 

Ukazovateľ: Registrácia novej 

sociálnej služby, Vytvorenie 

nového pracovného miesta 

opatrovateľa detí 

Hodnota: 1 

 

V roku 2019 sme nezaznamenali potrebu 

registrácie uvedenej sociálnej služby. 

Špecifický cieľ: Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v ZpS  

Opatrenie Vytvorenie priestoru pre 

zlepšovanie poskytovaných 

Aktivita Zabezpečovanie nových 

terapeutických metód s cieľom 

Jedným z hlavných cieľov zariadenia má byť 

zvýšenie kvality poskytovaných služieb, 



služieb a zlepšenie životných 

podmienok obyvateľov žijúcich v 

ZpS 

zlepšenia telesného a duševného 

zdravia 

Termín: 2018-2020 

Zodpovední: ZpS, Mesto 

Zdroje: Rozpočet ZpS, Rozpočet 

mesta 

Partneri: Špecialisti z oblasti 

Ukazovateľ: Zvyšovanie 

spokojnosti klientov 

Hodnota: Počet prípadov ročne 240 

hodín 

pomáhať zabezpečiť seniorom príslušný komfort 

a udržať priemernú kvalitu života a to 

prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia 

poskytovanej sociálnej rehabilitácie a pracovnej 

terapie. V rámci pracovno-tvorivých činností 

v roku 2019 v Zariadení pre seniorov počas 

celého roka boli organizované tvorivé dielne, pri 

činnosti využívali novú metódu, tzv. 

„Enkaustiku – techniku maľovania“. 

S cieľom zlepšenia telesného zdravia zabezpečili 

prednášku o výhodách Nordic Walkingu – 

Severskej chôdze a zakúpili 10 ks trekingových 

palíc. 

Aj roku 2019 pokračovali v tréningu pamäti pre 

obyvateľov s demenciou a to predovšetkým 

s demenciou Alzheimerovho typu a využívali 

validačnú metódu podľa Naomi Feil.   

 

Úloha splnená. 

 

 

Špecifický cieľ: Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v CSS  

Opatrenie Vytvorenie priestoru pre 

zlepšovanie poskytovaných 

služieb a zlepšenie životných 

podmienok v dennom stacionári 

Aktivita Realizácia rôznych podujatí pre 

deti do troch rokov a pre klub 

dôchodcov a v dennom stacionár 

Termín: 2018-2020 

Zodpovední: CSS, Mesto 

Zdroje: Rozpočet CSS 

V rámci hlavných aktivít v zariadení pre deti do 

troch rokov veku dieťaťa bolo pre deti pripravené 

divadelné predstavenie „ Z rozprávky do 

rozprávky “. Deti pomocou vychovávateľky 

spoločne zahrali divadlo – „ Domček kto v tebe 

býva? “. Kulisu a masky na predstavenie pre deti 



Partneri: Špecialisti, dobrovoľníci 

Ukazovateľ: Zvyšovanie 

spokojnosti klientov. Počet 

podujatí 5 ročne v spolupráci 

s dobrovoľníkmi. 

Hodnota: Pracovná terapia 

manuálnych zručností 240 hodín 

ročne 

pripravili zamestnanci zariadenia. Cieľom 

predstavenia bolo rozvíjanie slovnej zásoby, 

tvorivosti, myslenia a pocit dobre zvládnutej 

úlohy a začlenenie do spoločnosti detí. Každé 

dieťa sa podieľalo na hre. Všetci mali príjemné 

zážitky z vystupovania, ktoré ocenili aj  rodičia 

a prizvaní zamestnanci zariadenia. 

Výchovné aktivity pod názvom DOPRAVA 

v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa“  

Jedným zo všeobecných cieľov tejto výchovnej 

aktivity bolo vytvoriť hravou formou podmienky 

na poznávanie, porozumenie bezpečnosti 

v cestnej premávke a o spôsoboch dopravy. Deti 

sa naučili reagovať na svetelné znamenia 

semaforu a prechod pre chodcov. 

Zábavno – náučné predpoludnie  bolo zamerané 

na čítanie, predčítavanie literárneho pásma za 

účasti študentov stredných škôl, v dennom 

stacionári so študentmi strednej zdravotníckej 

školy. Študenti čítali klientom rôzne rozprávky a 

jednoduché príbehy. Cieľom tejto aktivity bolo 

zapojiť klientov na spoluprácu, aby sa psychicky 

uvoľnili, zbavili  napätia, rozšírili si slovnú 

zásobu, fantáziu, tvorivosť , myslenie a 

budovanie aktívneho počúvania a schopnosť 

sústrediť sa.    

 

V rámci aktivít zameraných na bezpečnosť, 

ochranu zdravia a majetku seniorov v dennom 



centre bola realizovaná preventívna prednáška 

s mestskou a štátnou políciou na tému:“ 

Kriminálna prevencia pre seniorov – Ako sa 

chrániť pred možným nebezpečenstvom , 

prevencia pred zlodejmi a podvodníkmi, 

nástrahy na internete, zvyšovanie bezpečnosti 

v cestnej premávke, domáce násilie a susedské 

spory. Záujem o prednášku bol veľký. 

Dôchodcovia boli aktívni , dávali rôzne otázky 

policajtom. Porozprávali svoje pozitívne 

a negatívne zážitky súvisiace s podvodníkmi a 

bezpečnosťou mesta. 

Policajti rozdávali telefónne čísla na ktoré môžu 

dôchodcovia volať v prípade ohrozenia. 

Klub dôchodcov svoje akcie organizuje podľa 

svojho ročného plánu, mali prednášku o ochrane 

zdravia, uskutočnilo sa meranie cukru, 

cholesterolu, tlaku krvi, mali spoločný výlet do 

Rakúska – Baden, Mayerling, zúčastnili sa na  

organizovanom cyklistickom túre, uskutočnila sa 

prezentácia knihy Tibora Kornfelda a zúčastnili 

sa jednodňového zájazdu do Sopronu.                    

  

 

 

Úloha splnená. 

 

 

 

 

 



 


