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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 

Poradenstvo o sociálnych službách pre občanov mesta 

do polovice marca 2020 prebiehalo ako 

v predchádzajúcich rokoch, v kancelárii prvého 

kontaktu. Informácie o konkrétnych sociálnych 

službách v zariadeniach na území mesta podávali aj 

zamestnanci CSS a ZpS.  

 

V priebehu roka 2020 z dôvodu I. a II. vlny pandémie 

došlo k zmene komunikačného kanálu, z dôvodu 

protiepidemiologických opatrení komunikácia 

s obyvateľmi prebiehala e-mailom, telefonicky alebo 

poštou, resp. v situáciách, keď išlo o ohrozenie života 

alebo zdravia, osobnou návštevou klientov.  

Sociálne oddelenie MsÚ zriadilo samostatnú linku pre 

poradenstvo, osvetu, resp. pomoc v súvislosti 

s ochorením na koronavírus. 

 

Na webovej stránke mesta DS sme pravidelne 

informovali o aktuálnych protiepidemiologických 

opatreniach a o uzneseniach Vlády SR v súvislosti so 

šírením koronavírusu na celom území Slovenska 

ako aj o preventívnych opatreniach DS.    

 

V rámci terénnej sociálnej práce bolo poskytované 

sociálne poradenstvo pri krízových situáciách, vo veci 

prevencie sociálno-patologických javov a v súvislosti 

s koronavírusom. Terénna sociálna pracovníčka 

v pravidelných intervaloch navštevovala komunitu na 

Kračanskej ceste a denne vykonávala sociálne 

poradenstvo v teréne, sociálny pracovník zodpovedný 



za nocľaháreň bol v kontakte s bezdomovcami na 

dennej báze.   

 

Osobitným režimom sa riadili zariadenia poskytujúce 

sociálne služby a školy a školské zariadenia. Tieto 

inštitúcie na základe usmernení a odporúčaní 

príslušných ministerstiev prijali príslušné opatrenia 

s cieľom obmedziť šírenie pandémie. Za subjekty 

hospodárskej mobilizácie boli určené ZpS, 

Nocľaháreň a CSS (Denný stacionár). V týchto 

zariadeniach ako aj v objektoch škôl boli vytvorené 

karanténne miestnosti pre prípad potreby. 

 

Na webovej stránke mesta boli zverejnené aj 

príspevky upriamujúce pozornosť seniorov na 

ostražitosť v súvislosti s nekalými praktikami 

podvodníkov, informácie šíriace osvetu a prevenciu 

pre seniorov, dvojjazyčné letáky boli distribuované aj 

ostatným obyvateľom mesta.  

 

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 

 

  

Aktuálne databázy inštitúcii, občianskych združení,  

neziskových organizácií, dobrovoľníkov a klientov, s 

ktorými pravidelne spolupracujme, boli počas 

krízovej situácie doplnené.  

 

Mesto zverejnilo výzvu pod názvom „Pomôžme 

spoločne“ s cieľom požiadať obyvateľov mesta o 

pomoc pre osamelých, odkázaných a starších občanov 

mesta pri zabezpečení ich základných životných 

potrieb (nákup a donáška základných potravín, 

drogistického tovaru a liekov), pri šití ochranných 

rúšok a na roznášanie rúšok seniorom mesta vo veku 

nad 65 rokov. Do týchto činností sa zapojili aj 

zamestnanci MsÚ, poslanci zastupiteľstva, obyvatelia 

mesta a obyvatelia okolitých obcí.  



Nákup sa uskutočnil pre cca.20 osôb, do šitia 

ochranných rúšok sa zapojilo cca.70 osôb, do 

distribúcie ochranných rúšok pre 4211 seniorov, pre 

deti a ich rodiny v detských jasliach, pre osoby a ich 

rodiny s postihnutím a pre rodiny v núdzi sa zapojilo 

cca. 100 dobrovoľníkov. Rúška rozdávali aj 

príslušníci MsP a dobrovoľníci-študenti.  

 

Ďalšia skupina dobrovoľníkov vznikla koncom roka 

2020, keď prebehli kolá plošného testovania 

obyvateľstva na ochorenie COVID. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2020. 

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 

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 

Voľnočasové aktivity sa v roku 2020 sa uskutočnili 

len čiastočne z nasledovných dôvodov:  

- 6.marca MZ SR vydalo zákaz návštev nemocníc, 

domovov sociálnych služieb, preto ZpS zakázalo 

prijímanie návštev a Denné centrum (klub dôchodcov) 

pozastavilo klubovú činnosť; 

- od 9.marca primátor prikázal zrušiť všetky akcie a 

podujatia s vyššou koncentráciou ľudí v uzavretom 

priestore, ktoré organizuje mesto DS alebo organizuje 

organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta DS; 

- od 9.marca primátor mesta DS odporučil zvážiť 

športovým klubom a športovým zväzom 

organizujúcim športové podujatia v meste DS 

zorganizovanie športových podujatí, prípadne účasť 

divákov na týchto podujatiach, zvážiť organizátorom 

kultúrnych a spoločenských podujatí v meste DS 

zorganizovanie uvedených podujatí, prípadne účasť 

divákov na týchto podujatiach, verejnosti obmedziť 

návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä 

kiná, divadlá, kostoly, nákupné centrá atď., pre školy 



Hodnota: 5 programov ročne a školské zariadenia zrušiť všetky akcie a podujatia 

s vyššou koncentráciou žiakov v uzavretom priestore; 

- od 10.marca vstúpila do platnosti Verejná vyhláška 

ÚVZ SR  o zákaze organizovať a usporadúvať 

hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej 

či inej povahy; 

- od 10.marca mesto preventívne zatvorilo  telocvične 

základných škôl pre verejnosť, na základných školách 

sa mohli uskutočniť len tie záujmové krúžky, ktoré 

navštevovali výlučne žiaci danej základnej školy, 

z dôvodu minimalizovania rizík v CVČ boli 

pozastavené činnosti futbalových krúžkov 

a záujmových krúžkov, obmedzená bola činnosť 

útvarov ZUŠ, v zmysle rozhodnutia ÚVZ SR bola 

Športová hala pre verejnosť zatvorená; 

- od 10.marca MsKS B.Csaplára a Galéria SMU 

dodržala zákaz organizovať a usporadúvať hromadné 

podujatia kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, 

Žitnoostrovské múzeum rušilo návštevy 

organizovaných skupín a plánované aktivity, 

Žitnoostrovská knižnica rušila všetky hromadné 

podujatia v knižnici a na školách, ďalej pozastavila 

internetovú službu pre verejnosť a nepovolilo sa 

prezenčné štúdium v čitárni knižnice;  

- Konferencia biskupov Slovenska rešpektovala zákaz 

organizovania verejných podujatí v súvislosti s 

výskytom nového koronavírusu na Slovensku, preto sa 

v kostoloch neuskutočňovali verejné katolícke 

bohoslužby, Evanjelická cirkev augsburského 

vyznania na Slovensku po zákaze hromadných 

podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany 

zdravia ľudí rozhodla tak, že Služby Božie a všetky 

hromadné podujatia v ECAV sa nebudú konať do 

odvolania, Reformovaná kresťanská cirkev na 

Slovensku požiadala vedenie cirkevných zborov, aby 

zrušili bohoslužby, biblické hodiny a iné cirkevné a 

spoločenské aktivity;  



- 13. marca z dôvodu absencie vyše 50 % detí a žiakov 

MŠ a ZŠ riaditelia ZŠ, ZUŠ a CVČ udelili riaditeľské 

voľno, prerušila sa prevádzka MŠ; 

- 13. marca sa prerušila prevádzka nasledovných 

sociálnych zariadení: Jedáleň pre dôchodcov, Denný 

stacionár a Zariadenie starostlivosti o deti do troch 

rokov veku (detské jasle); 

- od 16. marca Ministerka školstva prerušila 

vyučovanie na školách a školských zariadeniach v 

období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 

vrátane, riaditelia zabezpečili podľa podmienok a 

možností samoštúdium žiakov prostredníctvom 

elektronickej komunikácie s pedagogickými 

zamestnancami školy; 

- prerušenie vyučovania v MŠ trvala do polovice mája, 

v ZŠ do 31. mája 2020 v ročníkoch 1-5. a do 19. júna 

2020 v ročníkoch 6-9.; 

- opatrením ÚVZ SR sa zakázala prevádzka zariadení: 

prírodné a umelé kúpaliská, telovýchovno-športové ; 

- od 17.03. Nocľaháreň fungovala v 24-

hod.prevádzke. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2020. 

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 mesta 

Po uvoľnení protiepidemiologických opatrení sa 

čiastočne zrealizovali plánované spoločenské,  

kultúrne a športové podujatia pre verejnosť. 

 

Koncom roka sa opäť sprísnili opatrenia prijaté 

vládou, preto sa tradičné predvianočné posedenia so 

seniormi a s rodinami so zdravotne postihnutými 

deťmi neuskutočnili. Tradičné darčeky pre tieto 

rodiny a pre seniorov na 75 rokov veku sa rozdali 

individuálne, podľa vopred pripraveného 

harmonogramu. 

 



Partneri: DSTV, 

Dunajskostredský hlásnik  

Ukazovateľ: Počet 

voľnočasových, 

preventívnych a osvetových 

aktivít pre obyvateľov mesta 

s finančnou spoluúčasťou 

mesta v zmysle VZN  

Hodnota aktivít: 10 aktivít 

ročne 

 

Ľudia s dobrým srdcom a DSS Jahodná urobili našim 

bezdomovcom radosť a obdarovali ich balíčkami 

k Vianociam. 

 

Aktivity v ZpS: 

- Počas vianočných sviatkov bojovali 

s koronavírusom, napriek tomu však zabezpečili 

návštevy v zariadení ako aj domáce opatrovanie 

v súlade s metodikou, usmerneniami MPSVaR SR, 

nariadeniami vlády a vyhláškami ÚVZ SR.  

- Návrat k tradíciám – netradičné Vianoce v zariadení 

pre seniorov – príprava na vianočné sviatky 

v zariadení bolo možné len v súlade usmerneniami 

a pri dodržiavaní prísnych epidemiologických 

opatrení s klientmi zariadenia.  

- Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok – 

Ľudia s dobrým srdcom urobili seniorom radosť a 

obdarovali ich balíčkami. 

- Vianočný koncert - 23.12.2020 odzneli vianočné 

piesne.   

- Prostredníctvom projektu „Vianočný zázrak“ seniori 

boli obdarovaní hodnotnými darčekmi.   

- Ozdoby so zimným motívom - V ZpS sa klientom 

zabezpečovala počas dňa tvorivá činnosť nielen na 

rozvoj jemnej motoriky, ale aj pre potešenie z 

výsledného dielka.  

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2020. 

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 

Databáza dobrovoľníkov sa vedie v spolupráci s 

Dunajskostredskou rímskokatolíckou charitou. 

Pomoc dobrovoľníkov, konkrétne pomoc Farskej 

charity v DS sa najčastejšie využívala pri starostlivosti 

o bezdomovcov, o osamelých starších obyvateľov 



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 

 

mesta, o sociálne slabších a viacdetných rodinách a 

o rodinách s malými deťmi. 

 

Občianska stráž SR, o. z. Veľký Meder pomáhala 

s roznášaním ochranných rúšok pre seniorov mesta vo 

veku nad 65 rokov a s roznášaním a odovzdaním 

darčekov pre novorodencov počas II. vlny pandémie. 

 

Sponzorské dary od dobrovoľníkov z radov 

podnikateľov: 

- teplá strava pre bezdomovcov, 

- nábytok pre budúce využitie v útulku na poschodí, 

- osobné ochranné pomôcky, 

- čistiace a hygienické prostriedky pre ZpS a 

Nocľaháreň, 

- ovocie do ZpS.  

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2020. 

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 

Dobrovoľníci-študenti pomáhali s roznášaním 

ochranných rúšok pre seniorov mesta a rúška 

rozdávali aj deťom na verejných priestranstvách a v 

závislosti od preventívnych opatrení boli nápomocní 

aj v zariadeniach sociálnych služieb.  

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 2020. 

 



Hodnota: počet zapojených 

partnerov: 5 

 

 

 

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 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 

V roku 2020 sa opatrovateľská služba 

poskytovala v priemere 59 odkázaným osobám 

s trvalým pobytom v meste DS. Opatrovateľskú 

službu v rámci projektu „Podpora 

opatrovateľskej služby v mesta DS“  začalo 

mesto poskytovať v mesiaci január 2020 

s počtom 29 opatrovateliek v 29-tich rodinách, 

od novembra 2020 stúpol ich počet na 30. Vo 

zvyšných  29 rodinách podporovalo 

poskytovanie sociálnej služby mesta DS 

z rozpočtu Mesta. Terénnu opatrovateľskú 

službu vykonávali kvalifikované opatrovateľky. 

V roku 2020 bolo podaných 29 žiadostí 

o poskytovanie opatrovateľskej služby, z toho 7 

klientom bola poskytnutá opatrovateľská 

služba, 6 klienti nežiadali poskytnutie služby 

v čase ponúknutia služby a 4 žiadatelia zomreli.  

5 klientov požiadalo o poskytovanie 

opatrovateľskej služby neziskovou 

organizáciou PRO BONO a 2 klienti požiadali 

o peňažný príspevok na opatrovanie 

poskytovaný úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny. 

 

Počas pandémie COVID-19 boli 

opatrovateľkám pravidelne rozdávané ochranné 

rukavice, ochranné rúška, dezinfekčné 



prostriedky. Pre prijímateľov opatrovateľskej 

služby bolo poskytované počas pandémie 

sociálne poradenstvo s väčším zaujatím, 

nakoľko osoby odkázané na opatrovateľskú 

službu predstavujú jednu z najzraniteľnejších 

skupín obyvateľov.  

Bola to náročná práca aj zo strany sociálneho 

pracovníka nášho oddelenia – referentky 

opatrovateľskej služby, ktorá vždy riešila výpad 

chýbajúcej opatrovateľky tak, aby opatrované 

osoby nikdy neboli v neistote (nepocítili 

samotu, neistotu).  

 

Nariadenie vlády SR č. 271/2020 Z. z. 

umožnilo, aby sme náročnú prácu 

opatrovateliek ocenili vyjadrením vďaky 

formou finančného ohodnotenia podaním 

žiadosti na MPSVaR Bratislava o dotáciu 

prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv. 

„mimoriadne odmeny“ a to vo výške 24 704,00 

Eur. 

Potrebnými znalosťami a zručnosťami 

disponujúce opatrovateľky pomáhali počas 

pandémie COVID-19 aj osamelým osobám – 

ako dobrovoľníci - pri zabezpečení opatrovaní 

odkázaných osôb.  

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

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 

Opatrovateľská služba sa vykonáva za účelom 

skvalitnenia života seniorov, prispieva k 

predchádzaniu umiestňovania klientov do 

zariadení sociálnych služieb. Prostredníctvom 

odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa 

zlepší kvalita života seniorov a zdravotne 



práce v prirodzenom prostredí 

klientov 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ  

Zdroje: Rozpočet mesta, granty, 

dotácie 

Partneri: MPSVaR 

Ukazovateľ: Počet uspokojených 

žiadostí o sociálnu službu. 

Využívanie sociálnych služieb aj 

prostredníctvom neverejných 

poskytovateľov sociálnych 

služieb. 

Hodnota: počet prijímateľov SS: 

39 

postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na 

sociálnu službu.  

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

 

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: ÚPSVaR, SPODaSK 

Ukazovateľ: Podpora 

poskytovania poradenských 

služieb pre seniorov 

Hodnota: 20 klientov ročne 

 

Seniorom odkázaným na pomoc inej osoby sa v 

rámci terénnej opatrovateľskej služby poskytuje 

starostlivosť pri úkonoch sebaobsluhy, pomoc 

pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 

ako i starostlivosť o základné sociálne aktivity. 

Poskytovaním opatrovateľskej služby sa zlepší 

kvalita života rodinných príslušníkov 

opatrovaných osôb, podporí súbeh pracovného 

a rodinného života pre rodinných príslušníkov 

opatrovaných osôb žijúcich v spoločnej 

domácnosti. 

 

Vyhľadávanie seniorov odkázaných na pomoc 

inej osoby sa uskutočnilo v 31 prípadoch. 

Občianske združenie Pro Bono Gabčíkovo 

v roku 2020 poskytovalo prepravnú službu 19 

obyvateľom mesta a opatrovateľskú službu 

u Pro Bono žiadalo 24 osôb, obyvateľ nášho 

mesta.  

 



Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

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 

Zdroje: Rozpočet mesta a CSS 

Partneri: CSS 

Ukazovateľ: Počet dôchodcov 

odoberajúcich stravu mimo CSS, 

a to zo ZpS a ŠJ 

Hodnota: 50 dôchodcov mesačne 

 

Možnosť stravovania sociálne odkázaných 

seniorov za zvýhodnenú cenu 2,10 € je možné  

už nielen v jedálni CSS a odoberaním stravy zo 

ZpS, ale do siete stravovania sociálne 

odkázaných sa zapojil aj prevádzkovateľ 

školského stravovania Gastro DS s.r.o., 

Dunajská Streda.  

 

Priemerný počet odoberaných obedov v CSS sa 

pohybuje okolo 100 porcií denne pre dôchodcov 

a v ZpS okolo 60 pre dôchodcov, ktorí nie sú 

obyvateľmi zariadenia. Ďalších 60 dôchodcov 

odoberá stravu zo školských jedální. 

 

Od 1. augusta 2020 sa zmenila cena stravovania 

v jedálni CSS z dôvodu zvýšenia ceny potravín, 

režijných nákladov ako aj ceny práce s cieľom 

však naďalej udržať úroveň stravovania – čo sa 

týka množstva ako aj kvality.   

Rozsah a bližšie podmienky poskytovania 

sociálnych služieb a o úhrade za poskytované 

sociálne služby v CSS určuje Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

8/2020 zo dňa 23. júna 2020.  

V ZpS sa tiež zmenili úhrady za poskytované 

služby, určuje ich Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 9/2020 zo dňa 23. júna 2020 o 

poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy 

úhrady za poskytované sociálne služby v 

Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 



Gastro DS, s r.o., Dunajská Streda pôsobí v 

oblasti gastronómie, prevádzkuje školské 

jedálne v Dunajskej Strede a zároveň 

zabezpečuje zvýhodnené stravovanie pre 

dôchodcov v Dunajskej Strede. Obedy si seniori 

môžu vyzdvihnúť na niektorej z výdajných 

miest pri prevádzkach spoločnosti (pri 

školských jedálňach).   

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

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 

V roku 2020 mesto oslovila Krajská inovačná 

rozvojová agentúra so sídlom v Trnave 

v spolupráci s Asociáciou samaritánov SR s 

ponukou sprostredkovania domáceho 

tiesňového volania – SOS gombíka s cieľom 

umožniť väčšiu kontrolu bezpečnosti života 

opatrovaných osôb. Domáce tiesňové volanie 

bolo nainštalované 7 klientom. Projekt prebieha 

aj v roku 2021. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

 

 

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 

Aktivita Zvýšenie preventívnej pozornosti 

aj zo strany verejnosti. 

Termín: 2016-2018 

Zodpovední: MsÚ v spolupráci s 

partnermi – organizáciami 

pracujúcimi s konkrétnou 

cieľovou skupinou 

Na webovej stránke mesta boli zverejnené aj 

príspevky upriamujúce pozornosť seniorov na 

ostražitosť v súvislosti s nekalými praktikami 

podvodníkov, informácie šíriace osvetu 

a prevenciu pre seniorov, podobné dvojjazyčné 

letáky boli distribuované aj ostatným 

obyvateľom mesta. 



majú manipulatívny a nátlakový 

charakter 

Rozpočet mesta 

Partneri: DSTV, 

Dunajskostredský hlásnik, MsP 

Ukazovateľ: Počet osvetových 

akcií 

Hodnota: 2  

Preventívne prednášky v Dennom centre (Klub 

dôchodcov) sa nemohli uskutočniť. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

 

 

 

 

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 

Viď vyhodnotenie v predchádzajúcich častiach 

- projekt „Podpora opatrovateľskej služby 

v mesta DS“ a projekt „SOS-gombík“ .  

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

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 

Podmienky pre činnosť neziskových organizácií 

a občianskych združení, ktoré sa zameriavajú na 

osoby s postihnutím, vytvára mesto aj 

zabezpečovaním priestorov pre ich činnosť.  

 



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 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

 

 

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 

(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  

V roku 2020 mesto oslovila Krajská inovačná 

rozvojová agentúra so sídlom v Trnave 

v spolupráci s Asociáciou samaritánov SR s 

ponukou sprostredkovania domáceho 

tiesňového volania – SOS gombíka s cieľom 

umožniť väčšiu kontrolu bezpečnosti života 

opatrovaných osôb. Domáce tiesňové volanie 

bolo nainštalované 7 klientom. Projekt prebieha 

aj v roku 2021. 

 

ZpS, CSS a Nocľaháreň vypracovala Krízový 

plán pri riadení činností zameraných na 

predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. 

iných prenosných ochorení, na základe ktorého 

vykonávali svoju činnosť počas pandémie  tak, 

aby čo najväčším spôsobom bola chránené 

zdravie a život prijímateľov sociálnej služby.   

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

 

 



 

 

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 

Partneri: OR PZ, MsP, ZŠ, SŠ, 

psychológ 

Ukazovateľ: Počet preventívnych 

akcií 

Hodnota: 4 

Mesto bolo úspešným uchádzačom 

o nenávratný finančný príspevok. Kolaudácia 

stavby a ostatné náležitosti k zabezpečeniu 

prevádzky sa vybavujú priebežne. Registrácia 

poskytovania sociálnej služby na sociálnom 

oddelení Trnavského samosprávneho kraja je 

naplánovaná na I. polrok 2021.  

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na webovej stránke mesta boli zverejnené aj 

príspevky upriamujúce pozornosť seniorov na 

ostražitosť v súvislosti s nekalými praktikami 

podvodníkov. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

 

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 

Ukazovateľ: Rozhovory 

s rodinami, šetrenia v rodinách 

Hodnota: počet prípadov 50/rok 

Šetrenie v rodinách sa vykonáva za účelom 

zisťovania ekonomických a bytových 

podmienok, rodinných pomerov, finančných 

a celkových sociálnych pomerov. Šetrenia na 

území mesta Dunajská Streda sa uskutočňujú na 

podnet súdu, ÚPSVaR, Ded, Mestských úradov 

/ z iných krajov SR/, zdravotníckych zariadení 

i na podnet obyvateľov mesta Dunajská Streda.  

V roku 2020 bolo vykonaných 15 šetrení na 

podnet ÚPSVaR v rodinách maloletých detí, 4 

šetrení na podnet súdu, 1 šetrenie na podnet Ded 

a 4 šetrenia z dôvodu návrhu náhradnej rodinnej 

starostlivosti 

V roku 2020 sa v rámci kampane „Pomôžme 

deťom“ poskytli kupóny na odber ročnej zásoby 

plienok vlastnej značky dm: „babylove“ 3 

rodinám , ktoré sa nachádzajú v ťažkej životnej 

situácii. Kampaň organizuje drogéria dm so 

Slovenskou katolíckou charitou. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

 

 

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 

 

Opatreni

e 

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 

Osvetové aktivity sa nemohli uskutočňovať 

z dôvodu preventívnych opatrení. 

Mládež – na čele so študentským primátorom – 

sa zapojila do rozdávania a roznášania rúšok 



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 

a v ZpS sa spolupodieľali na Vianočnom 

koncerte.  

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

Opatreni

e 

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 

Ukazovateľ: Počet stretnutí 

s predstaviteľmi organizácií 

Hodnota. 5/ročne 

Dunajskostredská farská charita organizovala 

zbierku pre odkázané rodiny v marci 

a v septembri roku 2020, kedy podporovatelia 

darovali  oblečenie, hračky, školské potreby, 

trvanlivé potraviny a drogériu.  

 

Pod záštitou charity v dvoch predajniach 

dunajskostredského reťazca Lidl a v 

obchodnom dome Tesco bola realizovaná 

zbierka. Výťažok bol rozdelený medzi 

odkázanými, rodinami žijúcimi v ťažších 

životných pomeroch.  

 

V decembri 2020 bolo možné do debny 

umiestnenej pri vchode do radnice vložiť zimné 

veci v dobrom, ešte použiteľnom stave – 

čiapky, šály, rukavice, ponožky, ktoré spolu s 

darom z Hrubého Šúru boli rozdelené do 

vianočných balíkov pre rodiny v ťažšej situácii 

žijúce v Dunajskej Strede.  

 

Predstavenstvo podniku Philip Morris 

Slovensko od stredu novembra až po stred 

decembra každý pracovný deň dávalo v rámci 

dobročinnej akcie farskej charite 60 porcií 

obedov, ktoré boli rozdávané odkázaným: pre 

bezdomovcov, pre osoby odporúčané 



oddelením sociálnych vecí mestského úradu, 

ako aj odkázané rodiny, ktoré sú v hľadáčiku 

charity. 

  

Vďaka DM drogerie Slovensko sa podarilo 

rozdávať popri mikulášskych balíčkoch aj teplý 

obed hlavne rodinám s malými deťmi, ktoré 

žijú v ťažších podmienkach.  

 

Baličky rodinám doručili spolupracovníci 

katolíckej Charity a Reformovaná cirkev bola 

nápomocná pri roznášaní rúšok. 

 

Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

Špecifický cieľ: Spomalenie nárastu sociálno-patologických javov  

Opatreni

e 

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 

Ukazovateľ: Udržanie pracovného 

miesta sociálneho pracovníka 

v teréne 

Hodnota: 1 

V rámci terénnej sociálnej práce sa poskytuje 

poradenstvo pri riešení sociálnych a rodinných 

problémov, krízová intervencia v ťažkých 

životných situáciách, uľahčenie komunikácie 

medzi klientom a inštitúciami, sprevádzanie 

klienta v inštitúciách, spolupráca 

s inštitúciami, osveta a propagácia zdravého 

životného štýlu – čistota okolia, zlepšenie 

nakladania s komunálnym odpadom, 

pravidelná návštevnosť u lekára, očkovanie, 

riadne užívanie liekov, podpora klientov 

k rozvoju kompetencie a samostatnému 

riešeniu svojich problémov.  

 

S pomocou terénnej sociálnej pracovníčky boli 

pre obyvateľov MRK rozdávané rúška počas 

pandémie Covid-19.    

 



Merateľný ukazovateľ nebol určený na rok 

2020. 

 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 01.01.2020 do 31.12.2020 predstavuje sumu 

vo výške 2.666,- €. 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 2019 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 na rok 2020. 

V zmysle podanej žiadosti bol poskytnutý 

finančný príspevok na poskytovanie sociálnej 



služby v nocľahárni na rozpočtový rok 2020 vo 

výške 20.891,81 Eur na bežné výdavky.   

 

V roku 2020 bola nocľaháreň v celoročnej 

prevádzke, jej vyťaženosť bola stopercentná.  

 

Bezdomovcom boli zabezpečené rúška počas 

krízovej situácie Covid-19 a boli pravidelne 

testovaní. V prípade pozitivity na Covid-19 

bolo zabezpečené v budove nocľahárne 

karanténna miestnosť pre pozitívnych.  

 

Z dotácie ministerstva počas prvej línii 

pandémie boli nakúpené a rozdané výživové 

doplnky pre bezdomovcov vo výške 260,- Eur 

a to vitamíny C a D.  

 

Dezinfekcia budovy prebiehala pravidelne.  

 

Sociálny zamestnanec zodpovedný za chod 

Nocľahárne aj napriek epidemiologickej 

situácie realizoval aktivity a činnosti ľahko 

dostupné pre osoby v zariadení. 

 

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 

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 vybavovali 



Ukazovateľ: Počet vybudovaného 

komunitného centra, vytvorenie 

novej sociálnej služby 

Hodnota: 1 

priebežne, registrácia je naplánovaná na                 

I. polrok 2021.  

 

Úloha sa plní priebežne. 

Špecifický cieľ: Zlepšovanie úrovne sociálnych zručností osôb ohrozených sociálnym vylúčením   

Opatreni

e 

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: ÚPSVaR 

Ukazovateľ: Počet klientov 

uvedených aktivít 

Hodnota: 20/mesiac 

Nezrealizované z dôvodu, že kolaudácia 

a ostatné náležitosti k zabezpečeniu prevádzky 

sa vybavujú 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: ÚPSVaR, ZŠ, MŠ 

Ukazovateľ: Počet vytvorených 

pracovných miest pre asistentov 

učiteľa 

Hodnota: 1 pracovné miesto 

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. 

V ZŠ od. 1.júna 2020 ministerstvo umožnilo 

otvorenie prvého až piateho ročníka, pričom 



účasť žiakov vo vyučovaní bola dobrovoľná. 

Organizácia a podmienky výchovy 

a vzdelávania od 1. júna boli v súlade 

usmerneniami ministerstva školstva. Všetky 

opatrenia kvôli prevencii nákazy Covid19 boli 

dodržiavané. Žiaci, ktorí sa či už 

z objektívnych, alebo subjektívnych príčin 

nezúčastňovali vyučovania, dostávali aj 

naďalej zadania a učivo online. V triedach  1-4. 

ročníkov  sa vyučovalo podľa pôvodného 

rozvrhu, pre 5. ročník bol vytvorený 

mimoriadny rozvrh hodín: Od 22. júna 2020 

ministerstvo umožnilo otvorenie prvého až 

deviateho ročníka, pričom účasť žiakov vo 

vyučovaní bola dobrovoľná. Pre žiakov, ktorí 

nemali prístup k dištančnému vzdelávaniu, 

školy ponúkli v zmysle usmernení MŠVVaŠ SR 

prezenčné vyučovanie v malých skupinách 

v priestoroch škôl. Počas augusta 2020 ZŠ 

realizovali Letnú školu. 

 

Úloha splnená.  

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

Opatreni

e 

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  



Opatreni

e 

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: ÚPSVaR 

Ukazovateľ: Registrácia novej 

sociálnej služby, Vytvorenie 

nového pracovného miesta 

opatrovateľa detí 

Hodnota: 1 

 

V roku 2020 sme nezaznamenali potrebu 

registrácie uvedenej sociálnej služby. 

 

 

Špecifický cieľ: Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v ZpS  

Opatreni

e 

Vytvorenie priestoru pre zlepšovanie 

poskytovaných služieb a zlepšenie 

životných podmienok obyvateľov 

žijúcich v ZpS 

Aktivita Zabezpečovanie nových 

terapeutických metód s cieľom 

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 

Jedným z hlavných cieľov zariadenia má byť 

zvýšenie kvality poskytovaných služieb, 

pomáhať zabezpečiť seniorom príslušný 

komfort a udržať priemernú kvalitu života a to 

prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia 

poskytovanej sociálnej rehabilitácie 

a pracovnej terapie.   

 

Aj v roku 2020 sa ZpS podarilo zlepšiť 

materiálno-technické vybavenie zariadenia 

z mimorozpočtových zdrojov: 

- Od Kauflandu Slovenská republika v.o.s. 

dostali sponzorský dar – tovar v celkovej 

hodnote za viac ako 3 000 Eur. 

- Od Lóránta Nagya-NARIAS tovar v celkovej 

hodnote cca 300 Eur. 

- Od spoločnosti Kominox  jednorazové 

rukavice v hodnote 290 Eur. 

- Dar od Privatbanky, a.s., peňažný dar na 

elektr. polohovateľné postele v hodnote 1 000 

Eur. 



- Dar od Kukkonia oz, Ochranné pomôcky proti 

COVID – 19 a dezinfekčné prostriedky 

v hodnote viac ako 9 000 Eur. 

- Dar od JUDr. Zoltána Hájosa, vecný dar, 

hnuteľné veci v hodnote 637 Eur.  

- Dar od fyzickej osoby v sume 300 Eur. 

- Dar od Bazsalovicsa Rudolfa obrázky (7 ks 

Krajinka) 

- Vecný dar od lekárne Dr. MAX v hodn. 1000 

Eur. 

- Dar od Veľvyslanectva Maďarskej republiky 

pomocou Tibora Petőa, ochranné pomôcky 

proti COVID-19 v hodnote cca 2 000 Eur. 

- od nadácie EPH vedeli zabezpečiť 

preventívne testovanie zamestnancov na vírus 

SARS-COV 2 ( Covid-19) v hodnote 3 360 

Eur. 

- Od nadácie SPP získali finančný príspevok vo 

výške 1 500 Eur na projekt predložený 

v grantovom programe Pomáhame SPPolu, za 

účelom ochrany zdravia. 

- Bola schválená dotácia na podporu 

humanitárnej pomoci na rok 2020 podľa § 9 

ods. 3 a 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v znení neskorších predpisov v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky v hodnote 1 675 Eur. 

- Získali účelovú dotáciu od Trnavského 

samosprávneho kraja „Bojujeme 

koronavírusom“ vo výške 10 000 Eur. 

- Získali dotáciu v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre 

poskytovateľov vybraných druhov sociálnych 

služieb na nákup výživových doplnkov, najmä 

vitamínu D3 vo výške 4.940 EUR  



- Ďalšie dotácie pre zariadenie boli poskytnuté 

na záchranné práce počas mimoriadnej situácie 

COVID-19 vo výške 14.329,11 EUR,  

- Získali dotáciu v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre 

poskytovateľov vybraných druhov sociálnych 

služieb, centier pre deti a rodinu (CDR) a 

akreditovaných subjektov na účely 

„mimoriadnej odmeny“ pre ich zamestnancov 

za prácu v období I. vlny pandémie v hodnote 

56 047 Eur. 

- Získali dotáciu v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre projekt 

„Pracuj, zmeň svoj život aktivita č. 2 – Podpora 

zamestnávania UoZ prostredníctvom 

poskytovateľov sociálnych služieb“ v hodnote 

15 489,72 Eur. 

- V spolupráci mestom získali dotáciu 

predložený podľa § 3, § 6 ods. 1 písm. a), § 7, 

§ 8, § 9a zákona č. 544/2010 Z.z. v z.n.p. o 

dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR na rok 2020, a to 

na podporu rozvoja sociálnych služieb v 

celkovej výške 19 680 Eur, z toho jednorazovo 

8 180 Eur na bežný transfer, a to na notebook, 

mobilnú záhradku, prenosný bublinkový valec, 

LED projektor, interaktívne optické vlákna, 

projektor, projekčné plátno, stoly, stoličky, stôl 

so zásuvkami, vibroakustická lenoška, a 11 500 

Eur formou kapitálového transferu na varný 

kotol a elektrický konvektomat. 

- Thermalpark DS, a.s. bol nápomocný 

poskytnutím ubytovania pre zamestnancov 

v čase karantény. 

 

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 stacionári 

Termín: 2018-2020 

Zodpovední: CSS, Mesto 

Zdroje: Rozpočet CSS 

Partneri: Špecialisti, dobrovoľníci 

Ukazovateľ: Zvyšovanie 

spokojnosti klientov. Počet 

podujatí 5 ročne v spolupráci 

s dobrovoľníkmi. 

Hodnota: Pracovná terapia 

manuálnych zručností 240 hodín 

ročne 

Deň zdravia zameraný na zdravý životný štýl 

v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa pre deti a ich rodičov sa 

neuskutočnil, dôvodom bolo prerušenie 

prevádzky od 12.3.2020 do 31.05.2020. Počas 

roka kuchárky pripravovali rôzne  druhy 

nátierok a šalátov. V rámci výchovných aktivít 

deťom ukázali rôzne druhy ovocia a zeleniny, 

debatovali o dôležitosti potreby zvýšeného 

množstva ovocia a zeleniny počas pobytu 

v našom zariadení.  

 

Rodinný deň v Dennom stacionári s klientmi 

a ich rodičmi sa nekonal. V stacionári sa 

neposkytovala sociálna služba od 12.3.2020 do 

30.6.2020. Počas tohto obdobia prijímateľom 

sociálnej služby bolo poskytované sociálne 

poradenstvo. Zamestnanci denného stacionára 

boli v telefonickom kontakte s rodinou klienta. 

Plánované aktivity rodinného dňa napokon boli 

postupne zrealizované: športové aktivity, 

logické hry, maľovanie, modelovanie, pečenie 

koláčikov.  

 

 

Denné centrum /Klub dôchodcov/ bolo 

zatvorené na základe  nariadenia Vlády SR. 

Vedúca klubu udržiavala kontakt s členmi 

klubu, snažila sa im pomáhať aj po psychickej 

stránke, aby nemali strach a cítili sa bezpečne v 

rámci starostlivosti klubového vzťahu 

s rovesníkmi.  

 

Úloha splnená. 



 

Skratky: 

 

Centrum sociálnej starostlivosti – CSS 

Zariadenie pre seniorov – ZpS 

Základná/é škola/y – ZŠ 

Materská/é škola/y – MŠ 

Základná umelecká škola – ZUŠ 

Centrum voľného času – CVČ 

Dunajská Streda – DS 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – ÚPSVaR 

  

 

 

 


