
Informatívna správa o plnení 

Komunitného plánu sociálnych sluţieb Mesta Nová Baňa 

za rok 2020 

 
Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Nová Baňa na roky 2019-2023 (ďalej iba 

„Komunitný plán“) bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Nová Baňa č. 

41/2019 zo dňa 27. 02. 2019. Schválením dokumentu v mestskom zastupiteľstve začala fáza 

jeho realizácie, ktorá potrvá do roku 2023. 

 

Vždy k 31. 12. kalendárneho roka v priebehu platnosti Komunitného plánu je potrebné 

predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva Informatívnu správu o plnení KPSS. 

Rovnako k 31. 12. kalendárneho roka v priebehu platnosti Komunitného plánu je potrebné 

predložiť Komisii rozvoja, sociálnej a bytovej Normatívnu správu o plnení KPSS.  

 

Hlavnou prioritou Komunitného plánu je neustále rozvíjať  širokú paletu sociálnych služieb 

poskytovaných v meste.  Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom 

dosiahnutia dôstojných podmienok  života všetkých kategórií obyvateľov mesta.  

 

  

SOCIÁLNE SLUŢBY NA RIEŠENIE  NEPRIAZNIVEJ SITUÁCIE Z DÔVODU 

ŤAŢKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO   

STAVU ALEBO  Z DÔVODU   DOVŔŠENIA   DÔCHODKOVÉHO    VEKU   

 

  

A: ROZVOJ  POBYTOVÝCH SOCIÁLNYCH SLUŢIEB  V ZARIADENIACH       

SOCIÁLNYCH   SLUŢIEB  - pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

a pre   fyzické  osoby, ktoré dovŕšili    dôchodkový   vek   

 

Priorita č. 1:  

  

CIEĽ  č. 1 Doplniť štruktúru sociálnych zariadení a sluţieb  

 

Opatrenie: Zriadiť  /vybudovať/  zariadenie  sociálnych  služieb  Denný stacionár    

Úlohy  

/popis východiska 

opatrenia/ 

charakteristika 

opatrenia  

 

Zvýšenie dostupnosti služieb pre občanov, ktorí  sú  odkázaní  na 

pomoc inej fyzickej osoby. Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby 

v dennom stacionári,  v ktorom sa  poskytuje pomoc pri odkázanosti 

na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna 

rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje  sa pracovná terapia, záujmová 

činnosť. Denný stacionár je opatrovateľská služba v zariadení 

s denným pobytom, poskytovaná fyzickým osobám, ktorí žijú 

v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im 

nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, ale nechcú ich umiestniť 

v zariadení sociálnych služieb,  resp. čakajú v poradovníku na 

umiestnenie do  zariadení sociálnych služieb.   

 



Zdroje 

financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa, MPSVaR 

 

Zodpovednosť 

 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne 

Termín 2019-2023 trvale 

 

Plnenie k 31. 12. 2020  

Mesto Nová Baňa sa zapojilo do projektu CIZS, kde podalo Projektový zámer, ktorý bol aj 

schválený Ministerstvom zdravotníctva SR. Súčasťou projektového zámeru je aj  prevádzka 

Denného stacionára, ktorého zahájenie je plánované v stanovenej lehote – max. 24 mesiacov 

od schválenia Žiadosti projektu CIZS. T.j. predpoklad je jeho spustenie v druhej polovici roku 

2023. Výzva na podanie žiadosti bola vyhlásená 08. 10. 2020 a žiadosť bude podaná v lehote 

do 15. 02. 2021.          

Primátor mesta Nová Baňa dňa 10. 04. 2019 zriadil Radu seniorov. Na jej pravidelných 

zasadnutiach spolupracuje Mesto s jednotlivými zástupcami organizácií (Denné centrum 

seniorov Lipa, Jednota dôchodcov Slovenska, Zväz zdravotne postihnutých Slovenska) na 

riešení podnetov a  životných situácií občanov v meste. V priebehu roku 2020 z dôvodu I. vlny 

a II. vlny pandémie COVID-19 došlo k prerušeniu činnosti DCS Lipa a k uzatvoreniu 

priestorov. Reálne bola činnosť vykonávaná iba v mesiacoch január, február, polovica marca 

a júl 2020, ako do dovoľovala epidemiologická situácia. Výročné členské schôdze v DCS 

Lipa, Zväzu zdravotne postihnutých Slovenska, Jednoty dôchodcov Slovenska sa z dôvodu 

epidemiologickej situácie presúvajú na začiatok roka 2021.  

        

CIEĽ č. 2 Podporovať   neverejných poskytovateľov sociálnych sluţieb , 

ktorí pôsobia na území mesta Nová Baňa 

Opatrenie: Pokračovať v spolupráci  DSS ktoré pôsobí na území mesta Nová 

Baňa ktoré prevádzkuje  a zabezpečuje sociálnu službu v Zariadeniach  

opatrovateľskej služby a v Zariadení pre seniorov    

Úlohy  

/popis východiska 

opatrenia/ 

charakteristika 

opatrenia  

 

Zabezpečiť poskytovanie  starostlivosti osobe s nepriaznivým 

zdravotným stavom, ktorej poskytovanie opatrovateľskej služby 

v domácnosti  nerieši sociálnu situáciu.  

Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  

a má najmenej stupeň odkázanosti  IV podľa osobitného predpisu  

alebo fyzickej  osobe,  ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie  

sociálnej služby v tomto zariadení  potrebuje z iných vážnych 

dôvodov.   

 

Zdroje 

financovania 

v  zmysle zákona č.  448/2008 Z.z. o sociálnych službách  sociálnu         

službu financuje MPSVaR  

 

Zodpovednosť 

 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne 

Termín 2019-2023 trvale 

 



Plnenie k 31. 12. 2020 

Zariadenie DD a DSS Hrabiny spadá pod BBSK, spolupráca Mesta a BBSK a DD a DSS 

Hrabiny je efektívna. Umiestňovanie klientov do zariadenia je realizované v zmysle 

poradovníka s prihliadnutím na špecifické požiadavky jednotlivých klientov. 

Spolupráca so súkromnými zariadeniami Dominik n.o. Veľká Lehota a Bonitas n.o. Tekovská 

Breznica - Mesto zahájilo komunikáciou s vedením spoločnosti.  

Mesto je v rokovaní so súkromným zariadením BONITAS n.o. Tekovská Breznica so zámerom 

na celoročný dovoz teplej stravy pre seniorov, ktorých záujem o túto službu mapuje Mesto 

Nová Baňa prostredníctvom pracovníčky na úseku sociálnej agendy.  

V priebehu roka bol režim prevádzky neverejných poskytovateľov zariadenia pre seniorov 

pobytovou formou ovplyvnený nariadenými protiepidemiologickými opatreniami Úradu 

verejného zdravotníctva a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Umiestňovanie 

klientov do zariadení pre seniorov bolo týmto ovplyvnené a dôraz bol kladený najmä na 

zabránenie rozšírenia ochorenia – koronavírus v týchto zariadeniach. Ochorenie sa 

v priebehu roka 2020 v zariadeniach nevyskytlo.  

B: PODPORA    ZOTRVANIA     OBČANOV    V PRIRODZENOM     PROSTREDÍ  

ROZVOJOM TERÉNNYCH SOCIÁLNYCH SLUŢIEB   

 

Priorita č. 1:   

CIEĽ č. 1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŢBA  Zabezpečiť plnohodnotný život 

seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí  

Zabezpečiť pre zdravotne postihnutých dostatočne, cenovo dostupné 

a kvalitné sociálne služby umožňujúce im prežiť napriek zdravotnému 

hendikepu plnohodnotný život Opatrenie Udržanie súčasného rozsahu 

opatrovateľskej  služby a sústavne zvyšovať  jej kvalitu a dostupnosť.   

 

Opatrenie: Zabezpečenie dostatočnej kapacity opatrovateľskej služby vzhľadom 

na potreby  občanov- podpora zotrvania klienta v prirodzenom 

prostredí .   

 

Úlohy  

/popis východiska 

opatrenia/ 

charakteristika 

opatrenia  

 

Vzhľadom na nedostatkovosť tejto služby a na demografický vývoj 

populácie je potrebné plánovať posilnenie kapacity kvalitnej 

opatrovateľskej služby. Táto služba umožňuje občanovi zotrvať čo 

najdlhšie v prirodzenom prostredí. Zo strany občanov je výrazný 

dopyt po terénnej sociálnej službe v prirodzenom rodinnom prostredí.          

-  v rozpočte mesta Nová Baňa každoročne navýšiť objem                           

finančných  prostriedkov na zabezpečenie poskytovania               

opatrovateľskej  služby Verejne prezentovať činnosť opatrovateľskej 

služby v záujme šírenia dobrého mena.   

 

Zdroje 

financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa 

 

Zodpovednosť 

 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne 

Termín 2019-2023 trvale 



Plnenie k 31. 12. 2020 

V roku 2020 zabezpečovalo Mesto rozsah terénnej opatrovateľskej služby celkovo 

prostredníctvom 16 opatrovateliek, ktoré poskytovali opatrovateľskú službu v súčte za rok 

2020 – 34 klientom.  

 

Mesto Nová Baňa uzavrelo zmluvu s neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby 

Opatríme Vás n.o. zmluvu o spolupráci na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020. Spoločnosť 

Opatríme Vás n.o. čerpá finančné prostriedky z Európskej únie na poskytovanie 

opatrovateľskej služby. Koniec aktuálneho projektu je naplánovaný k 31. 12. 2020.  

Dôvod zapojenia externého poskytovateľa je šetrenie finančných prostriedkov zo strany 

Mesta. Do projektu Mesto zapojilo 5 opatrovateliek, ktoré opatrujú 10 klientov. Súčasne na 

základe druhej zmluvy s Opatríme Vás n.o. dofinancováva ďalšie 3 opatrovateľky pre dvoch 

klientov.  

V roku 2020 očakávame objem finančných prostriedkov, ktorý je určený na terénnu 

opatrovateľskú službu nad stanovenou hranicou 5% z výnosu dane z príjmov poukázaných 

samospráve.  

 

CIEĽ č. 2 Podporovať   neverejných poskytovateľov sociálnych sluţieb, ktorí 

pôsobia na území mesta Nová Baňa   

Opatrenie: Zabezpečenie prepravnej služby pre občanov s ťažkým zdravotným 

postihnutím 

 

Úlohy  

/popis východiska 

opatrenia/ 

charakteristika 

opatrenia  

 

Zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 

odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom 

alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s 

obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a 

obmedzenou schopnosťou orientácie, prepravnú službu 

prostredníctvom  neverejného poskytovateľa.  

 

Zdroje 

financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa 

 

Zodpovednosť 

 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne 

Termín 2019-2023 trvale 

 

Plnenie k 31. 12. 2020 

Poskytovanie prepravnej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím je 

zabezpečené prostredníctvom neverejného poskytovateľa – TAXISS – Pavol Bóna. Okrem 

tejto spoločnosti vznikli v meste Nová Baňa aj noví neverejní prevádzkovatelia dopravnej 



zdravotnej služby a zároveň je v meste Nová Baňa dostupná aj dopravná zdravotná služba 

siete nemocníc Svet zdravia.  

Pracovníčka na úseku sociálnej agendy poskytuje občanom poradenstvo v oblasti 

zabezpečenia prepravy, ktorá je hradená buď zo zdravotného poistenia alebo ju hradí 

samotný klient. 

Od 1.10.2019 bola zahájená služba – Sociálny taxík pre seniorov a vybrané skupiny 

obyvateľov, ktorý zabezpečujú zmluvní partneri. 

Na základe prijatého VZN č. 4/2019 zo dňa 19.8.2019 o poskytovaní služby – sociálny taxík 

s účinnosťou od 1.10.2019 začala uvedená služba fungovať. Mesto Nová Baňa uzavrelo 

zmluvu o poskytovaní služby – sociálny taxík s tromi taxislužbami prepravujúcimi osoby na 

území mesta Nová Baň v roku 2019 a s novou taxislužbou v roku 2020. K decembru 2020 bolo 

vydaných celkovo 235 evidenčných kariet na poskytovanie služby, za rok 2020 to bolo 78 

evidenčných kariet. Rok 2020 bol pre využívanie sociálneho taxíka z hľadiska COVID-19 

špecifický a niekoľko mesiacov samotná služba nefungovala. Seniori službu využívajú 

pravidelne. Čerpanie rozpočtu k decembru 2020 bolo vo výške 1702,47 Eur. V rozpočte bol 

pôvodne schválený vyšší finančný objem, ktorý nebol spotrebovaný z dôvodu obmedzení 

v súvislosti s pandémiou koronavírusu.  

 

Priorita č. 2:   

SOCIÁLNE SLUŢBY NA ZABEZPEČENIE NEVYHNUTNÝCH PODMIENOK 

NA USPOKOJOVANIE ZÁKLADNÝCH SLUŢIEB ŢIVOTNÝCH POTRIEB  

 

 

CIEĽ č. 1 Podporovať   neverejných poskytovateľov sociálnych sluţieb, ktorí 

pôsobia na území mesta 

Opatrenie: Pomoc ľuďom v hmotnej núdzi 

 

Úlohy  

/popis východiska 

opatrenia/ 

charakteristika 

opatrenia  

 

Zabezpečiť fyzickej osobe ktorá sa ocitla  nepriaznivej životnej situácii 

pomoc a to buď formou finančnej pomoci, alebo materiálnej. 

 

Zdroje 

financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa 

 

Zodpovednosť 

 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne 

Termín 2019-2023 trvale 

 

Plnenie k 31. 12. 2020 

Mesto Nová Baňa sa snaží vyjsť v ústrety tým, ktorí to potrebujú a sú v nepriaznivej životnej 

situácii. Jednou z foriem pomoci bola aj služba dovozu potravín, ktorú Mesto realizovalo 



prostredníctvom taxislužieb a pre odkázaných občanov bola táto služba zabezpečovaná 

z nákladov mesta.  

 

Mesto prostredníctvom svojho sociálneho úseku poskytuje potrebné poradenstvo pri riešení 

konkrétnych životných situácií buď pomocou vo vlastnej réžii alebo sprostredkovaním pomoci 

cez iné inštitúcie, napr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, neziskové organizácie, 

občianske združenia, nadácie. 

 

Priorita č. 3:  

SOCIÁLNE SLUŢBY NA PODPORU RODINY S DEŤMI 

 

CIEĽ č. 1 Vytvorenie podmienok na stretávanie sa rodín s deťmi 

Opatrenie: Zriadiť a prevádzkovať centrum pre rodinu   

Úlohy  

/popis východiska 

opatrenia/ 

charakteristika 

opatrenia  

 

Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby počas dňa osobe  alebo 

rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú 

schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy 

pre svoje životné návyky a spôsob života. Zabezpečiť prostredníctvom 

nízkoprahového denného centra  pre deti a rodinu  poskytovanie  

sociálneho poradenstva a pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov,  zároveň  im poskytnúť nevyhnutné ošatenie a 

obuv a zabezpečiť im záujmovú činnosť.  

  

Zdroje 

financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa 

 

Zodpovednosť 

 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne 

Termín 2019-2023 trvale 

 

Plnenie k 31. 12. 2020 

Materské centrum Gašparko obnovilo a zintenzívnilo svoju činnosť v závere roku 2019 po 

výmene nových štatutárov. Aj v tejto oblasti to bol pre rodiny s deťmi špecifický rok a veľkú 

časť roka bolo materské centrum zatvorené z dôvodu pandémie. 

 

 

Priorita č. 4 

STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBČANOV MESTA 

 

CIEĽ č. 1 Okamţitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi 

Opatrenie: Zabezpečiť finančnú pomoc   na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze 

obyvateľom mesta Nová Baňa 

Úlohy  

/popis východiska 

opatrenia/ 

charakteristika 

opatrenia  

 

Poskytovať jednorazové finančné dávky (jednorazovú dávku v 

hmotnej núdzi a jednorazovú dávku sociálnej pomoci) pre občanov v 

hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v  hmotnej  

núdzi spoločne posudzujú,  najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov  

v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej  núdzi.   

Zdroje Rozpočet mesta Nová Baňa 



financovania  

Zodpovednosť 

 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne 

Termín 2019-2023 trvale 

 

 

Plnenie k 31. 12. 2020 

V priebehu roku Komisia rozvoja, sociálna a bytová odsúhlasila 15 žiadostí na jednorazovú 

dávku v hmotnej núdzi – použité boli na drevo. A jednu jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – 

finančná hotovosť na opravu plynového kotla. V priebehu mesiaca december budú 100 

seniorom a občanom v hmotnej núdzi rozdané nákupné poukážky spoločnosti LIDL SR v.o.s. 

v hodnote 25 eur. Výber seniorov a občanov v hmotnej núdzi zabezpečila Rada seniorov ako 

poradný orgán primátora. Od 1. októbra 2020 vstúpilo Mesto do spolupráce s LIDL SR v.o.s. 

v rámci potravinovej zbierky „Podeľ sa a pomôž“. Jedná sa o celoročnú potravinovú zbierku 

prostredníctvom obchodného domu LIDL, kde občania môžu časť svojich nákupov darovať. 

Tieto potraviny sú následne prevzaté pracovníkom na sociálnom úseku a rozdistribuované do 

rodín – seniorom, ľuďom v hmotnej núdzi... 

 

CIEĽ č. 2 Pomoc občanom v náhlej núdzi 

Opatrenie: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi /pri živelnej pohrome 

alebo inej mimoriadnej udalosti/ 

Úlohy  

/popis východiska 

opatrenia/ 

charakteristika 

opatrenia  

 

Zabezpečiť a poskytnúť nájomné za prenájom /budov, priestorov, 

objektov a bytov/  obyvateľom mesta, ktorí potrebujú nevyhnutnú 

okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi, spôsobenej živelnou pohromou, 

požiarom, ekologickou alebo priemyselnou haváriou alebo inou 

podobnou udalosťou. Predmetná povinnosť vyplýva:  - v zmysle § 3 

ods. 4 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení   v znení neskorších 

predpisov/obec je povinná poskytovať obyvateľom obce nevyhnutnú  

okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, 

haváriou alebo inou  podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť im 

prístrešie, stravu alebo inú  materiálnu pomoc, napr.  poskytnutím 

nájomného za prenájom  budov, priestorov, objektov a bytov/. - v  

zmysle § 2   a § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. . o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní  

/živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov 

Zdroje 

financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa 

 

Zodpovednosť 

 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne 

Termín 2019-2023 trvale 

 

Plnenie k 31. 12. 2020 

V roku 2020 nenastala situácia, ktorá by vyžadovala pomoc občanom v hmotnej núdzi 

spôsobenej živelnou pohromou.  

 

 



Priorita č. 5:  

RIEŠENIE   PROBLÉMOV    MARGINALIZOVANEJ    RÓMSKEJ KOMUNITY 

 

CIEĽ č. 1 Rozvoj terénnej sociálnej sluţby 

Opatrenie: Podpora sociálnej práce v marginalizovanej  rómskej komunity  

formou     terénnych sociálnych pracovníkov 

Úlohy  

/popis východiska 

opatrenia/  

Zaviesť sociálnu prácu ako samostatnú formu terénnej sociálnej služby 

zameranú na sociálny monitoring a prevenciu, nové formy  sociálnej 

práce 

Zdroje 

financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa 

MsÚ Nová Baňa -  projektový manažér   

Európsky sociálny fond 

Zodpovednosť 

 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne  

Spolupráca: MPSVaR, Splnomocnenec vlády SR pre rómske 

komunity,   Poradca predsedu NSK  pre riešenie problémov rómskych 

komunít 

 

Termín 2019-2023 trvale 

 

Plnenie k 31. 12. 2020 

V priebehu roku 2019 bola Nová Baňa vyradená z Atlasu miest s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít.  

 

CIEĽ č. 2 Podporiť zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania Podporiť  

školské a predškolské vzdelávanie  a dochádzku rómskych detí  do 

školy Rozšíriť  prístup rómskych detí k vzdelaniu 

Opatrenie: Zvýšenie vzdelanostnej úrovne rómskych žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Zvyšovanie  hodnoty  vzdelávania  

Rómov, podporiť  školské a mimoškolské vzdelávanie   ako aj  

dochádzku rómskych detí  do školy 

Úlohy  

/popis východiska 

opatrenia/  

Zabezpečiť účasť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na 

vzdelávaní zlepšiť školské výsledky i dochádzku rómskych  detí do 

školy, ako i odstrániť  záškoláctvo v spolupráci so  Spojenou školou 

Zdroje 

financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa 

MsÚ Nová Baňa -  projektový manažér   

Európsky sociálny fond 

 

Zodpovednosť 

 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne  

Spolupráca: MPSVaR, Splnomocnenec vlády SR pre rómske 

komunity,   Poradca predsedu NSK  pre riešenie problémov rómskych 

komunít 

 

Termín 2019-2023 trvale 

 

Plnenie k 31. 12. 2020 

Všetky rómske deti v rámci predškolskej aj školskej dochádzky sú prihlásené do týchto 

predškolských a školských zariadení a sú im vytvorené podmienky na ich návštevu. 



Priorita č.  6:  

ZLEPŠIŤ INFORMOVANOSŤ OBČANOV V SOCIÁLNEJ OBLASTI 

 

CIEĽ č. 1 Pomoc občanom pri získavaní základných informácií v oblasti 

poskytovania sociálnych  sluţieb 

Opatrenie: Vytvorenie systému zabezpečenia informovanosti občana o sociálnych  

a s nimi súvisiacich službách 

Úlohy  

/popis východiska 

opatrenia/ 

charakteristika 

opatrenia  

 

Zvýšiť úroveň informovanosti o sociálnych službách v meste  a o 

aktivitách mesta v sociálnej oblasti:   

1. Propagácia  sociálnych služieb  prostredníctvom internetu (webovej 

stránky mesta Nová Baňa) 

Zdroje 

financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa 

 

Zodpovednosť 

 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne  

 

Termín 2019-2023 trvale 

 

Plnenie k 31. 12. 2020 

Pracovníčka na úseku agendy sociálnych vecí sa nachádza v prízemí budovy Mestského úradu 

v Klientskom centre a poskytuje poradenstvo pre všetkých občanov mesta Nová Baňa 

v uvedenej oblasti. Zároveň zverejňuje a aktualizuje informácie ohľadom sociálnych služieb 

na webstránke mesta. 

Mesto aktívne spolupracuje s Radou seniorov, ktorá vznikla v roku 2019.  

Mesto v priebehu roka 2020 vytvorilo materiál, ktorý vzhľadom na opatrenia proti šíreniu 

koronavírusu bude distribuovať až po ich uvoľnení, predpokladáme v prvej polovici roka 

2021.  

Priorita č. 7:  

PODPORA VZNIKU   NOVÝCH SLUŢIEB  -  (SOCIÁLNYCH  PODNIKOV, 

CHRÁNENÝCH  DIELNÍ , CHRÁNENÉHO  BÝVANIA, DENNÉHO STACIONÁRA) 

 

CIEĽ č. 1 Doplniť štruktúru sociálnych zariadení a sluţieb /pre ťaţko 

postihnutých občanov 

Opatrenie: Podporiť vytváranie chránených dielní, chráneného bývania a denného 

stacionára pre zdravotne ťažko postihnutých občanov 

Úlohy  

/popis východiska 

opatrenia/ 

charakteristika 

opatrenia  

 

Podporovať vytvorenie sociálneho komplexu  pre zdravotne 

postihnutých občanov, ktorý im zabezpečí v maximálnej miere čo 

najplnohodnotnejší život, integráciu do spoločnosti, s možnosťou 

pracovného uplatnenia, osamostatnenia sa aj v oblasti bývania, 

zabezpečenia určitej finančnej sebestačnosti.   

 

Zdroje 

financovania 

- príspevok na zriadenie chránenej dielne a na ich zachovanie    

(ÚPSVaR)   

 - regionálne operačné programy – projekty - sponzori - zákon č. 

5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti  



Zodpovednosť 

 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne  

 

Termín 2019-2023 trvale 

 

Plnenie k 31. 12. 2020 

V závere roku 2019 po nástupe novej pracovníčky na úsek sociálnej agendy Mesto 

komunikovalo možnosť vzniku chránených pracovných miest pre občanov so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom dotácie na refundáciu mzdových nákladov, ktorý poskytuje 

ÚPSVaR. V poslednom štvrťoku 2020 bolo mestu priznané postavenie chráneného 

pracoviska. Mesto od septembra 2020 zamestnalo 2 pracovníčky prostredníctvom chráneného 

pracovného miesta – jednu bola prijatá do DCS Lipa – ako aktívna výpomoc pre seniorov – 

aby denné centrum seniorov mohlo byť otvorené denne. Druhá pracovníčka bola prijatá 

priamo na Mestský úrad, kde má zabezpečiť napĺňanie a aktualizáciu údajov týkajúcich sa 

civilnej ochrany v meste Nová Baňa, zabezpečenie a aktualizácia BOZP a protipožiarnej 

ochrany.  

 

Mesto Nová Baňa pracuje na aktualizácii Komunitného plánu, ktorý bude predložený na 

schválenie Mestskému zastupiteľstvu 29. 12. 2020.  

 

 

V Novej Bani, 18. 12. 2020  

 

     Ing. Mgr. Eliška Vallová, v.r. 

          agenda sociálnych vecí 

   

 

  


