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Komisia sociálna, zdravotná 

a bytová pri MZ v Rožňave 

 

V Rožňave,  04.11. 2016 

 

 

 

 

VEC:  Správa o činnosti TSP/TP  za  obdobie jún/august/september/október 2016 

 

  

Náplň práce resp. bežná činnosť TSP/TP: 

 návštevy v rodinách (miestne šetrenia, depistáž) 

 šetrenia v rodinách najčastejšie na podnet SPODaSK - ÚPSVaR, Okresného súdu 

a polície, nadácií a pod. 

 monitoring terénu /severná časť, Rožňavská Baňa, Vargovo pole/ 

 komunikácia so zástupcami ZŠ, MŠ, s detskými lekármi, obvodnými lekármi pre 

dospelých, s pracovníkmi na ÚPSVaR, SPODaSK a MsÚ 

 telefonická a písomná komunikácia v záujme klientov 

 

Administratíva spojená s výkonom terénnej sociálnej práce: 

- každý TSP/TP si vedie samostatne terénny denník, kde si zaznamenáva každý deň 

svoju celodennú činnosť /raz denne/ 

- vedenie spisovej agendy - spisov klientov  a ich aktualizácia  

- zaznamenávanie intervencií do spisov klientov /individuálne – môže byť každý 

deň, raz týždenne – ako si zvolí TSP/TP – malo by to byť aspoň raz týždenne/ 

- písanie správ zo šetrení /najčastejšie pre súd, pre SPODaSK a pre políciu/ 

- záznamy v individuálnych plánoch práce s klientom (individuálny plán práce   

s klientom si vyžaduje intenzívnu prácu na riešení vybraného klientovho 

problému) 

 sprevádzanie klientov na rôzne inštitúcie, na rôzne vyšetrenia 

 pomoc klientom pri exekúciách – vyjednávanie v záujme  a v mene klienta, písanie 

splátkových kalendárov, sprevádzanie klientov k exekútorom, na súdy a pod. 



 hľadanie voľných pracovných miest na internete pre klientov 

 písanie žiadostí o prijatie do zamestnania a životopisov pre klientov 

 poskytovanie základného sociálneho poradenstva pre klientov v rôznych oblastiach 

 spolupráca pri prevádzke SOHaP /stredisko osobnej hygieny a práčovne/ 

 

 

Činnosť TSP/TP podľa mesiacov: 

 

Jún/ 2016 

Bežná činnosť TSP/TP – z toho najčastejšie:   

- poradenstvá ohľadom pravidelnej školskej dochádzky, riešenie podnetov zo škôl ohľadom 

nepravidelnej školskej dochádzky,  

- preventívne návštevy v rodinách, zakladanie nových spisov, napísanie životopisov, žiadosti 

o zamestnanie, napísanie nájomnej zmluvy,  

- spolupráca pri vybavovaní humanitárnej pomoci od MPSVaR,  

- písanie splátkových kalendárov, napísanie žiadosti  

- šetrenia na podnet Okresného súdu – uloženie výchovného opatrenia, úprava práv 

a povinností voči maloletým,  

- písanie správ zo šetrení  

- jednoduché poradenstvá (exekúcie, bývanie, zamestnanie, zdravie...) 

- príprava a realizácia terapeutickej skupiny rodičov na tému plánované rodičovstvo 

-  sprievody klientov do zdravotníckych zariadení  

- spolupráca s SPODaSK – riešenie krízových situácií v rodinách 

- účasť na workshope – problematika týraných žien – Fenestra  

- vybavovanie prevozu ťažko zdravotne postihnutého klienta na vyšetrenie do KE 

- poradenstvo ohľadom úmrtia v rodine 

- pomoc pri získaná potrebných dokladov zo štátneho archívu v BB 

- vybavenie rehabilitačnej sestry z ADOS pre imobilného klienta 

- účasť na konferencii – Skutočné odpovede na rómske otázky v KE 

- monitoring terénu – časť RV Baňa, RV Sever, RV Nadabula 

 

 

 

 



Júl/ 2016 

Bežná činnosť TSP/TP – z toho najčastejšie:   

- poradenstvá ohľadom pravidelnej školskej dochádzky, riešenie podnetov zo škôl ohľadom 

nepravidelnej školskej dochádzky,  

- preventívne návštevy v rodinách, zakladanie nových spisov, napísanie životopisov, žiadosti 

o zamestnanie, napísanie nájomnej zmluvy,  

- spolupráca pri vybavovaní humanitárnej pomoci od MPSVaR,  

- písanie splátkových kalendárov, napísanie žiadosti  

- šetrenia na podnet Okresného súdu – uloženie výchovného opatrenia, úprava práv 

a povinností voči maloletému,  

- písanie správ zo šetrení  

- jednoduché poradenstvá (exekúcie, bývanie, zamestnanie, zdravie...) 

- príprava podkladov pre aktualizáciu Atlasu rómskych komunít – mapovanie chatrčí 

- príprava a realizácia terapeutickej skupiny rodičov na tému plánované rodičovstvo 

- aktívna spolupráca so SČK – územný spolok Rožňava, pri doručovaní oznámení 

o poskytnutí potravinových balíčkov pre sociálne znevýhodnených občanov 

- spolupráca s MŠ na ul. Krátkej – vyhľadávacia činnosť 4-5 ročných detí (nástup na 

predprimárne vzdelávanie) 

-  spolupráca s KC – prednáška o téme Diabetes (merania hodnoty glukózy v krvi) 

-  sprievody klientov do zdravotníckych zariadení  

- spolupráca s SPODaSK – riešenie krízových situácií v rodinách 

- pomoc pri získaní finančnej výpomoci od nadácie Dobrý anjel 

 

August/2016 

Bežná činnosť TSP/TP  

- napísanie žiadostí o splátkové kalendáre, životopisov a žiadostí do zamestnaní 

- vykonávanie šetrení na podnet Okresného súdu a SPODaSk – zverenie maloletých detí do 

osobnej náhradnej starostlivosti, riešenie školskej dochádzky 

- vypracovávanie správ zo šetrení 

- základné poradenstvá v oblasti školskej dochádzky, bývania, zamestnania, zdravia 

- preventívne návštevy v rodinách 

- monitoring terénu – časť RV Baňa, RV Sever, RV Nadabula 

- spolupráca s KSK Košice ohľadom poskytovania sociálnych služieb 

- vypracovanie zoznamu sekundárnych klientov pre poskytnutie potravinových balíčkov 



- pomoc pri riešení majetkovo právnych vzťahov  

- spolupráca s nadáciou Pontis – poskytnutie školských potrieb a pomôcok pre vybrané 

sociálne znevýhodnené rodiny 

- spolupráca s odborom výstavby pri zabezpečovaní veľkoobjemových kontajnerov na 

likvidáciu komunálneho odpadu 

- brigáda v areáli budovy KC 

- aktívna účasť na skupinovej supervízii TSP a TP v Dobšinej 

- stretnutie rodičov IOP  

- vybavovanie rehabilitačnej sestry pre ťažko zdravotne postihnutého klienta 

- riešenie vlastníckych práv k užívaniu pozemku 

 

September /2016 

Bežná činnosť TSP/TP  

 

- spolupráca s nadáciou Pontis – poskytnutie školských potrieb a pomôcok pre vybrané 

sociálne znevýhodnené rodiny 

- kontrolno- preventívne návštevy vo vybraných rodinách 

- napísanie žiadostí o splátkové kalendáre, životopisov a žiadostí do zamestnaní 

- vykonávanie šetrení na podnet Okresného súdu a SPODaSk – zverenie maloletých 

detí do osobnej náhradnej starostlivosti, riešenie školskej dochádzky 

- vypracovávanie správ zo šetrení 

- základné poradenstvá v oblasti školskej dochádzky, bývania, zamestnania, zdravia 

- preventívne návštevy v rodinách 

- monitoring terénu – časť RV Baňa, RV Sever, RV Nadabula 

- spolupráca s Matričným úradom vo veci vybavovania úradných náležitostí 

z Osobitnej matriky Bratislava 

- spolupráca so zdravotníckym zariadením ČR – vyžiadanie pitevných správ 

- telefonické intervencie v záujme klientov 

- spolupráca s ÚPSVaR – šetrenie v rodine 

- doručovanie listinných dôkazov vo veci odvolacieho konania Krajskému súdu v KE 

- zabezpečenie veľkoobjemového kontajnera pre rodinu 

- vybavovanie  

- telefonické a následná spolupráca s Reedukačnými centrami Trstín, Bačkov ohľadom 

vyžiadania správy a vysvedčení klientky pre Krajský súd KE 



- spolupráca s asistentkou Osvety zdravia pri príprave klientky pred umiestnením do 

zariadenia sociálnych služieb 

- príprava a realizácia terapeutickej skupiny detí (záškoláci) – riešenie sociálno-

patologických javov, téma : Klamstvá 

- kontaktovanie potencionálneho zamestnávateľa v mene klienta 

- spolupráca s RÚVZ – prednáška o hepatitíde 

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov vo veciach : návrh na 

rozvod manželstva, návrh na úpravu práv a povinností voči maloletým deťom, návrh 

na určenie výživného 

- sprievod klietky do Moldavy nad Bodvou na lekárske vyšetrenia  

 

Október/2016 

Bežná činnosť TSP/TP  

 

- kontaktovanie Stredných škôl ohľadom možností pre štúdium pri zvyšovaní si 

ďalšej kvalifikácie klientov 

- sprievod klientky do umiestnenie do DSS 

- vybavenie invalidného vozíka pre zdravotne postihnutého klienta 

- účasť na konferencií v zariadení Subsidium v Rožňave 

- písanie životopisov, žiadostí do zamestnania, žiadosti o splátkové kalendáre 

- asistencia a zabezpečovanie komodít pre nákup z dotácií humanitárnej pomoci 

poskytnutých MPSVaR SR – účelová dotácia poskytnutá klientom 

prostredníctvom  mesta (osobitný príjemca) 

- vybavenie peňažného príspevku na kompenzáciu ŤZP 

- spolupráca  zo základnými školami – riešenie problémovej školskej dochádzky 

- sprievod klienta do Košíc – lekárske vyšetrenia 

- spolupráca s MŠ Krátka ohľadom zápisu detí do MŠ 

- aktívna spolupráca so SČK – územný spolok Rožňava, pri doručovaní oznámení 

o poskytnutí potravinových a hygienických balíčkov pre sociálne znevýhodnených 

občanov 

- šetrenia v rodinách na podnet Okresného súdu 

- písanie správ zo šetrení 

- písanie odvolaní proti rozhodnutiu UPSVaR o nepriznaní peňažných príspevkov 

na kompenzáciu  



- zastupovanie klientky v odvolacom konaní na Krajskom súde v KE (kolízne 

opatrovníctvo) 

- spolupráca s obcou Jovice pri riešení sociálnej situácie klienta 

- služobná cesta do zdravotníckeho centra Plešivec – riešenie zmeny obvodného 

lekára 

- telefonická konzultácia s odborom zdravotníctva KSK vo veci riešenia zmeny 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

- monitoring terénu – časť RV Baňa, RV Sever, RV Nadabula 

 

 

Počet pribúdajúcich (nových) klientov (spisov) podľa mesiacov 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet poskytnutých intervencií a opatrení v prospech klientov podľa mesiacov 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

mesiac muži ženy spolu 

jún 4 11 25 

júl 4 24 28 

august 5 12 17 

september 4 8 12 

október 3 4 7 

s p o l u 20 59 89 

mesiac spolu 

jún 247 

júl 192 

august 242 

september 222 

október 221 

s p o l u 1124 


