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Mesto Rožňava  (ďalej len „mesto“) poskytuje a zabezpečuje sociálne služby v zmysle 
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 (ďalej len 
„zákon o sociálnych službách“). Niektoré sociálne služby vykonáva aj priamo na základe 
prideleného registračného čísla 120/2010 – OSV/2 zo dňa 4.3.2010 zapísaného v Registri 
poskytovateľov sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.  

Mesto podľa zákona o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb 
a o úhradách za sociálne služby (ďalej len „VZN“) v rámci svojej pôsobnosti poskytuje 
nasledovné sociálne služby: 
 
1. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 
veku, ktorými sú : 
a) domáca opatrovateľská služba (ďalej len „ opatrovateľská služba“), 
b) požičiavanie pomôcok. 
 
2.  podporné služby, ktorými sú : 
a) odľahčovacia služba, 
b) denné centrum, 
c)  práčovňa, 
d) stredisko osobnej hygieny 
e) komunitné centrum 
 
Mesto poskytuje aj terénnu sociálnu službu na riešenie bežných a krízových situácií 
u fyzických osôb (sociálne slabších, mnohopočetné rodiny, ľudia bez prístrešia a pod.) 
 
Prehľad o činnostiach v jednotlivých druhoch poskytovaných sociálnych 
služieb a o inom predmete činnosti vykonávaných v kalendárnom roku 

1. Posudková činnosť 

 
Mesto v mysle zákona o sociálnych službách vykonáva sociálnu posudkovú 

činnosť pre potreby posúdenia a určenia stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby a zároveň rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu u tých občanov mesta, 
ktorí si riešia nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.   
 
Mesto rozhoduje o odkázanosti na: 

a)  sociálnu  službu v zariadení pre seniorov  
b)  sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby 
c)  sociálnu službu v dennom stacionári 
d)  opatrovateľskú službu  

 
 Uvedené sociálne služby v závislosti od druhu sociálnej služby mesto zabezpečuje 
prostredníctvom svojich zamestnancov alebo iných verejných a neverejných poskytovateľov 
na základe výberu občana. Medzi neverejných poskytovateľov poskytujúcich napríklad 
domácu opatrovateľskú službu na území mesta Rožňava patrí Slovenský Červený kríž  a  
Diecézna Charita.  
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Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vybavených v roku 2019 bol 
spolu 106 : 
- z toho na sociálnu službu v zariadení pre seniorov v počte 71 v tom  zastavené konanie  
z dôvodu úmrtia účastníka konania 0 a zastavené konanie z dôvodu späť vzatia žiadosti 0, 
- z toho na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby v počte 2  v tom   zastavené 
konanie z dôvodu úmrtia účastníka konania  0  a zastavené konanie z dôvodu  späť vzatia 
žiadosti 0. 
- z toho na sociálnu službu v dennom stacionári v počte 0 v tom  zastavené konanie    
z dôvodu úmrtia účastníka konania 0 a zastavené konanie z dôvodu späť vzatia žiadosti 0.  
- z toho na poskytnutie opatrovateľskej služby v počte 33 v tom  zastavené konanie   
  z dôvodu úmrtia účastníka konania 1 a zastavené konanie z dôvodu späť vzatia žiadosti 0 
 
Počet spracovaných sociálnych posudkov v roku 2019 bol spolu 72 : 
- z toho na sociálnu službu v zariadení pre seniorov v počte 52 
- z toho na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby v počte 2 
- z toho na sociálnu službu v dennom stacionári v počte 0 
- z toho na poskytnutie opatrovateľskej služby v počte 18 
 
Počet spracovaných zdravotných posudkoch v roku 2019 bol spolu 72 : 
- z toho na sociálnu službu v zariadení pre seniorov v počte 52 
- z toho na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby v počte 2 
- z toho na sociálnu službu v dennom stacionári v počte 0 
- z toho na poskytnutie opatrovateľskej služby v počte 18 
*zdravotné posudky spracoval posudzujúci zdravotnícky pracovník, s ktorým má mesto 
uzavretú zmluvu o výkone zdravotnej posudkovej činnosti v súlade so zákonom 
o sociálnych službách  
- náklady za zdravotné posudky boli  vo výške 888 €.  
 
Počet vydaných posudkoch o odkázanosti na sociálnu službu v roku 2019 bol spolu 91: 
- z toho na sociálnu službu v zariadení pre seniorov v počte   61 
- z toho na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby v počte 2 
- z toho na sociálnu službu v dennom stacionári v počte 0 
- z toho na poskytnutie opatrovateľskej služby v počte 28 
 
Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v roku 2019 bolo spolu 
106:  
- z toho na sociálnu službu v zariadení pre seniorov v počte 72  z toho 10  rozhodnutia 
vydané na  základe komplexného posudku s uvedeným stupňom odkázanosti vydaného 
príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych 
dôsledkov ťažkého  zdravotného postihnutia v súlade so zákonom o sociálnych službách 
- z toho na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby v počte 2 z toho 0 
rozhodnutia vydané na  základe komplexného posudku  
- z toho na sociálnu službu v dennom stacionári v počte 0 
- z toho na poskytnutie opatrovateľskej služby v počte 32  v tom 4 rozhodnutia vydaných 
na  základe komplexného posudku.  
        

Všetky rozhodnutia boli  vydané v zákonnej lehote v súlade so zákonom č.71/1967 
Zb. o správnom konaní. V sledovanom období neboli podané žiadne odvolania voči 
prvostupňovým rozhodnutiam.  
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2. Poskytovanie finančných príspevkov 

 
 
            V  zmysle § 75 zákona o sociálnych službách je obec povinná poskytovať finančný 
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 
sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak 
o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala 
obec a poskytuje: 
 
a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je:  1)  nízkoprahové denné centrum  
                                                                    2)  zariadenie pre seniorov 
                                                                    3) zariadenie opatrovateľskej služby 
                                                                    4)  denný stacionár        
b) terénnu sociálnu službu krízovej intervencie 
c) nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu 
d) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa  
e) opatrovateľskú službu 
f) prepravnú službu 
 

S účinnosťou novely zákona č. 448/2008 Z. z. od 1.1.2019 je  mesto   povinné 
poskytovať finančný príspevok na prevádzku pre zariadenia sociálnych služieb na svojich 
občanov s trvalým pobytom v meste Rožňava v zariadeniach: zariadenie opatrovateľskej 
služby, zariadenie pre seniorov, nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum.  
 
 Mesto v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o sociálnych službách 
poskytlo finančný príspevok pre nasledovných neverejných poskytovateľov sociálnej 
služby: 
 
Tabuľka 1 Domáca opatrovateľská služba poskytovaná neverejnými poskytovateľmi  
Neverejný poskytovateľ Počet prijímateľov soc. 

služby 
Výška finančného 
príspevku  

ADOS Slovenský Červený kríž 
Rožňava 

 
5 25 012,09 

Diecézna charita Rožňava 5 28 189,86 
SPOLU 10 53 201,95 
 
 
Tabuľka 2  Nízkoprahové denné centrum  
Neverejný poskytovateľ Počet prijímateľov 

 soc. služby 
Výška finančného príspevku  

Diecézna charita 48 4 913,28 €    
 
 
Tabuľka 3 Nocľaháreň  
Neverejný poskytovateľ Počet prijímateľov 

soc. služby 
Výška finančného príspevku  

Diecézna charita 15 4 000 €    
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Tabuľka 4 Zariadenie opatrovateľskej služby  (§36 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) 

Neverejný poskytovateľ Počet 
prijímate ľov 

Výška finančného 
príspevku 

Slovenský Červený kríž 8 10 099,18 € 
 
Tabuľka 5  Zariadenie pre seniorov FOR REGION, n. o. Nadabula 
(§35 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) 

Neverejný poskytovateľ Počet 
prijímate ľov 

Výška finančného 
príspevku 

For Region, n. o. 24 2 368,56 € 
 
Tabuľka 6 Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n. o. Rožňava Huta 
(§35 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) 

Neverejný 
poskytovateľ 

Počet 
prijímate ľov 

Výška finančného 
príspevku 

ZPS J. Schoppera, n. o. 45 4 475,42  
 
Tabuľka 7 Zariadenie pre seniorov Dom seniorov Zálesák, o.z. Betliar 
(§35 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) 

Neverejný 
poskytovateľ 

Počet 
prijímate ľov 

Výška finančného 
príspevku 

Dom seniorov 
Zálesák, o. z. 

8 1 412,86 € 

 
Tabuľka 8 Zariadenie pre seniorov Dom seniorov Rejdová, n.o. Rejdová 
(§35 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) 

Neverejný 
poskytovateľ 

Počet 
prijímate ľov 

Výška finančného 
príspevku 

Dom seniorov 
Rejdová, n. o. 

2 116,43 € 

 
Tabuľka 9 Zariadenie pre seniorov SENIRES, n. o. Ružomberok 
(§35 Zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách) 

Neverejný 
poskytovateľ 

Počet 
prijímate ľov 

Výška finančného 
príspevku 

ZPS 
Ružomberok, 

n. o. 
1 349,08 € 

 
 

3.  Opatrovateľská služba poskytovaná mestom  

 
 

Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby, ktorou sa zabezpečujú 
úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity  na určitý 
čas do doby trvania podmienok pre poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona 
o sociálnych službách. Táto sociálna služba je zabezpečovaná prostredníctvom 
zamestnancov (opatrovateliek/opatrovateľov) mesta Rožňava.  
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Celkový počet prijímateľov opatrovateľskej služby v roku 2019 bol v počte 74 z toho: 
-   s povinnosťou platenia celej úhrady v počte - 70 
-   s povinnosťou platenia časti úhrady* v počte -  3 
-   bez povinnosti platenia úhrady v počte – 1 
 
* s prihliadnutím na ochranu príjmu v zmysle §72, ods. 8) zákona č. 448/2008 Z. z. 
 
Štruktúra prijímate ľov opatrovateľskej služby podľa pohlavia: 
- ženy :   56 
- muži :   18 
 
Štruktúra prijímate ľov opatrovateľskej služby podľa stupňa odkázanosti : 
-    II. stupeň odkázanosti :     9 
-   III. stupeň odkázanosti :   13 
-   IV. stupeň odkázanosti :   29  
-    V. stupeň odkázanosti :   17 
-   VI. stupeň odkázanosti :    6 
 

Počas celého roka 2019 v opatrovateľskej službe  pribudlo 28 prijímateľov  a  ubudlo 
20 prijímateľov z dôvodu umiestnenia do zariadenia pre seniorov a úmrtia opatrovaných 
osôb. 

  
Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby v roku 2019 bol 51 

a priemerný počet opatrovateľov bol 44.  
Kontroly v rámci výkonu opatrovateľskej služby boli vykonané v počte 123. 

Prípadné sťažnosti občanov na postupy súvisiace s výkonom sociálnej služby boli riešené 
ihneď a ústne priamo na úseku opatrovateľskej služby prostredníctvom zodpovedných 
zamestnancov mesta.   

 Spolupráca s jednotlivými orgánmi miestnej štátnej správy a s ústrednými orgánmi 
štátnej správy pri zabezpečovaní výkonu štátnej správy sa konala podľa potreby  
v písomnom alebo telefonickom  styku. Zahraničné aktivity do oblasti opatrovateľskej 
služby zatiaľ neboli premietnuté.  
 
Príjmy  z úhrad za opatrovateľskú službu boli v celkovej výške 30 446,69 € z toho: 
-   od opatrovaných osôb  úhrady vo výške -  24 920,81 € 
-   od detí opatrovaných osôb resp. iných fyzických osôb vo výške  -   4 272,48 €   
-   s povinnosťou platenia časti úhrady* vo výške -    1 253,40 €  
* s prihliadnutím na ochranu príjmu v zmysle § 72, ods. 8)zákona č. 448/2008 Z.z. 
 

Na úhradu nákladov spojených s opatrovateľskou službou za celý rok 2019 spolu 
prispelo 73 prijímateľov, z toho zaopatrené plnoleté deti opatrovaných  osôb v počte 8 a iné 
fyzické osoby v počte 2. Z celkového počtu 74 prijímateľov platilo celú úhradu 70 
prijímateľov, čiastočnú úhradu 3 prijímatelia a 1 prijímateľovi sa opatrovateľská služba 
poskytovala  bezplatne po dobu  7 mesiacov a 3 mesiace platilo celú úhradu zaopatrené 
plnoleté dieťa.   

 
Úhrady za sociálnu službu, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky 

platenia za sociálnu službu sú stanovené Všeobecne záväzným nariadením mesta Rožňava 
o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne 
služby v meste Rožňava č. 4/2015-z03 schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave. 
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Výdavky respektíve náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby v roku 2019 čerpané 
z mestského rozpočtu : 
- mzdy, platy a ostatné vyrovnania vo výške platu (opatrovateľov)                    277 575,95 €   
- poistné na zdravotné poistenie  a ostatné povinné poistenia (opatrovateľov)     90 425,69 €   
- tovary a služby (stravné lístky, sociálny fond)                                              20 608,12 €   

                                                                                         Spolu:  388 609,76 €   
 

Čerpanie finančných prostriedkov bolo realizované na základe rozpisu záväzných 
ukazovateľov ŠR na rok 2019.  
 
 Priemerný počet prepočítaných pracovných úväzkov v priebehu roka 2019 bol 37,12  
úväzkov (t.j. počet zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu, ktorí sú 
v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, a to  prepočítaný na plne zamestnaných) v tom 
sú plné úväzky 23,11  a čiastočné úväzky 14,01.  
 
 
Tabuľka 10 Ekonomicky oprávnené náklady  (EON) na jedného prijímateľa sociálnej služby v roku 
2019 

Druh sociálnej 
služby 

Výška 
priemerných 

bežných 
výdavkov na 
prijímate ľa 

sociálnej služby/rok 
 

 

Výška 
priemerných 

skutočne 
dosiahnutých 

príjmov z platenia 
úhrad na 

prijímate ľa 
sociálnej služby/rok 

Ekonomicky 
oprávnené náklady/ 

klient/mes. v € 

Domáca 
opatrovateľská 
služba 

 
388 609,76 € 

 

 
30 446,69 € 

 
585,23 € 

 
 
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov na 1 prijímateľa na 1 rok = 388 609,76 € 
(výdavky) - príjmy : 51 (priem. počet opatrov. osôb) = 7 022,81 €/rok :12 = 585,23€/mesiac. 
 

  4.  Požičiavanie pomôcok  

 
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým 

zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázanej na 
zabezpečenie pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného 
príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu (Zákon č. 447/2008 Z. z.) 
z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytovanie pomôcky. 

Požičiavanie  pomôcok je možné poskytnúť aj prijímateľom opatrovateľskej služby  
v rámci skvalitnenia poskytovanej opatrovateľskej služby najmä v oblasti sebaobslužných 
úkonov. Mesto zakúpilo pomôcky v roku 2013 v rámci projektu „Lienka pomoci“. 
V roku 2019 boli zapožičané pomôcky v počte 3 z toho  skladacie chodítko 1 prijímateľovi 
opatrovateľskej služby, sedačka do sprchového kútu aj s toaletným kreslom tiež 1 
prijímateľovi opatrovateľskej služby. 
 
Príjmy  z úhrad za požičané pomôcky boli vo výške 84,50 €.  
Výdavky 0 € 



10 
 

5. Odľahčovacia služba  

 
 

       Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná len fyzickej osobe, ktorá opatruje 
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a poberá peňažný príspevok za celodenné 
opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z.z., počas obdobia, kedy nemôže opatrovanie 
vykonávať.   
       Odľahčovacia služba sa na základe výberu fyzickej osoby poskytuje terénnou formou 
sociálnej služby (domáca opatrovateľská služba), ambulantnou formou sociálnej služby 
(denný stacionár) alebo pobytovou formou sociálnej služby (zariadenie opatrovateľskej 
služby a zariadenie pre seniorov) v rozsahu najmenej 12 hodín denne, ktorá sa poskytuje na 
celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. 

  
V roku  2019 nebola podaná ani  jedna žiadosť na odľahčovaciu službu. 
 

6. Denné centrum 

 
 

Zriaďovateľom Denného centra je mesto Rožňava, ako verejný poskytovateľ sociálnej 
služby. Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou v pracovných dňoch, v pondelok 
a v stredu od 10:30 – 17:00 hod, v utorok a vo štvrtok od 12:00 do 18:00 hod  a v piatok od 
13:00 do 18:00 hod. V zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa 
v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým 
zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom. 
 
V dennom centre sa najmä: 
 
a)  poskytuje sociálne poradenstvo 
b) zabezpečuje záujmová činnosť. 
Prevádzka denného centra je upravená internou smernicou mesta. 
  
Počet návštevníkov v roku 2019 -  183 
Počet zamestnancov -  1 (zamestnanec na šesťhodinový úväzok/denne) 
 
Výdavky:  
- mzdy                       6809 € 
- odvody                    2370  € 
- tovary a služby        4799   €  
Spolu             13 978  € 
  
Príjmy:                           0 € 
 
 
 
 



11 
 

7. Stredisko osobnej hygieny a práčovňa 

 
Mesto prevádzkuje dve strediská osobnej hygieny a práčovňu, a to na Krátkej 30 

a Rožňavskej Bani č. 173 a 175  (v priestoroch bytov s nižším štandardom).  Tieto strediská 
sa nachádzajú priamo v centre rómskej komunity. Všetky náklady spojené s prevádzkou 
stredísk  financuje mesto z vlastných zdrojov. Prevádzku týchto stredísk zabezpečujú 
pracovníci v rámci malých obecných služieb pod dohľadom terénnych sociálnych 
pracovníkov.  
 
Počet klientov strediska osobnej hygieny :  2000 
Príjmy od klientov :  974 € 
 
Počet klientov práčovne:  377  
Príjmy od klientov :   522 € 
 
Výdavky spolu:  4960 € 
 
Počet zamestnancov  -           1 (terénny pracovník) 

1 (aktivačné práce) 
 

8. Poskytovanie jednorazovej dávky a pomoci v náhlej núdzi 

 
V zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec poskytnúť 
jednorazovú dávku.  

Jednorazová  dávka je určená obyvateľovi na čiastočnú úhradu mimoriadnych 
výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc  v hmotnej núdzi najmä na:  
a) zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, 
b) nevyhnutné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stoličky, chladnička, sporák, varič, 
vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad), 
c) školské potreby,  
d) mimoriadne liečebné náklady. 

Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných 
výdavkov najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku 
nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.“ 

Jednorazová dávka sa poskytuje v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme 
z rozpočtu mesta.  Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí mesto. 
 

V zmysle § 3 ods.3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov „obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho 
náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, 
najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc“. 
 
Tabuľka 11 Prehľad počtu žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky a pomoci v roku 2019 
počet žiadostí z toho kladne riešené výška pomoci v € 

3 2 60 € 
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9.  Pochovanie   

 
Na základe  §30 ods. (2) a (3)  zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  v platnom 

znení  (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí 
pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od úmrtia, pochovanie 
zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie 
zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. 
 
Tabuľka 12 Počet pochovaných osôb v roku 2019 
počet 
pochovaných 

Výška nákladov  
v € 

0 0  € 
 

10. Inštitút osobitného príjemcu 

 

10.1 Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi 
 

V zmysle § 23 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto Rožňava osobitným 
príjemcom dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Osobitný príjemca zabezpečuje dávku 
a príspevky v peňažnej forme alebo vo vecnej forme a je povinný ich použiť len na prospech 
občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne 
posudzujú. 

 
Tabuľka 13 Prehľad dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v roku 2019 

Priemerný 
počet 

poberateľov 

výška dávok 
a príspevkov  

z toho  
uhradené nájomné + 

výdavky spojené 
s bývaním 

vyplatené v hotovosti  

39   77 974,17 € 7 280,08 € 70 694,09 € 

10.2 Inštitút osobitného príjemcu – Prídavok na dieťa 
 

V zmysle §12 ods. 1 písm. a)  zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa 
a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov sa prídavok a príplatok k prídavku poukazuje obci, ak z písomnej informácie 
o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej 
školskej dochádzky alebo spáchalo priestupok. 
 
Tabuľka 14 Prehľad prídavkov na dieťa v zmysle §12 ods. 1 písm. a)  zákona č. 600/2003 Z.z. v roku 
2019 

Priemerný počet 
oprávnených 

Priemerný 
počet detí 

Výška prídavkov 
vyplatená  oprávneným 

27 37 10 971,26 € 

Výplata prídavkov na dieťa v zmysle §12 ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z.z. bola 
realizovaná formou sociálnych kupónov.  
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10.3 Inštitút osobitného príjemcu – Prídavok na dieťa  

 
V zmysle §12 ods. 1 písm. e)  zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa 

a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je členom 
domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu 
s účinnosťou od 01.01.2014 (s termínom výplaty prídavku od 01.02.2014). 
 
Tabuľka 15 Prehľad prídavkov na dieťa v zmysle §12 ods. 1 písm. e) zákona č. 600/2003 Z.z. v roku 
2018 

Priemerný počet 
oprávnených 

Priemerný 
počet detí 

Výška prídavkov 
vyplatených 
oprávneným  

33 80 21 692,224 € 

 

10.4  Inštitút osobitného príjemcu – Rodičovský príspevok,  Príspevok 
pri  narodení dieťaťa  
 

V zmysle § 5 ods. 8 zákona č. 571/2009  Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 571/2009 
Z.z.), ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo je fyzická osoba, ktorá sa s občanom 
v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky 
k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty rodičovského príspevku určí platiteľ. 

V zmysle §5 ods. 9 písm. a) zákona č. 571/2009  rodičovský príspevok sa vypláca 
oprávnenej osobe, ak dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi 
zabezpečuje osobitný príjemca  s účinnosťou od 01.01.2014 (s termínom výplaty prídavku od 
01.02.2014) 
 
Tabuľka 16  Prehľad počtu oprávnených poberateľov rodičovského príspevku a príspevku pri narodení 
v roku 2018 

 
Priemerný počet 

oprávnených 
Výška príspevkov 

vyplatená  
Rodičovský 
príspevok 4 

 
9 710,80  € 

Príspevok pri   
   narodení 0 0 

11. Terénna sociálna práca 

 
Terénna sociálna práca sa realizuje v meste už od roku 2005 prostredníctvom 

projektov  z Európskeho sociálneho fondu. Pracovisko terénnych sociálnych pracovníkov je  
v budove Komunitného centra vo vlastníctve mesta na Krátkej ul. č. 30, ktorá je situovaná v  
severnej časti mesta priamo v jednej z lokalít, kde žije väčšina sociálne odkázaných občanov 
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mesta. V roku 2019 sa ukončil Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej 
len „NP TSP I“) k 31.08.2019. V čase po ukončení NP TSP I. od 01.09.2019 do 31.3.2020 
mesto udržalo pracovisko terénnej sociálnej práce spolu so zamestnancami v prevádzke. 
Zároveň mesto podalo ďalšiu žiadosť o zapojenie sa do  NP TSP II, ktorý sa opätovne začal 
01.04.2020. Finančné prostriedky vynaložené na mzdy zamestnancov aj v období medzi 
dvoma  projektami boli mestu prefinancované v 1. polroku roku 2020. 
 

Náplň práce TSP/ATSP: 

� Návštevy v rodinách 
� Šetrenia v rodinách  
� Šetrenia v rodinách na podnet SPODaSK - ÚPSVaR, Okresného súdu a Policajného 

zboru 
� Monitoring terénu /severná časť, Rožňavská Baňa, Vargovo pole/ 
� Monitoring záškolákov, ktorí sú zaradení do IOP /Inštitút osobitného príjemcu/ - 

monitoring vo vybraných  lokalitách. 
� Komunikácia so zástupcami ZŠ, MŠ, s detskými lekármi, obvodnými lekármi 

dospelých, s pracovníkmi na ÚPSVaR, SPODaSK a MsÚ 
� Telefonická a písomná komunikácia v mene klientov 
� Stretnutie organizované raz mesačne pre záškolákov a ich rodičov 
� Administratíva spojená s výkonom terénnej sociálnej práce  

- vedenie terénneho denníka TSP/TP, zaznamenávanie  dennej činnosti 
- vedenie spisovej agendy - spisy klientov  a ich aktualizácia – spis klienta 

obsahuje  spisový obal, súhlas so spracovaním osobných údajov, intervenčnú 
tabuľku, sociálnu anamnézu klienta a dokumentáciu  

- zaznamenávanie intervencií do spisov klientov  
- vedenie zoznamu rodičov a detí zaradených do inštitútu osobitného príjemcu 

(IOP)  za záškoláctvo a priestupok /priebežne + mesačná aktualizácia/ 
- písanie záznamov zo stretnutí s rodičmi a deťmi IOP  (raz mesačne) 
- písanie správ zo šetrení v rámci vyhľadávacej činnosti ale aj na podnet  súdu,  

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK),  polície a pod.) 
- záznamy v individuálnych plánoch práce s klientom (individuálny plán práce   

s klientom si vyžaduje intenzívnu prácu na riešení vybraného klientovho 
problému) 

� Sprevádzanie klientov do rôznych inštitúcií ( úrad práce, soc. poisťovňa, lekár, školy 
a iné) 
� Pomoc klientom pri exekúciách – vyjednávanie v záujme  a v mene klienta, písanie 

splátkových kalendárov, doprovod klientov k exekútorom, do centra právnej pomoci, 
na súdy a pod. 
� Hľadanie voľných pracovných miest  
� Písanie žiadostí o prijatie do zamestnania a životopisov  
� Poskytovanie základného sociálneho poradenstva  
� Spolupráca pri prevádzke strediska osobnej hygieny a práčovne 
� Pracovné porady TSP/ TP raz týždenne  
� Pracovné porady TSP/TP s koordinátorom Národného projektu TSP (raz mesačne) 
� Lokálne porady TSP/TP 
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Tabuľka 17  Prehľad počtu intervencii TSP/ATSP v roku 2019 
Intervencie podľa jednotlivých oblastí Počet intervencii 
Zamestnanosť 217 
Bývanie 201 
Zdravie 295 
Sociálno-patologické javy 593 
Financie 565 
Vzdelávanie 105 
Sociálne zabezpečenie 347 
Iné 113 
SPOLU           2 436 
 
 
Financovanie terénnej sociálnej práce v roku 2019:  
Celkové výdavky:  57 327 € (mzdy, odvody, tovary a služby) 
Celkové príjmy (refundácie v roku 2019):   33 686 € 
 

12. Komunitné centrum 

 
Mesto Rožňava od 01.06.2016 do 31.8.2019  realizovalo  Národný projekt 

poskytovania vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej 
len NP PVSSKIKU).  V čase od septembra 2019 do marca 2020 mesto udržalo činnosť 
komunitného centra  spolu so zamestnancami a v priebehu mesiac marec 2020 bola podaná 
žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci  nového NP podpora  budovania 
odborných kapacít na komunitnej úrovni ( ďalej len „NP BOKKÚ“). V  komunitnom centre 
(ďalej len „KC“) sú zamestnaní 3  zamestnanci – 1  odborný garant KC, 1 odborný 
pracovník KC a 1 pracovník KC. Okrem stálych zamestnancov boli v roku 2019 zamestnaní 
dvaja študenti na dohodu o brigádnickej práci študenta na 18,75 hod. týždenného úväzku. 
Študenti zabezpečujú predovšetkým vedenie športovo-pohybových aktivít a krúžkov 
a dohľad pri aktivitách KC, sú nápomocní pracovníkom KC pri skupinových aktivitách 
a vykonávajú dohľad a sprevádzanie detí na detské besiedky a iné aktivity mimo KC.  
Primárne zabezpečovanie sociálnych služieb ambulantnou formou bolo od 10/2016 
rozšírené o terénnu formu poskytovania sociálnych služieb zmenou v registri 
poskytovateľov Košického samosprávneho kraja. Tak ako pilotný projekt Komunitných 
centier z roku 2015 a  NP PVSSKIKU aj  NP BOKKÚ je realizovaný v priestoroch vo 
vlastníctve mesta na Ulici krátkej 30. V budove je okrem realizácie aktivít komunitného 
centra aj pracovisko terénnych sociálnych pracovníkov /Národný projekt Terénnej sociálnej 
práce v obciach II/, Stredisko osobnej hygieny a práčovne /SOHaP/, stála ponuka zánovného 
šatstva a 5 bytov nižšieho štandardu. Budova je situovaná v časti  mesta, ktorú obývajú 
predovšetkým marginalizované rómske komunity a obyvatelia ohrození sociálnym 
vylúčením. V bezprostrednom susedstve je budova materskej školy s triedou s vyučovacím 
jazykom slovenským a s jednou triedou s vyučovacím jazykom maďarským. 
 
Financovanie činnosti komunitného centra v roku 2019:  
Celkové výdavky:  47 412 € (mzdy, odvody, tovary a služby) 
Celkové príjmy (refundácie v roku 2019):   25 964 € 
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Tabuľka 18  Prehľad štatistických ukazovateľov /01.01.2019 – 31.12.2019/ 
Celkový počet klientov za rok 2019 422 

 z toho muži 178 
 z toho ženy 244 

Celkový počet vykonaných sociálnych poradenstiev* 695 
 z toho základné poradenstvo 144 
 z toho špecializované sociálne poradenstvo 56 
 z toho pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov 
495 

1. z toho špecifické poradenstvo tútoring/mentoring 23 
Celkový počet vykonaných skupinových aktivít 558 

 z toho záujmové aktivity 411 
 z toho príprava na školskú dochádzku/vzdelávacie aktivity 100 
 z toho preventívne aktivity 47 

Celkový počet vykonaných komunitných aktivít 16 
*vysvetlenie: elektronický systém zaznamenávania vykonaných poradenstiev priraďuje k jednému klientovi 
iba jedno vykonané poradenstvo napriek tomu, že počas dňa mohlo byť jednému klientovi poskytnutých 
niekoľko základných, špecializovaných poradenstiev, alebo pomoc... 
 

Pracovníci v komunitnom centre realizujú aktivity s tematikou zo všetkých oblastí 
života, primárne sa zameriavajú na vzdelávanie a jeho rozvoj, elimináciu záškoláctva, 
zdravé a slušné medziľudské vzťahy, zdravie a hygienu, ale i pomoc v oblasti 
zamestnanosti, pomoc s exekúciami, zmysluplné využívanie voľného času detí 
a predchádzaniu patológií. 
 
 

13. Bytová politika 
 

Úsek bytovej politiky:  
• vedie evidenciu žiadateľov o prenájom obecného bytu   
• posudzuje splnenie kritérií pre zaradenie žiadateľov do poradovníka  
• vypracováva poradovník žiadateľov     
• vedie evidenciu výpovedí z nájmu bytu  
• prideľuje voľné obecné byty na základe poradovníka  
• oznamuje budúcim nájomníkom výšku finančnej zábezpeky a vedie prehľad úhrad 

do garančného fondu  
• zabezpečuje vrátenie finančných zábezpek  
• skúma podmienky opakovaného uzatvorenia nájomných zmlúv   
• eviduje žiadosti o výmenu bytov a pripravuje podklady na rokovanie komisie  
• pripravuje informácie o žiadostiach, výpovediach z nájmu a zmien v poradovníku na 

rokovanie komisie   
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13.1 Byty osobitného určenia (malometrážne byty) 
• Právna úprava: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach 

prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta  
• Cieľová skupina:  byty sú určené pre obyvateľov mesta, ktorí sa ocitli v nepriaznivej 

sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku  

• počet bytov: 72 (z toho 48 jednoizbové byty a 24 garsónky) 
 

Tabuľka 19  Prehľad žiadostí na byty osobitného určenia v roku  2019 
počet evidovaných žiadateľov k 1.1.2019 2  

počet doručených žiadostí v roku 2019 16  

- z toho zaradených do poradovníka 10  

počet vyradených žiadostí z dôvodu pridelenia bytov  5 *odovzdané až v r.2020 

počet vyradených žiadostí z iných dôvodov  1  

počet evidovaných žiadateľov k 31.12.2019 6  

13.2 Byty a domy s nižším štandardom   
• Právna úprava: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach 

prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta  
• Cieľová skupina: byty sú určené najmä pre obyvateľov mesta zo sociálne slabších 

vrstiev, ktorí si nevedia zabezpečiť bývanie z dôvodu nízkeho príjmu alebo 
sociálneho vylúčenia 

• počet bytov: 47 (z toho 41 v bytových domoch a 6 v domoch) 
 

Tabuľka 20 Prehľad žiadostí na byty a domy s nižším štandardom v roku 2019 
počet evidovaných žiadateľov k 1.1.2019 6 

počet doručených žiadostí v roku 2019    11 

- z toho zaradených do poradovníka 6 

počet vyradených žiadostí z dôvodu pridelenia bytov  1 

počet vyradených žiadostí z iných dôvodov  8 

počet evidovaných žiadateľov k 31.12.2019 3 

13.3  Byty na Šafárikovej 101 
• Právna úprava: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach 

prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta  
• Cieľová skupina: byty sú určené najmä pre obyvateľov mesta, ktorí majú 

nezaopatrené deti 
• počet bytov: 12 (z toho 9 dvojizbové a 3 jednoizbové) 
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Tabuľka 21 Prehľad žiadostí na byty na Šafárikovej 101 v roku  2019 
počet evidovaných žiadateľov k 1.1.2019 1 

počet doručených žiadostí v roku 2019 0 

- z toho zaradených do poradovníka 0 

počet vyradených žiadostí z dôvodu pridelenia bytov  0 

počet vyradených žiadostí z iných dôvodov  1 

počet evidovaných žiadateľov k 31.12.2019 0 

13.4  Byty postavené s podporou štátu (byty Družba a Nadabula) 
• Právna úprava: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach 

prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta a Zákon č. 443/2010 Z.z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 

• Cieľová skupina: byty sú určené najmä pre obyvateľov mesta a pre tých, ktorí majú 
pracovný pomer v meste alebo podnikajú na území mesta a nemôžu si obstarať 
bývanie vlastným pričinením 

• počet bytov: 216 (z toho 62 trojizbové, 84 dvojizbové, 58 jednoizbové, 7 dvojizbové 
bezbariérové, 5 jednoizbové bezbariérové) 

 
Tabuľka 22  Prehľad žiadostí na byty postavené s podporou štátu v roku 2019 

počet evidovaných žiadateľov k 1.1.2019 17  

počet doručených žiadostí v roku 2019 
 

47  

- z toho zaradených do poradovníka 46  

počet vyradených žiadostí z dôvodu pridelenia bytov  16  

- z toho pridelené bezbariérové byty 1  

počet vyradených žiadostí z iných dôvodov  10  

počet evidovaných žiadateľov k 31.12.2019 37  

 
 

Ročná účtovná závierka za oblasť sociálnych služieb za rok 2019 nebola zvlášť 
overená audítorom, nakoľko zákon o sociálnych službách ukladá overenie audítorom, ak 
celkové príjmy za poskytované sociálne služby prekročia sumu 165 969 €. Táto suma 
prekročená nebola. 
 
 
Spracovali:  Katarína  Zagibová 
                    Ing. Katarína Valková 
                    Mgr. Ľudmila Černická 
          
 
 
V Rožňave dňa 29.06.2020                            Michal   D o m i k 
          primátor mesta 


