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Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa  
na roky 2018 – 2022 

 
 

 
Projektový zámer 
č. 2 

Vybudovanie výťahov a bezbariérového prístupu k dvom vchodom 
do panelákového bytu v zariadení DOS 

Plnenie zámeru Naďalej sa hľadá pre mesto ekonomicky výhodnejšie a pre prijímateľov 
opatrovateľskej služby v DOS vhodnejšie riešenie s možnosťou zámeny 
objektov. Aj po vybudovaní výťahov zostane bariérový vstup (vonkajšie 
schody ku vchodovým dverám) v súčasnom objekte DOS. Bariérovosť 
bytového domu výrazne obmedzuje kvalitu života obyvateľov, hlavne 
tých s obmedzením mobility.  

Čas realizácie 
podľa KP 

2019 - 2020 

 
 
Projektový zámer 
č. 3 

Zakúpenie pomôcok pre zdravotne postihnutých pre účely 
zapožičania pomôcok v dennom centre zdravotne postihnutých 

Plnenie zámeru Na plnenie neboli vyčlenené prostriedky v rozpočte mesta. Služba bola 
poskytovaná v rozsahu zdravotných pomôcok prístupných v zariadení 
získaných prevažne darovaním. 
 

Čas realizácie 
podľa KP 

2019 – 2020 

 
 
Projektový 
zámer č. 4 

Pre integrované deti v bežných triedach zlepšiť odbornú starostlivosť 
zvýšením počtu odborných zamestnancov 

Plnenie 
zámeru 

 
Názov Špeciálny 

pedagóg 
Školský 
psychológ 

Asistent 
učiteľa 
spolu 

   z toho 
financovanie 
MŠ VVaŠ 
SR 

Projekt 
EÚ 

ZŠ s MŠ 
Bernolákova 

 1 
(projekt) 

2,3 0,3 2 

ZŠ Ľ. Štúra 1 (projekt)  2 1 1 
ZŠ J. C. 
Hronského 

1 (projekt)  6 4 2 

ZŠ s MŠ P. 
Pázmánya 
s VJM 

1  1 1  

ZŠ s MŠ J. 
Murgaša 

1 dohoda  2 2  

ZŠ J. 
Hollého 

1 dohoda     

 3 + 2 
dohoda 

1 13,3 8,3 5 
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Oproti roku 2018/2019 sa zvýšil počet odborných zamestnancov 
predovšetkým vďaka tomu, že tri základné školy sa zapojili do Operačného 
programu – Ľudské zdroje, na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania „ 
V základnej škole úspešnejší“, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Sú to nasledovné základné školy: ZŠ s MŠ Bernolákova, ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ J. 
C. Hronského. Projekt sa zameriava na podporu aktivít prispievajúcich 
k vyrovnávaniu šancí znevýhodnených žiakov a zabezpečuje rovnosť 
príležitostí žiakov ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP. Podporuje vytvorenie nových 
pracovných miest na pozície pedagogických asistentov a inkluzívnych tímov. 
Žiaľ veľkým problémom je nájsť kvalifikovaných odborných zamestnancov 
a ich ohodnotenie, pretože ani financie z projektu nepokrývajú všetky náklady 
a školy ich musia dofinancovať z vlastných rozpočtov. ZŠ s MŠ Bernolákova 
zo štátneho rozpočtu získala asistenta učiteľa iba na 30 % úväzok.   ZŠ  J. 
Hollého využíva služby špeciálneho pedagóga podľa potreby na dohodu 
o vykonaní práce. Špeciálny pedagóg na ZŠ s MŠ P. Pázmánya je financovaný 
z rozpočtu školy. Ostatní asistenti učiteľa sú financovaní z dotácie 
ministerstva školstva. ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša sa zapojila do projektu „ 
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov “, ktorého realizátorom je 
metodicko-pedagogické centrum Bratislava. V rámci projektu získali 
finančnú dotáciu na zabezpečenie inkluzívneho tímu, pedagogických 
asistentov a asistentov učiteľa. V súčasnosti prebiehajú výberové konania      
na obsadenie uvedených pracovných pozícií. Pracovať začnú od septembra 
2020. 
 

Čas 
realizácie 
podľa KP 

2019 – 2021 

 
 
Projektový zámer 
č. 5 

Každoročné prezentovanie MŠ a ZŠ príkladov dobrej praxe na 
podporu integrácie detí do vzdelávacieho procesu (v rámci osláv Dňa 
učiteľov) 

Plnenie zámeru V rámci osláv Dňa učiteľov boli v roku 2019 ocenení za prácu s deťmi 
a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nasledovní 
pedagogickí zamestnanci: 
Mgr. Janka Tóthová – riaditeľka ZŠ s MŠ Bernolákova 
Mgr. Judita Kóňová – špeciálny pedagóg v autistickej triede MŠ 
Bernolákova 
Mgr. Jozefína Tóthová – učiteľka Špeciálnej školy, Krátka 11, Šaľa. 
 
V rámci osláv Dňa učiteľov boli v roku 2020 ocenení za prácu s deťmi 
a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nasledovní 
pedagogickí zamestnanci: 
Viera Vicenová                              ZŠ s MŠ Bernolákova, Šaľa 
Mgr. Ildikó Slišková                           ZŠ Jozefa Murgaša, Šaľa 
Mgr. Mgr. Magdaléna Bajlová            Spojená škola – špeciálna ZŠ,  
Šaľa      
Mgr. Marcela Vinczeová             Spojená škola - špeciálna ZŠ, Šaľa 
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V roku 2020 sa oslava Dňa učiteľov neuskutočnila z dôvodu zavádzania 
epidemiologických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID -
19. 
 

Čas realizácie 
podľa KP  

2019 – 2022 

 
 

 

Projektový zámer 
č. 6 

Udržať činnosť autistickej triedy na ZŠ s MŠ Bernolákova  

Plnenie zámeru Autistická trieda na MŠ Bernolákova funguje nepretržite od septembra 
2015 s počtom detí 6 a 3 špeciálnymi pedagógmi. Väčší počet detí nie je 
možné prijať z kapacitných a personálnych  dôvodov, aj keď 
požiadavkám zo strany rodičov o umiestnenie dieťaťa nevieme v plnej 
miere vyhovieť. Prevádzkovanie tejto triedy je mimoriadne finančne 
náročné a preto sa neuvažuje o rozšírení kapacity autistickej triedy. 

Čas realizácie 
podľa KP 

2019 – 2022 

 
 

 

Projektový zámer 
č. 7 

Podpora a udržanie prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii 

Plnenie zámeru Chránená dielňa MsP Šaľa bola zriadená na základe priznaného 
postavenia chránenej dielne vydaného Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny so sídlom v Nových Zámkoch dňa  10.8.2015 s účinnosťou od 
1.7.2015. 

Na základe Dohody o poskytovaní príspevku na zriadenie CHD bolo 
zriadené chránené pracovisko s celkovým počtom 8 pracovných miest. 
Obsluhu  kamerového systému, ktorá je predmetom činnosti CHD 
vykonávajú ôsmi zamestnanci zo zdravotným postihnutím s % ZP od 50 
do 80%.  

Dispečing kamerového monitorovacieho systému je zriadený na stálej 
službe MsP Šaľa  a t.č.  ho tvorí  47 kamier, ktoré sú obsluhou sledované 
na 12 monitoroch bezpečnostných kamier za účelom monitorovania 
verejných priestorov, s cieľom zabezpečiť občanom a návštevníkom 
mesta pocit bezpečia v uliciach mesta a to ako v denných, tak aj nočných 
hodinách. 

Čas realizácie 
podľa KP 

2018 - 2020 

 
 
Projektový zámer 
č. 10 

Zapojenie sa do ďalšej výzvy národných projektov TSP a NDC 

Plnenie zámeru OSS sa so svojím Nízkoprahovým denným centrom úspešne zapojila do 
nového Národného projektu Budovania odborných kapacít na 
komunitnej úrovni a uzatvorila s Implementačnou agentúrou MPSVR 
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SR novú zmluvu o spolupráci na obdobie od 1.1.2020 do 31.8.2022,        
na základe ktorej jej budú refundované náklady na prevádzku NDC. 
Mesto Šaľa sa úspešne zapojilo do Národného projektu Podpora 
a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce a s Implementačnou 
agentúrou MPSVR SR uzatvorilo novú zmluvu o spolupráci na obdobie 
od 08. 02. 2020 do 31. 12. 2022. Na základe tejto zmluvy budú terénnu 
sociálnu prácu vykonávať jeden terénny sociálny pracovník a jeden 
terénny pracovník. Tieto pracovné miesta by mali byť obsadené 
v najbližšom období, keďže v marci sa z dôvodu vyhlásenej 
mimoriadnej situácie neobsadili. 
 

Čas realizácie 
podľa KP 

2019 - 2022 

 
 
Projektový zámer 
č. 11 

Zriadenie zariadenia núdzového bývania 

Plnenie zámeru Zámer sa zatiaľ nerealizoval. V Koncepcii rozvoja sociálnych služieb 
v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023 nie je 
zriadenie tohto typu zariadenia zaradené medzi priority. Zriadiť tento 
druh sociálnej služby pre obete domáceho násilia môžu aj neverejní 
poskytovatelia, zatiaľ sme však záujem zo strany neverejných 
poskytovateľov nezaznamenali.    

Čas realizácie 
podľa KP 

2019 – 2022 

  
 

Projektový zámer 
č. 13 

Rekonštrukcia objektu DSS a Detských jasieľ 

Plnenie zámeru Vo vyhlásenej výzve mesto nemohlo vzhľadom na požadované 
podmienky predložiť žiadosť, keďže objekt jaslí mesta Šaľa v rámci 
aktuálnej výzvy nebol oprávnený. MsZ na 2. zasadnutí 28.3.2019 zrušilo 
svoje uznesenie 3/2015-IV prijaté k rekonštrukcii objektu DJ. V rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu je pripravovaná 
výzva so zameraním na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 
troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Pokiaľ zariadenie splní 
podmienky oprávnenosti uchádzať sa o NFP, podá mesto projekt              
na rekonštrukciu a modernizáciu objektu DJ. 
   

Čas realizácie 
podľa KP 

2019 – 2022 

 
 
Projektový zámer 
č. 14 

Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb – zariadenia pre 
seniorov pobytovou formou v spolupráci s neverejnými 
poskytovateľmi  

Plnenie zámeru V zmysle zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách v znení 
neskorších predpisov sa v zariadení pre seniorov poskytuje sociálna 
služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový  vek a je odkázaná       
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV 
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alebo fyzickej osoby, ktorá dovŕšila  dôchodkový vek a poskytovanie 
sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
Mesto Šaľa zriadením nového zariadenia pre seniorov v roku 2016 
vytvorilo 75 miest pre seniorov, pričom súbežne prevádzkuje tieto služby 
aj Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa s kapacitou 20 miest.  
T. č. sú obe zariadenia pre seniorov plne obsadené a obe zariadenia majú 
poradovník potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb čakajúcich     
na umiestnenie v zariadení pre seniorov. Momentálne je v zariadení pre 
seniorov v OSS Šaľa v poradovníku 28 osôb a v Domove dôchodcov 
Šaľa na zariadenie pre seniorov čaká 94 osôb a v zariadení 
opatrovateľskej služby je v poradovníku 6 osôb.  
V roku 2018 začal tento druh sociálnej služby v našom meste poskytovať 
aj neverejný poskytovateľ - Solidaritas n.o. Trstice s počtom miest 36. 
V poradovníku čaká na umiestnenie 21 osôb. Celková kapacita zariadení 
pre seniorov v našom meste je 131 miest.  
Dopyt po tejto službe výrazne presahuje ponuku, v poradovníkoch pre 
zariadenia pre seniorov je spolu 143 osôb.       

Čas realizácie 
podľa KP 

2018 – 2022. 

 
 

 

Projektový zámer 
č. 16 

Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v ZPS Nádej 
v Šali nákupom 10 ks polohovacích postelí   

Plnenie zámeru Mesto získalo dotáciu MPSVaR SR na nákup 12 ks elektricky 
polohovateľných postelí, ktoré boli dodané do ZPS v septembri 2019. 
 

Hodnotenie 
dopadu 

V zariadení pre seniorov Nádej v Šali sa zvýšila kvalita poskytovaných 
služieb hlavne pre imobilných klientov. 

Zapojení partneri MPSVaR 
Čas realizácie 2019 
Finančné zdroje dotácia zo štátneho rozpočtu 

 
 
Projektový zámer 
č. 17 

Zriadenie sociálneho taxíka a nákup špeciálneho vozidla 
upraveného na prepravu osôb so zdravotným postihnutím 
s nájazdovou rampou na vozíky 

Plnenie zámeru Podľa platnej právnej úpravy je prepravná služba určená fyzickej osobe 
s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu 
alebo fyzickej osobe s obmedzenou schopnosťou. O lacnejšiu 
individuálnu prepravu je v meste zo strany seniorov a zdravotne 
postihnutých občanov veľký záujem, väčšinou však nespĺňajú zákonom 
stanovené predpoklady. Pre túto skupinu občanov by bolo riešením 
zriadenie tzv. „sociálneho taxíka“. Mesto Šaľa v minulosti oslovila 
nezisková organizácia, ktorá mala záujem zriadiť službu sociálneho 
taxíka, ale vzhľadom k finančnej náročnosti sa tento projekt zatiaľ 
nezrealizoval.   

Čas realizácie 
podľa KP 

2019 – 2022 
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Projektový zámer 
č. 18 

Spolupráca s neverejným poskytovateľom služieb denného 
stacionára pri zabezpečovaní sociálnych služieb občanom mesta 
(denný stacionár s kapacitou 38 miest) 

Plnenie zámeru V roku 2017 bol v našom meste otvorený prvý denný stacionár, ktorý 
prevádzkuje neverejný poskytovateľ s kapacitou 38 miest. Denný 
stacionár je určený pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je minimálne III.  Mesto Šaľa od 
začiatku spustenia tohto druhu sociálnych služieb spolupracuje 
s neverejným poskytovateľom Viktória Centrum Šaľa o.z.. Napriek 
spolupráci pri propagácii uvedeného druhu sociálnych služieb sa nedarí 
dlhodobo napĺňať kapacitu tohto zariadenia.  

Čas realizácie 
podľa KP 

2018 – 2022 

 
 
Projektový zámer 
č. 19  

Navýšenie počtu opatrovateliek zodpovedajúci potrebe a plne 
pokrývajúci dopyt po opatrovateľskej službe  

Plnenie zámeru Na základe vyhlásenej výzvy sprostredkovateľského orgánu pripravila a 
podala OSS dopytovo orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej 
služby v meste Šaľa“. Projekt bol vyhodnotený ako úspešný a OSS s IA 
MPSVR uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, ktorej podstatou je udržanie 41 pracovných miest 
opatrovateliek na obdobie 26 mesiacov. Projekt sa realizuje od 1.1.2019 
a jeho očakávaný ekonomický prínos je 499 814 eur. Súčasný stav 43 
opatrovateliek zodpovedá aktuálnemu dopytu a potrebám. 
 

Čas realizácie 
podľa KP 

2019 – 2022 

 
 
Projektový zámer 
č. 20 

Monitorovanie a signalizácia pomoci fyzickej osoby s nepriaznivým 
zdravotným stavom s cieľom zabránenia vzniku krízovej sociálnej 
situácie alebo zabezpečenie jej riešenia pomocou signalizačného 
zariadenia napojeného na centrálny dispečing 

Plnenie zámeru Od septembra 2018 je v meste k dispozícii služba SeniAngel. Jej cieľom 
je poskytnúť potrebnú pomoc a istotu najmä starším ľuďom, ktorí 
žijú osamelo. Ide o službu monitorovania a signalizácie pomoci. Prístroj, 
ktorý nosí klient pri sebe je napojený priamo na Mestskú políciu v Šali, 
ktorá službu technicky a organizačne zabezpečuje. Momentálne ju 
využívajú 3 klienti.  

Čas realizácie 
podľa KP 

2020 – 2022 
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Projektový zámer 
č. 21 

Podpora potenciálnych neverejných poskytovateľov pri zriadení 
niektorých druhov sociálnych služieb (nocľaháreň, zariadenie 
opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov s vyšším 
štandardom – penziónového typu) 

Plnenie  zámeru V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 
neskorších predpisov je obec povinná poskytovať finančný príspevok    
na prevádzku vybraných druhov sociálnych služieb neverejnému 
poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu 
s cieľom dosiahnuť zisk. V roku 2019 sme poskytli finančný príspevok 
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby – zariadeniu pre seniorov 
ambulantnou formou Monika o.z., ktorý svoje služby neposkytuje            
na území nášho mesta, ale zabezpečuje sociálnu službu aj občanom 
s trvalým pobytom v našom meste.    

Zariadenie pre seniorov penziónového typu nepovažuje platná legislatíva 
za súčasť siete sociálnych služieb. Zriaďovacie a prevádzkové náklady 
sú veľmi vysoké. Priestor na zriadenie takéhoto zariadenia je otvorený 
najmä pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.  

Čas realizácie 
podľa KP 

2018 - 2022. 

 
 
Projektové zámery č. 1, 8, 9, 12, 15 sme zatiaľ nehodnotili, nakoľko termín realizácie je 
v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 naplánovaný                    
na neskoršie obdobie.      
   
 
 
Použité skratky: 
  
DJ   Detské jasle 
DOS    Dom s opatrovateľskou službou  
CHD   Chránená dieľňa 
IA MPSVR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
KP   Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 - 2022 
MŠ VVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR    
NDC   Nízkoprahové denné centrum 
NFP   Nenávratný finančný príspevok 
OSS      Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 
ŠVVP  Špeciálne výchovno - vzdelávacie potreby 
ZPS   Zariadenie pre seniorov 
TSP   Terénna sociálna práca 
ŤZP   Ťažko zdravotne postihnutý 
                         
 
V Šali dňa 09. 06. 2020 
Spracovali: Mgr. Mariana Takáčová 
                   RSDr. Ľubor Gáll 
                   PhDr. Margaréta Zozuľáková 
                   Mgr. Iveta Kminiaková 


	V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je obec povinná poskytovať finančný príspevok    na prevádzku vybraných druhov sociálnych služieb neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. V roku 2019 sme poskytli finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby – zariadeniu pre seniorov ambulantnou formou Monika o.z., ktorý svoje služby neposkytuje            na území nášho mesta, ale zabezpečuje sociálnu službu aj občanom s trvalým pobytom v našom meste.   
	Zariadenie pre seniorov penziónového typu nepovažuje platná legislatíva za súčasť siete sociálnych služieb. Zriaďovacie a prevádzkové náklady sú veľmi vysoké. Priestor na zriadenie takéhoto zariadenia je otvorený najmä pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. 

