Zápis
z rokovania sociálnej a zdravotnej komisie Mestského zastupiteľstva
v Myjave zo dňa 20.09.2021 konanej na Mestskom úrade v Myjave
-------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
Mgr. Ľubomír Karika, Ing. Peter Valúch, Bc. Danica Holičová , Mgr. Anna Durcová, Mgr. Adriána
Šimonyi, Mgr.Monika Marušková, Mgr. Dagmar Lišková, Anna Šimová
Ďalší prítomní:
Jana Vajsáblová, Mgr. Jana Gáliková,
Ospravedlnení:
PhDr. Elena Štefíková, MPH, Mgr. Samuel Mišiak, MUDr. Jana Janovíčková, Dana Štetinová
Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Otázky a pripomienky občanov
3. Návrh na predĺženie platnosti komunitného plánu sociálnych služieb
4. Návrh na schválenie členov pracovných skupín a vedúcich pracovných skupín komunitného
plánu sociálnych služieb
5. Aktuálna situácia COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb patriacich pod Mesto Myjava
6. Opakovaný nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
7. Prerokovanie nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
8. Prerokovanie nových žiadostí o ubytovanie v ubytovni na ul. Trokanovej č.236/4
9. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb
10. Rôzne
11. Záver
K bodu č.1
Zasadnutie komisie sociálnej a zdravotnej otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Ľubomír Karika, ktorý
privítal členov komisie a všetkých prítomných, zároveň predstavil program zasadnutia, s ktorým
prítomní súhlasili.
K bodu č.2
Zasadnutia sa nezúčastnili žiadni občania
K bodu č.3
Návrh na predĺženie platnosti komunitného plánu sociálnych služieb
Jana Gáliková vysvetlila prítomným členom komisie, dôvod predĺženia jestvujúceho plánu sociálnych
služieb:
Mesto Myjava, v zastúpení primátorom mesta Pavlom Halabrínom, predkladá Mestskému
zastupiteľstvu v Myjave žiadosť na predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Myjava na roky 2016 až 2020. Predĺženie platnosti Komunitného plánu žiadame do , ktorého zámer
spracovania je súčasťou návrhu.
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Dôvodová správa:
Povinnosť mesta mať vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb vychádza zo zákona NR SR
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. Mesto vypracúva a schvaľuje
komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, ktoré boli
na roky 2021 až 2030 schválené a zverejnené v marci 2021.
S ohľadom na pandemickú situáciu na jar 2020, bol proces prípravy nového komunitného plánu na
ďalšie roky zahájený až v apríli 2021. Bude rozdelený do niekoľkých fáz. Do prípravy komunitného
plánu budú v zmysle požiadaviek zákona o sociálnych službách zapojení všetci účastníci systému
sociálnych služieb, ktorými sú zadávatelia, poskytovatelia sociálnych služieb (jednotlivé zariadenia
sociálnych služieb), prijímatelia – klienti a široká verejnosť.
Vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou COVID 19 môže dôjsť k tomu, že jednotlivé
fázy prípravy nového komunitného plánu budú predĺžené.

Fázy tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2023 až 2030:
Prípravná fáza
AKTIVITA
TERMÍN
vytvorenie organizačnej štruktúry tvorby KPSS 2023-2030
1
koniec októbra 2021
(garant, riadiaca skupina, pracovné skupiny)
Vyhodnotenie plnenia aktuálneho KPSS a jeho plnenia po
2 obsahovej a štrukturálnej stránke – návrh na štruktúru KPSS
koniec októbra 2021
2023 - 2030
3 Zverejňovanie informácií o dopracovávaní KRSS
október 2021
Fáza spracovávania – analytická časť
Analýza sociologických a demografických údajov, analýza
poskytovateľov sociálnych služieb, analýza požiadaviek
4
november 2021 - január 2022
prijímateľov sociálnych služieb a obyvateľov spracovanie
dotazníkových prieskumov)
Vyhodnotenie analytických podkladov a dotazníkov, SWOT,
5
marec 2022
stromy problémov, podnetov z pracovných skupín
Verejné prerokovanie výstupov z analytickej časti –
6 definovanie problémov a určenie priorít pri ich riešení –
apríl 2022
stretnutie so širokou verejnosťou
Odsúhlasenie výstupov z analytickej časti, návrhu postupnosti riešenia problémov vo vzťahu
k dôležitosti, početnosti a akútnosti problému - riadiacim tímom do konca apríla 2022
Fáza spracovania – strategická časť
Definovanie cieľov na základe stromov problémov – tvorba
7 stromu cieľov, diskusie o potrebách a cieľoch (pracovné
máj 2022
skupiny)
Spracovanie stretegickej časti - stanovenie cieľov, priorít,
merateľných ukazovateľov, návrh opatrení a aktivít,
8
máj - jún 2022
vyhodnotenie kompatibility cieľov so strategickými
dokumentmi na národnej, regionálnej úrovni, finančný plán
P.Č.
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9
10
11

Konzultácia a pripomienkovanie strategickej časti – (ciele,
priority, ukazovatele, aktivity, finančný plán)
Prerokovanie výstupov zo strategickej časti – v pracovných
skupinách a s verejnosťou
Schválenie KPSS

jún 2022
leto 2022
september 2022

Prítomní prijali návrh na predĺženie komunitného plánu sociálnych služieb bez pripomienok.
Hlasovanie za predložený návrh programu: Prítomných: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu č.4
Návrh na schválenie členov pracovných skupín a vedúcich pracovných skupín komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Myjava
Mgr. Gáliková odprezentovala prítomným členom pracovných skupín a vedúcich pracovných skupín
komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava (viď príloha)
Prítomní prijali návrh na členov pracovných skupín a vedúcich pracovných skupín KPSS mesta Myjava
bez pripomienok.
Hlasovanie za predložený návrh programu: Prítomných: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu č.5
Aktuálna situácia COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb patriacich pod Mesto Myjava
V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT v Myjave, poskytujeme sociálnu službu 25
prijímateľom.
Z 25 prijímateľov sociálnej služby: - 14 prijímatelia SS očkovaní
- 5 prijímatelia SS neočkovaní – nesúhlas rodiča, opatrovníka
- 3 prijímatelia SS sú vo vekovej kategórii 8 až 10 rokov
- 3 prijímateľom SS sa dlhšie pre obavy s COVID – 19
neposkytuje sociálna služba
V DSS ÚSVIT sa vykonáva testovanie s antigénovými testami, ktoré vykonáva zdravotná sestra, ktorá
je zamestnaná na 100% úväzok.
Súhlas s testovaním podpísalo 15 prijímateľov sociálnej služby, rodičov, opatrovníkov. 1 prijímateľ
sociálnej služby i napriek podpísaniu súhlasu nesúhlasí s vykonaním testovania. 4 prijímatelia,
opatrovníci nesúhlasia s testovaním.
Nakoľko máme prijímateľov sociálnej služby, ktorí majú mentálne postihnutie, autizmus, alebo nízku
vekovú hranicu majú výnimku z testovania podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 197/2021
zo dňa 28.4.2021.
V pracovnom pomere je v DSS 6 pracovníkov na 100% úväzok, 4 pracovníci na dohodu. Pracovníci, ktorí
pracujú na 100% úväzok sú všetci očkovaní, zo 4 pracovníkov na dohodu sú 2 očkovaní, 2 neočkovaní.
Vakcinácia v ZSS Útulok a Nocľaháreň
V Útulku máme t.č. 46 prijímateľov sociálnych služieb, z toho 11 kompletne vakcinovaných
prijímateľov (6 útulok pre rodiny s deťmi a 5 jednotlivci)
V Nocľahárni máme t.č. 12 prijímateľov sociálnych služieb, z toho 4 kompletne vakcinovaných a 1
prijímateľku po prvej dávke vakcíny.
V ZSS Útulok a Nocľaháreň máme 6 zamestnancov, z toho 5 vakcinovaných (upratovačka – pani Dana
Danišová je zarátaná aj v prijímateľoch).

3

V ZOS „NEZÁBUDKA“ je k dnešnému dňu, t.j. 17.09.2021, 85 prijímateľov sociálnej služby. Z toho je 64
zaočkovaných oboma dávkami proti COVID-19. Zamestnancov máme 49 a z toho zaočkovaných 34.
Ochorenie Covid-19 sa u nás teraz zatiaľ našťastie nevyskytlo.
Návštevy preferujeme v exteriéry bez obmedzenia a v interiéry viackrát do týždňa na 30 minút
v návštevnej miestnosti (pri imobilných prijímateľoch priamo na izbe 30 minút, viackrát do týždňa). Pri
vstupe do budovy je potrebné sa preukázať potvrdením o kompletnom zaočkovaní, prekonaní alebo
negatívnym testom – antigénový (48h.) alebo RT-PCR (72h.) s tým, že antigénový test vieme vykonať
priamo v ZOS-ke.
Hľadáme nových zamestnancov – Inštruktora sociálnej rehabilitácie – prebiehajú pohovory.
Čo sa týka opatrovateľskej služby v teréne, tam poskytujeme službu momentálne 14-tim
prijímateľom a máme 7 opatrovateliek. Od októbra budeme poskytovať službu ďalším prijímateľom,
pravdepodobne trom.
Hlasovanie za predložený návrh programu: Prítomných: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu č.6
Opakovaný nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
1. V. T. - Dlh Mesto Myjava: 0,- €, dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- €. Spĺňa podmienky pre opakované
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 14
2. S. B. - 4-násobok ŽM: 1.251,64 €. Dlh Mesto Myjava: 0,- €, Dlh BPM s.r.o.: 0,-€. Spolubývajúci: D.
B. - Spĺňa podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 23
3. S. H. - 5-násobok ŽM: 1.074,15 €. Dlh Mesto Myjava: 0,-€, Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- €. Spĺňa
podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 8
4. V. T. - 5-násobok ŽM: 1.074,15 €. Dlh Mesto Myjava: 0,-€, Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- €. Spĺňa
podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 14
5. L. K. - , 5-násobok ŽM: 1.074,15 €. Dlh Mesto Myjava: 0,-€, Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- €. Spĺňa
podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 4
6. A. S. - 5-násobok ŽM: 1.074,15 €. Dlh Mesto Myjava: 0,-€, Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- €. Spĺňa
podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 19
7. T. B - , 4-násobok ŽM: 2.243,44 €. Dlh Mesto Myjava: 0,- €, dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- €. Spĺňajú
podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 13
Hlasovanie za predložený návrh programu: Prítomných: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu č.7
Prerokovanie nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
1. M. B. - 4-násobok ŽM: 859,32 €. Dlh mesto: 0,-€. Žiada o 2-izbový byt – spĺňa podmienky.
2. S. K. - 4-násobok ŽM: 859,32 €. Dlh mesto: 0,-€. Žiada o 1-izbový byt – spĺňa podmienky.
3. S. V. - 4-násobok ŽM: 859,32 €. Dlh mesto: 0,- €. Žiada 2i byt – spĺňa podmienky.
4. M. Š. - 4-násobok ŽM: 859,32 €. Dlh mesto: 0,- €. Žiada o 1-izbový – spĺňa podmienky.
5. E. L. - 3-násobok ŽM: 1.232,97. Dlh mesto: 0,- €. Žiada o 2-izbový byt – spĺňa podmienky.
6. A. H. - 4-násobok ŽM: 859,32 €. Žiada o 1-izbový byt. – spĺňa podmienky.
7. V. P. - 3-násobok ŽM: 1.682,58 €. Dlh mesto: 0,-€. Žiadajú o 2 izbový byt – spĺňajú podmienky.
8. Ľ. K. - 4-násobok ŽM: 859,32 €. Dlh Mesto Myjava: 0,- €. Žiada o 1-izbový byt – spĺňa podmienky.
9. F. C. - 4-násobok ŽM: 859,32 €. Dlh Mesto Myjava: 0,- €. Žiada o 2-izbový byt – spĺňa podmienky.
10.R. K. - 3-násobok ŽM: 1094,10 €. Dlh Mesto Myjava 68,00 €. Žiada o väčší – 2-izbový byt. Dlh Mesto
Myjava: 68,- € (komunálny odpad) – nespĺňa podmienky.
Hlasovanie za predložený návrh programu: Prítomných: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
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K bodu č.8

Prerokovanie nových žiadostí o ubytovanie v ubytovni na ul. Trokanovej č.236/4
1. M. K. - Dlh mesto: 0,-€.
2. P. V. - dlh Mesto Myjava: 436,55 €.
3. M. Z. - Dlh mesto: 0,- €.
4. B. D. - trvale bytom Poriadie
5. J. P. 6. L. V. 7. R. L. 8. S. K. Hlasovanie za predložený návrh programu: Prítomných: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
K bodu č.9
Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb
Vedúca oddelenia soc. Služieb informoval prítomných o aktuálnej situácii spôsobenej pandémiou
v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sa nachádzajú v meste Myjava.
Ďalej informovala, že projekt celkovej rekonštrukcie oboch budov na ul. Trokanova- Prestupné bývanie,
je z dôvodu pandémie odložený o rok. Mal by sa realizovať v druhej polovici roka 2022.
Mgr. Šimonyi informovala o aktuálnej situácii súvisiacej s pandémiou v ZOS Nezábudka.
K bodu č.10
Rôzne
Mgr. Gáliková informovala prítomných, že riaditeľkou NsP Myjava sa stala PhDr.Elena Štefíková, PhD,,
ktorá je aj členkou našej komisie a má záujem na najbližšej komisii informovať komisiu o najbližších
zámeroch NsP Myjava
K bodu č.11
Záver
Mgr. Ľubomír Karika, predseda komisie, na záver poďakoval členom komisie za účasť a ich aktívny
prístup k predloženým materiálom a ukončil zasadnutie komisie.

Mgr. Ľubomír Karika
Predseda sociálnej a zdravotnej komisie

-

zapísala: Mgr. Jana Gáliková
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