
 

Vysvetlivky* 

ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91 

OS – Opatrovateľská služba 

JD – Jednorazové dávky 

OSV – Oddelenie sociálnych vecí 

 

 

 

 

 

Oddelenie sociálnych vecí 
Počty za dve volebné obdobia 

2010-2018 

Zariadenie opatrovateľskej 

služby 

opatrovaní klienti / odborní 

zamestnanci 

257 / 9 

Opatrovateľská služba 

opatrovaní klienti / odborní 

zamestnanci 

1259 / 54 

Počet vykonaných hodín 

opatrovateľskej služby 
655 606 

Počet klientov OS  - donáška 

stravy 
277 

Počet poskytnutých obedov 

v rámci donášky OS 
39 113 

Počet klientov stravovania 

dôchodcov 573 

Počet vydaných rozhodnutí  

JD 448 

Počet vybavených stránok na 

OSV v rámci základného 

sociálneho poradenstva 

1252 

Počet vybavených spisov na 

OSV 1549 



Sumarizácia vybranej agendy za 2 volebné obdobia: 

 

1. Zariadenie opatrovateľskej služby Mestskej časti Košice – Sever 

 

V zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch 91 sa poskytuje sociálna 

služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, 

ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Ide o celoročnú pobytovú formu sociálnej 

služby na určitý čas, pre 15 prijímateľov, so snahou vytvárať “druhý domov”. Súčasťou 

poskytovaných služieb je tiež realizovanie záujmových činností, s cieľom aktivizovať a 

rozvíjať schopnosti a zručnosti prijímateľov v súlade s ich individuálnymi plánmi.  

 

Vo volebnom období r. 2010 – 2014, sme poskytli 24-hodinovú opatrovateľskú starostlivosť 

123 klientom, prostredníctvom 9 odborných zamestnancov. 

Vo volebnom období r. 2014 – 2018, sme poskytli 24-hodinovú opatrovateľskú starostlivosť 

134 klientom, prostredníctvom 9 odborných zamestnancov. 

 

2. Opatrovateľská služba Mestskej časti Košice – Sever 

 

Terénna forma sociálnej služby v domácom prostredí je veľmi žiadanou službou. Pomáhame 

ňou klientovi pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Je 

efektívnym nástrojom na zotrvanie odkázaných ľudí v prirodzenom domácom prostredí. 

Mestská časť Košice – Sever poskytuje opatrovateľskú službu obyvateľom mestských častí: 

Sever, Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce.  

 

Vo volebnom období r. 2010 – 2014 bola opatrovateľská služba v domácom prostredí, 

poskytnutá 651 klientom, so zabezpečením 329 442 hodín opatrovateľskej služby, 

prostredníctvom 54 odborných zamestnancov. 

Vo volebnom období r. 2014 – 2018, bola opatrovateľská služba v domácom prostredí, 

poskytnutá 608 klientom, so zabezpečením 326 164 hodín opatrovateľskej služby, 

prostredníctvom 54 odborných zamestnancov. 

 

3. Donáška obeda do bytu prijímateľa opatrovateľskej služby 

 

Jedným z úkonov opatrovateľskej služby je tiež donáška obeda do bytu prijímateľa. Je 

zabezpečovaná zamestnancom opatrovateľskej služby, prostredníctvom jednotných 



termoobedárov, ktoré za účelom skvalitnenia tejto služby, zakúpila pre prijímateľov mestská 

časť.  

 

Vo volebnom období r. 2010 – 2014, v rámci donášky opatrovateľskej služby, poberalo obedy 

144 klientov, celkovo bolo poskytnutých 17 973 obedov. 

Vo volebnom období r. 2014 – 2018, v rámci donášky opatrovateľskej služby, poberalo obedy 

133 klientov, celkovo bolo poskytnutých 21 140 obedov. 

 

4. Príspevok na stravovanie dôchodcov 

 

Dôchodca s trvalým pobytom v mestskej časti Košice - Sever, si môže príspevok na 

stravovanie uplatniť tak, že vyplnenú a podpísanú Žiadosť o poskytnutie príspevku na 

stravovanie spolu s potrebnými prílohami, doručí na Miestny úrad, oddelenie sociálnych vecí 

(k žiadosti o príspevok na stravovanie doloží občiansky preukaz, rozhodnutie o výške 

dôchodku a čestné vyhlásenie, o tom, že nemá iný príjem).  

 

Výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku v roku 2018 

Výška priznaného 

dôchodku  

Výška príspevku 

mesta Košice  

Výška príspevku 

MČ Ke - Sever 

Cena 

stravného 

lístka po 

uplatnení 

príspevku  

do 300,00 €  0,83 € 0,17 € 1,50 € 

od 300,01 € - do  400,00 

€ 
0,66 € 0,14 € 1,70 € 

Viac ako 400,01 € 0 € 0,00 € 2,50 € 

 

Vo volebnom období r. 2010 – 2014 túto službu využívalo 245 dôchodcov. 

Vo volebnom období r. 2014 – 2018 túto službu využívalo 328 dôchodcov. 

 

 



5. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 

Jednorazová dávka je priznávaná podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mestská časť Košice - Sever sa pri rozhodovaní o 

priznávaní alebo nepriznaní jednorazovej dávky, riadi Všeobecne záväzným nariadením 

Mestskej časti Košice – Sever, č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom.  

 

Vo volebnom období r. 2010 – 2014 bolo vydaných 273 rozhodnutí. 

Vo volebnom období r. 2014 – 2018 bolo vydaných 175 rozhodnutí. 

 

6. Základné sociálne poradenstvo 

 

Občania väčšinou nevedia, aké druhy a formy sociálnych služieb existujú. Odporúčame im, 

aby sa najprv poradili a až potom požiadali príslušný úrad o posúdenie odkázanosti. Základné 

sociálne poradenstvo, ktoré poskytuje oddelenie sociálnych vecí, využívajú občania 

pravidelne v čase úradných hodín. Pre osoby so zdravotným postihnutím sú k dispozícii 

špecializované sociálne poradne podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré prevádzkujú 

mimovládne organizácie s príslušnou akreditáciou. 

 

Vo volebnom období r. 2010 – 2014 bolo vybavených 554 stránok v rámci základného 

sociálneho poradenstva. 

Vo volebnom období r. 2014 – 2018 bolo vybavených 698 stránok v rámci základného 

sociálneho poradenstva. 

 

7. Spisová agenda oddelenia sociálnych vecí 

Vo volebnom období r. 2010 – 2014 bolo vybavených 697 spisov. 

Vo volebnom období r. 2014 – 2018 bolo vybavených 852 spisov. 


