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  „Komunitný  plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 - 2018“ –  

odpočet  

 

     Zákon 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 ukladá v § 

80 písm. a) obci „vypracovať, schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb vo svojom 

územnom obvode“.   

 

      Materiál „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018“ bol 

prerokovaný a zobratý na vedomie na 34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 

16.12.2013 (Uznesenie MZ č. 178/2013).  

 

      Predkladaný materiál vyhodnocuje plnenie „strategických priorít“(20), z toho  

všeobecných (3) a špecifických (17).  

 

VŠEOBECNÉ PRIORITY  

 

Priorita č. 1: Zriadiť v Klientskom centre MsÚ priestor pre propagáciu sociálnych služieb. 

Priestor v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline na propagáciu sociálnych služieb bol 

v sledovanom období vytvorený. Sociálne služby priebežne propagoval vecne príslušný 

organizačný útvar, Mestského úradu v Žiline.   

 

Priorita č. 2: Vyhľadávať a publikovať príklady „dobrej praxe“ a i.  

Príklady „dobrej praxe“ boli priebežne zverejňované prostredníctvom novovytvorenej 

internetovej stránky www.socialne.zilina.sk. Na celoslovenskej súťaži Združenia miest a obcí 

Slovenska „Oskar bez bariér za rok 2014“ – mesto Žilina získalo za internetovú stránku 

ocenenie. 

 

Priorita č.3: Realizovať spoločné vzdelávanie s partnermi, poskytovateľmi sociálnych 

služieb na území mesta. 

V hodnotenom období boli uskutočnené viaceré pracovné stretnutia/vzdelávacie podujatia 

s partnermi, verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta, 

Žilinského kraja, Slovenska, orgánmi verejnej správy, mimovládnymi organizáciami.  

 

Priorita č. 1 - splnená. 

Priorita č. 2 - splnená. 

Priorita č. 3 - splnená. 

 

PRIORITY – RODINA A DETI  

 

Priorita č. 1: Rozšíriť „starostlivosť pre deti do 3 rokov“ na území mesta.  

Nie je určený subjekt za splnenie danej priority. Za verejného poskytovateľa - mesto Žilina 

možno konštatovať, že v sledovanom období poskytovali deťom vo veku od 1 roku do 3 

http://www.socialne.zilina.sk/
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rokov veku starostlivosť dve zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

(pôvodne detské jasle) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, bez právnej subjektivity a 

to: 

 

1) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Veľká Okružná 82, Žilina, 

2) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Puškinova 14, Žilina. 

 

Počet uvedených zariadení v ZP mesta Žilina nebolo potrebné v sledovanom období 

navyšovať z viacerých objektívnych dôvodov: demografického vývoja v meste Žilina, 

zníženia podielu detskej zložky (tabuľka 1), procesu demografického starnutia, z dôvodu 

štátnej sociálnej rodinnej politiky, nezáujmu rodičov a zákonných zástupcov o uvedený druh 

sociálnej starostlivosti. 

 

                                               Tabuľka 1  

Rok Počet narodení v meste 

Žilina  

2010 1 512 

2011 1 489 

2012 1 528 

2013 1 440 

2014 1 397 

2015 1 463 

2016 1 409 

2017 1 546 

                                               Zdroj: MsÚ v Žiline, OVV, 2018  

 

Poskytovanie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťa = novo ustanovená sociálna 

služba na podporu rodiny s deťmi v zmysle zákona o sociálnych službách účinného od 

01.03.2017. 

Poskytovanie starostlivosti o deti do troch rokov sa v sledovanom období rozšíril 

o neverejných  poskytovateľov - zoznam poskytovateľov sociálnej služby na podporu rodiny 

s deťmi / § 32b je zverejnený na web stránke ŽSK. 

https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-

kraji/zariadenie-starostlivosti-o-deti-do-troch-rokov-veku-dietata.html?page_id=125416 

   

Priorita č. 2: Zriadiť „asistenčné centrum pre rodinu“.  

Nie je určený subjekt zodpovedný za splnenie danej priority. Priorita zapracovaná aj 

v „Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013“. Neupravuje 

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.  

 

Priorita č. 3: Zriadiť „zariadenia núdzového bývania“.  

Nie je určený subjekt zodpovedný za splnenie danej priority. V zmysle zákona o sociálnych 

službách „obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby poskytne 

sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej 

služby zapísaného do registra“. 
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Pri zabezpečení uvedenej sociálnej služby krízovej intervencie ohrozeným fyzickým osobám 

mesta Žilina spolupracovalo s verejnými/neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby 

krízovej intervencie v rámci Žilinského kraja, Slovenska.  

V zmysle § 29 zákona o sociálnych službách uvedenú sociálnu službu na území mesta Žilina 

poskytovalo Centrum sociálnych služieb, s miestom poskytovania sociálnej služby: ul. 

Hlboká 7 a  ul. Gazdova 26, Žilina. Začiatok poskytovania sociálnej služby krízovej 

intervencie: 01.01.1993.  

https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-

kraji/zariadenie-nudzoveho-byvania.html?page_id=101074 

 

Priorita č. 1 - splnená. 

Priorita č. 2 - neupravuje zákon o sociálnych službách. 

Priorita č. 3 – spolupráca mesta s poskytovateľmi sociálnej služby.  

 

PRIORITY – SENIORI  

 

Priorita č. 1: Rozšíriť „terénnu opatrovateľskú službu a zariadenia pre seniorov“.  

1) Rozšíriť terénnu opatrovateľskú službu  

V hodnotenom období  mesto Žilina poskytovalo fyzickým osobám, ktoré boli odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti bol najmenej II podľa prílohy 3a  zákona 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (zákon č. 448/2018 Z.z.) 

a pre fyzické osoby, ktoré boli odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 

starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 

č. 448/2008 Z.z. – opatrovateľskú službu. Priemerný počet opatrovaných k 30.06.2018: 149. 

V 10/2015 bol ukončený Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby. Mesto reagovalo 

aj na Oznámenie IA MPSVR SR (Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR) o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do Národného projektu 

Podpora opatrovateľskej služby, Operačný program: Ľudské zdroje. IA MPSVaR SR žiadosť 

mesta Žilina schválila, avšak pre  „pre nedostatok FP zo strany MPSVR SR“, mesto Žilina 

nemohlo v danom programovom období projekt na území mesta Žilina implementovať. 

Od 29.06.2018 do 14.12.2018 vyhlásená Výzva na dopytovo-orientovaný projekt Podpora 

opatrovateľskej služby OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01.  

Vzhľadom k demografickej situácií - starnutiu obyvateľov mesta Žilina a dopyte, mesto Žilina 

zabezpečovalo uvedený druh sociálnej služby aj prostredníctvom neverejného poskytovateľa 

sociálnych služieb - Diecéznej charity Žilina. V sledovanom období bola uvedenému subjektu 

na poskytovanie opatrovateľskej služby z rozpočtu mesta Žilina vyčlenená suma: 50 000,- 

EUR /2014, 50 000,- EUR/2015, 70 000,- EUR/2016, 70 000,- EUR/2017, 70 000,- 

EUR/2018.   

 

2) Rozšíriť zariadenia sociálnych služieb  

Nie je určený subjekt zodpovedný za splnenie danej  priority. Za verejného poskytovateľa – 

mesto Žilina možno konštatovať, že z dôvodu skvalitnenia poskytovania sociálnych služieb 

práve z iniciatívy primátora mesta Žilina došlo v roku 2013 k zmene zriaďovateľa Zariadenia 

pre seniorov a domova sociálnych služieb, so sídlom Osiková 26, Žilina zo zriaďovateľa - 

Žilinský samosprávny kraj na zriaďovateľa - Mesto Žilina, so sídlom Mestský úrad, 
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Námestie obetí komunizmu 1, Žilina. Do uvedenej zmeny  mesto neposkytovalo žiadnu 

celoročnú pobytovú sociálnu službu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej 

osoby. Kapacita zariadenia: 64 miest. Počet žiadateľov o celoročnú pobytovú službu v danom 

zariadení k 30.06.2018: 110.        

   

Priorita č. 2: Rozšíriť „denné centrá“ - vrátane prímestských mestských častí.  

Denné centrá poskytovali sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek 

alebo s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi 

s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom/čkou. V hodnotenom období pribudli 2 

zariadenia sociálnych služieb: Denné centrum, Dlhá 1, Žilina (rok 2015) a Denné centrum, 

Ovocinárska 33, Žilina (rok 2017). Priemerný počet evidovaných prijímateľov sociálnych 

služieb: 600- 640. Počet zariadení k 30.06.2018: 5.  

 

Priorita č. 3: Zriadiť „prepravnú službu“.  

Prepravnú službu mesto Žilina poskytovalo v hodnotenom období v zmysle platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Začiatok poskytovania sociálnej služby 3/2016. 

Miesto poskytovania sociálnej služby: mesto Žilina. Forma poskytovania sociálnej služby: 

terénna.  Prijímateľom sociálnej služby bola fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta 

Žilina ( do účinnosti VZN mesta Žilina č. 15/2018) s ťažkým zdravotným postihnutím 

odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba 

s trvalým pobytom na území mesta Žilina s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou 

schopnosťou pohybu po rovine, po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.   

Priemerný počet prepravovaných denne: 6 prijímateľov.  

Celkový počet objednaných jázd za rok 2017: 1 151.   

Prepravná služba slúžila na prepravu fyzických osôb k poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti na území mesta Žilina, k poskytovateľovi sociálnych služieb – denný stacionár, 

na kultúrno-spoločenské, športové podujatia, nákupy, stretnutia s príbuznými/známymi, 

bohoslužby, zariadení sociálnych služieb a podobne. 

 

Priorita č. 4: Rozšíriť službu – „dovoz obedov do domácnosti“.  

Mesto Žilina podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov zabezpečovalo 

poskytovanie stravy aj prostredníctvom dovozu stravy do domácnosti fyzickým osobám, ktoré 

nemali zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, 

mali ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový 

vek (tabuľka 2). Počet prijímateľov sociálnej služby od roku 2014 vzrástol.  

 

Tabuľka  2 

Rok 2014 2015 2016 2017 30/6/2018  

Počet dovezených obedov v meste 

Žilina 

62 715 62 251 66 327 65 736 34 463 

Zdroj: MsÚ v Žiline, OSaB, 2018  

 

Priemerný denný počet uvarených/vydaných obedov k 30.06.2018: 909 

Priemerný počet „stravníkov“ k 30.06.2018: 1 359 

Počet obedov k 31.12.2017: 205 477 
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Priorita č. 1 – splnená. 

Priorita č. 2 – splnená. 

Priorita č. 3 – splnená. 

Priorita č. 4 – splnená. 

 

PRIORITY – OSOBY OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM  

 

Priorita č. 1: Rozšíriť/zriadiť „terénnu sociálnu prácu ( TSP)  – ľudia bez domova“.  

TSP na území mesta bola v sledovanom období o.i. realizovaná prostredníctvom Národného 

projektu Terénna sociálna práca v obciach do 10/2016 a od 06/2016  Národného projektu 

Terénna sociálna práca v obciach I, ktorý sa realizoval a do roku 2019 sa bude realizovať v 

rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Terénna sociálna práca sa vykonávala 

v hodnotenom období  na základe platných Štandardov terénnej sociálnej práce a terénnej 

práce v sociálne vylúčených komunitách a taktiež v súlade s platnou legislatívou SR 

a nariadením metodológov z IA MPSVR SR (implementačnej agentúry). Výkon terénnej 

sociálnej práce sa vykonával na celom území mesta Žilina. TSP bola pravidelne kontrolovaná 

regionálnym koordinátorom, ktorý bol určený pre potreby odbornej koordinácie činnosti, 

ktorú realizuje IA MPSVR SR. Koordinátor pravidelne kontroloval spisovú dokumentáciu 

a taktiež postupy, metódy a techniky pri výkone terénnej sociálnej práce. Neboli vznesené 

pripomienky na kvalitu TSP. Výkon sociálnej práce je determinovaný rešpektovaním 

ľudských práv a ľudskej dôstojnosti človeka, preto terénna sociálna pracovníčka nemôže nútiť 

žiadnu osobu k začatiu spolupráce. Medzi mestom Žilina a IA MPSVR SR bol uzavretý 

Dodatok k Zmluve o spolupráci, ktorý reflektoval zmenu počtu pozícií TSP v meste Žilina 

(1+2). Zriadenie nového pracoviska TSP na ul. Košická  8392/2A, Žilina (10/2017). Počet 

intervencií napr. za obdobie 6/2016 – 4/2017 – 3 053, počet prijímateľov sociálnej služby – 

215. TSP vykonávali v sledovanom období aj zamestnanci odboru sociálneho a bytového, 

oddelenia sociálneho, Mestského úradu v Žiline.  

Od roku 2017 mesto Žilina eviduje výrazný nedostatok sociálnych pracovníkov,  terénnych 

sociálnych pracovníkov spĺňajúcich odborné kvalifikačné predpoklady.    

 

Priorita č. 2: Rozšíriť priestorové kapacity „nízkoprahového denného centra“ – ľudia bez 

domova. 

Nie je určený subjekt zodpovedný za splnenie priority. Do ZP mesta Žilina nepatrí zariadenie 

sociálnej služby krízovej intervencie – zariadenie nízkoprahového denného centra. Rozšíriť 

priestorové kapacity zariadenia možno len zriadenému zariadeniu. „Obec v rozsahu svojej 

pôsobnosti v zmysle zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby poskytne 

sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej 

služby zapísaného do registra“.  

Sociálnu službu (§ 24b zákona č. 448/2008 Z.z.) mesto Žilina zabezpečovalo prostredníctvom 

neverejného poskytovateľa. Miesto poskytovania sociálnej služby: Nízkoprahové denné 

centrum, Dom charity sv. Vincenta, Predmestská 12, Žilina. Zo strany mesta Žilina bol 

poskytnutý neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok na zabezpečenie uvedenej 

sociálnej služby vo výške: 30 000,- EUR/rok. V prípade potreby boli sociálne služby 

zabezpečované v zariadeniach sociálnych služieb v ZP Žilinského samosprávneho kraja resp. 
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prostredníctvom  neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v rámci Žilinského kraja. 

Zoznam poskytovateľov zverejnený na web stránke Žilinského samosprávneho kraja.  

https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-

kraji/nizkoprahove-denne-centrum.html?page_id=101144  

 

Priorita č. 3: Rozšíriť priestorové kapacity „nocľahárne“. Zabezpečiť nocľaháreň pre 

mužov a ženy.  

Nie je určený subjekt zodpovedný za splnenie priority. Do ZP mesta Žilina nepatrí zariadenie 

sociálnej služby krízovej intervencie – nocľaháreň. Rozšíriť priestorové kapacity zariadenia 

možno len zriadenému zariadeniu. „Obec v rozsahu svojej pôsobnosti v zmysle zákona 

o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby poskytne sociálnu službu alebo 

zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do 

registra“. Mesto Žilina nepožiadalo v zmysle zákona o sociálnych službách o registráciu 

sociálnej služby pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálne situácií, ktorá nemá zabezpečené 

ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. 

Uvedenú sociálnu  službu (§ 25 zákona č. 448/2008 Z.z.) v meste Žilina poskytoval 

v hodnotenom období neverejný poskytovateľ, miesto poskytovania sociálnej služby: Dom 

charity sv. Vincenta, Predmestská 12, Žilina a zariadenia sociálnych služieb v ZP Žilinského 

samosprávneho kraja napr. Harmónia – ZpS, DSS a útulok, Republiky 22, Žilina, útulok Štart, 

miesto poskytovania sociálnej služby: Hviezdoslavova 56, Žilina. 

https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-

kraji/noclaharen.html?page_id=101137  

 

Priorita č. 4: Rozšíriť priestorové kapacity „nízkoprahového denného centra pre deti a 

rodinu“ – Bratislavská ulica.  

Podľa „Výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb“ v zmysle zákona č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zo Žilinského samosprávneho kraja – 

zmeny vo výpise“ zo dňa 09.04.2015 - ku dňu 13.06.2014 výmaz druhu sociálnej služby: 

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu s miestom poskytovania Bratislavská 8612, 

010 01 Žilina, doplnenie sociálnej služby: Komunitné centrum s miestom poskytovania 

Bratislavská 8612, 010 01 Žilina.  

 

Priorita č. 5: Zriadiť podpornú sociálnu službu „práčovňa“. 

Mesto Žilina nemá v zmysle zákona o sociálnych službách registrovanú uvedenú podpornú 

sociálnu službu v registri poskytovateľov, ktorý vedie vyšší územný celok. V sledovanom 

období mesto Žilina neevidovalo požiadavky zo strany občanov mesta Žilina. (Pozn.: v 

pôvodne navrhovaných priestoroch v súčasnosti poskytuje sociálnu podpornú službu Jedáleň, 

Lichardova 44) 

 

Priorita č. 6: Zriadiť „asistované prestupné bývanie“ – v rámci už existujúceho bytového 

fondu.  

V sledovanom období sa prípady riešili individuálne v rámci existujúceho bytového fondu 

mesta Žilina v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Neupravuje zákon o sociálnych službách.  
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Priorita č. 7: Aplikovať „inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a jej 

príspevkov“.  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina určoval v jednotlivých prípadoch podľa § 23 

zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v sledovanom období mesto Žilina ako osobitného príjemcu. Inštitút osobitného príjemcu 

vykonávalo mesto Žilina v prípadoch: ak sa doterajším poskytovaním pomoci v hmotnej 

núdzi nedosiahol účel, na ktorý bola určená, a bolo možné predpokladať, že poskytovaním 

pomoci v HN sa nedosiahol účel, na ktorý bola určená, členovi domácnosti sa poskytovala iná 

sociálna dávka prostredníctvom OP. Mesto Žilina vykonávalo inštitút osobitného príjemcu 

i napriek tomu, že inštitút OP neupravuje zákon o sociálnych službách.   

 

Priorita č. 1  -  čiastočne splnená. 

Priorita č. 2  -  zabezpečenie služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa.   

Priorita č. 3  -  spolupráca mesta s poskytovateľmi sociálnej služby. 

Priorita č. 4  -  výmaz z registra poskytovateľov ŽSK. 

Priorita č. 5  -  nesplnená  - nezáujem občanov mesta Žilina. 

Priorita č.6 - neupravuje zákon o sociálnych službách, byty prideľované žiadateľom podľa  

platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Priorita č. 7- neupravuje zákon o sociálnych službách /upravuje osobitný právny predpis - 

mesto plní inštitút OP.  

 

PRIORITY – OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

 

Priorita č. 1: Vytvárať podmienky pre „otvorené mesto“. 

V hodnotenom období mesto Žilina vytváralo podmienky pre „otvorené mesto“ aktivitami 

ako boli napr. netradičné civilné sobáše pre novomanželov s ťažkým zdravotným postihnutím, 

so sluchovým postihnutím (7/2015, Radnica ...), vytvorenie moderného a bezbariérového 

klientskeho centra, účasť osôb, seniorov a ŤZP na správe vecí verejných, v zmysle Národného 

programu Aktívneho starnutia 2014 – 2020 vytvorenie poradného, iniciatívneho, 

koordinačného orgánu primátora mesta Žilina pre otázky postavenia seniorov a ŤZP občanov 

v meste, verejné stretnutia občanov mesta Žilina s vedením mesta Žilina, vytvorenie a 

aktualizácia web stránky mesta Žilina, otvorenie/sprístupnenie priestorov radnice a mestského 

úradu verejnosti – primátorsky deň a podobne.  

 

Priorita č. 2: Zriadiť „centrum včasnej diagnostiky a stimulácie“.  

Nie je určený subjekt za splnenie priority. Mesto Žilina nie je poskytovateľom sociálnej 

služby podľa § 33 zákona o sociálnych službách.  

Podľa „Výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb ŽSK“ sociálnu službu na 

podporu rodiny s deťmi, službu včasnej intervencie poskytuje: Centrum včasnej intervencie n. 

o., Jána Milca 15, 010 01 Žilina, deň začatia sociálnej služby: 19.01.2015. Doba: neurčitá. Od 

21.08.2017 zmena sídla: Saleziánska 4, Žilina. Priorita zapracovaná aj v „Komunitnom pláne 

sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013“.  

https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-

kraji/sluzba-vcasnej-intervencie.html?page_id=101101 
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Priorita č. 3: Zriadiť „komunitné centrum podpory“. 

Neupravuje zákon o sociálnych službách ako sociálnu službu. Priorita zapracovaná aj 

v „Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013“. 

 

Priorita č. 1 - splnená. 

Priorita č. 2 - službu poskytuje neverejný poskytovateľ. 

Priorita č. 3 - neupravuje zákon o sociálnych službách.   

 

Poskytovanie sociálnych služieb mestom Žilina v rokoch 2014 – 2018 vyjadruje tabuľka 3. 

 


