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SPOMIENKY

Sociálna poisťovňa otvorila vysunuté pracovisko v Šamoríne

Zmeny v oblasti sociálnych príspevkov

Sociálna poisťovňa otvorila vysunuté 
pracovisko v Šamoríne na Bratislavskej 
ceste. Poistenci tak už nebudú musieť 
kvôli riešeniu dôchodkového a nemo-
cenského poistenia či iných záležitostí 
cestovať do vzdialenejšej Dunajskej 
Stredy.
Vysunuté pracovisko má charakter infor-
mačného poradenského centra s agendou 
dôchodkového poistenia (odborné pora-
denstvo, spisovanie žiadostí o starobný, 
predčasný, invalidný dôchodok), výberu 
poistného (odborné poradenstvo v oblas-
ti výberu poistného, registrácia zamest-
návateľov, SZČO, dobrovoľne poistených 
osôb; vydávanie žiadosti PDA1 a potvrde-
ní) a nemocenského poistenia (vydávanie 
potvrdení).
„Plníme tak požiadavku starostov oko-
litých obcí, s ktorou sa obrátili na našu 
pobočku v Dunajskej Strede z dôvodu 
vzdialenosti a nárastu počtu obyvateľov. 
Tento trend naďalej pretrváva práve v 
obciach neďaleko Šamorína. Očakávame, 
že otvorenie tohto vysunutého pracovis-
ka odľahčí pobočku v Dunajskej Strede o 

takmer 30 percent, čo pozitívne pocítia aj 
naši klienti, “ vysvetlil na otvorení praco-
viska Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociál-
nej poisťovne.
Zamestnanci vysunutého pracoviska 
Sociálnej poisťovne sú klientom k dispozí-
cii na Bratislavskej ceste 82/35 v Šamorí-

ne v budove Úradu práce v nasledovných 
otváracích hodinách:
pondelok:  8:00-12:00 13:00-15:00
utorok:  8:00-12:00 13:00-15:00
streda:  8:00-12:00 13:00-17:00
štvrtok:  nestránkový deň
piatok:  8:00-12:00.

Csaba Orosz, primátor Šamorína, Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne a Tibor 
Író, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda 20. júna 2022 v Šamoríne 
slávnostne otvorili vysunuté pracovisko Sociálnej poisťovne.

23. júna na svojom zasadnutí prerokovalo 
mestské zastupiteľstvo 21 bodov progra-
mu, medzi nimi mnohé také, ktoré sa 
týkajú sociálnych podpôr, jednorazových 
príspevkov a služieb, o ktoré môžu obyva-
telia mesta požiadať.
Zasadnutie otvoril primátor Csaba Orosz, 
následne referovali riaditelia šamorínskych 
základných škôl o výsledkoch výchov-
no-vzdelávacieho procesu na školách. V 
ďalšom bode hodnotil Ján Lelkes, hlavný 
kontrolór mesta konsolidovaný rozpočet za 
rok 2021 a plnenie rozpočtu mesta za prvý 
kvartál tohto roka.
Plénum prerokovalo aj druhú zmenu toh-
toročného rozpočtu, ktorá zahŕňa realoká-
ciu prostriedkov určených na vytvorenie 
mládežníckeho parku do obnovy klubu 
dôchodcov, vytvorenie položky na opra-
vu nebezpečnej fasády Základnej školy 
Mateja Bela a položku dotácií občanom 
mesta ubytujúcim ukrajinských odídencov, 

čo podporuje štát prostredníctvom samo-
správ. Zastupiteľstvo následne prerokovalo 
návrh na využitie investičného úveru k plá-
novaným mestským investíciám. Rozpočet 
mesta bude týmto vyrovnaný.
Zastupiteľstvo zmenilo nariadenie mesta č. 
6/2022 o prevádzke trhovísk. Nová verzia 
upresňuje prevádzkovanie trhov na území 
mesta počas celého roka a podmienky pre-
daja na jednotlivých lokalitách.
Značné zmeny prináša návrh č. 8/2022 
o podpore a príspevkoch sociálne slab-
ším občanom, ktorý upravuje okruh osôb 
oprávnených využívať príspevok na stra-
vovanie tak, aby bola služba dostupná pre 
čo najviac miestnych seniorov. Prichádzajú 
dôležité zmeny aj v súvislosti so zavede-
ním domáceho systému privolania pomoci 
Santea. Vďaka združeniu Pro Humana zalo-
ženému mestskými poslancami bude táto 
služba čoskoro dostupná aj pre seniorov s 
nižšími dôchodkami. Mesto bude prispie-

vať k mesačným nákladom tejto služby 
sumou 24,99 eur.
Detailné informácie o podpore a príspev-
koch pre sociálne slabšie skupiny obyvate-
ľov poskytuje odbor sociálnych vecí mest-
ského úradu. V ďalších bodoch programu 
boli mestským zastupiteľstvom preroko-
vané návrhy na predaj, resp. prenájom 
nehnuteľností vo vlastníctve mesta, návrhy 
na prechod práva nájmu a zriadenie vecné-
ho bremena, následne bol schválený plán 
kontroly hlavného kontrolóra mesta na 2. 
polrok.
Zo zvyšných bodov programu bolo najdô-
ležitejšie schválenie projektu zateplenia 
fasády Materskej školy na Poľovníckej ulici, 
ktorého cieľom je optimalizácia spotreby 
energie budovy škôlky. Celkový rozpočet 
projektu činí podľa predbežných kalkulácií 
120 965,66 eur, z čoho 95% plánuje samo-
správa financovať prostredníctvom nená-
vratného finančného príspevku.                  (l)

„Nezomrela som, lebo viem,
že budem žiť stále v srdciach tých,

ktorí ma milovali.“

S hlbokou bolesťou v srdci spomíname 
na 9. výročie úmrtia našej drahej mamičky, 

manželky a babky, 
Kataríny Marcelovej, rod. Hegyiovej,
ktorá nás navždy opustila 7. júla 2013.
Smútiaca rodina: manžel, deti a vnučka

Česká spolupráca
Novú českú cezhraničnú spoluprácu iniciovala Regionálna 
rozvojová agentúra Šamorín. 
Pomocou župného fóra na vyhľadávanie partnerov našla spo-
ločnú reč s Miestnou akčnou skupinou Brána Vysočiny so síd-
lom v Tišňove, neďaleko Brna. Výsledkom je spoločný malý pro-
jekt, v rámci ktorého folklórna skupina z Tišňova vystúpi na Fes-
tivale Pomlé a delegácia zo Šamorína a z okolia navštívi v rámci 
náučnej exkurzie českého partnera. Podľa Lajosa Tubu, riaditeľa 
RRA Šamorín cieľom návštevy bude vyhľadávanie partnerov na 
ďalšie cezhraničné projekty pre šamorínske organizácie a Natúr-
parku Žitný ostrov.  (tl)
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Nenávisť plodí len záhubu

Takto môžete požiadať o inflačnú pomoc

Mesto prijalo projekty do participatívneho rozpočtu

19. júna sme na Hlavnej ulici slávnostne 
odhalili pamätník obetiam holokaustu. 
Podujatia sa zúčastnili a prítomným sa 
prihovorili primátor Csaba Orosz, pro-
fesor a čestný predseda Ústredného 
zväzu židovských náboženských obcí 
Pavel Traubner, župan Jozef Viskupič, 
podpredseda TTSK József Berényi a 
predseda židovskej náboženskej obce 
v Dunajskej Strede Jozef Schwartz. 
„Dnes sme postavili pamiatku niekdajšej 
židovskej komunite nášho mesta. Tým 
päťstopiatim ľuďom, niekdajším Šamorín-
čanom, ktorých zabila nenávisť. Tým, kto-
rých tzv. židovské zákony vylúčili, ponížili, 
zavreli do preplnených get, prinútili ich 
nosiť žltú hviezdu ako rozlišovací symbol, 
potom ich v neľudských podmienkach 
ako dobytok prevážali do koncentračných 
táborov a tam ich systematicky vyvraždili. 
Ich telá spálili; slovo holokaust znamená 
horiacu obeť.
Ich mená sa zachovali sčasti v šamorín-
skej matrike, sčasti v archíve izraelského 
centra Yad Vashem. Z dostupných doku-
mentov sa šamorínskym dobrovoľníkom 
podarilo identifikovať 313 mien. Pri práci 
im odbornými radami pomáhal histo-
rik Ján Hevera. Tých 313 mien sme dali 
vygravírovať do tabule z nerezovej oce-

le, aby si naši potomkovia pamätali, že 
nenávisť plodí len záhubu. Postavením 
tohto pamätníka splácame svoj dlh voči 
našim židovským spoluobčanom. A už 
len fakt, že k tomuto dielu kto-to podľa 
svojich možností prispel – či samosprá-
va, či občania – je pre mňa dôkazom, že 
ľudskosť je stále jednou z najtypickejších 

a najhodnotnejších vlastností našej malej 
komunity. Nech to tak aj zostane. Nech je 
táto pamätná tabuľa večným mementom 
toho, že jedinou schodnou cestou pre nás 
je cesta mieru“ – uviedol vo svojom preja-
ve primátor.
(O slávnostnom odhalení pamätníka pri-
nášame článok na str. 5)

Šamorínsky židovský cintorín a obnovený dom smútku             (Foto: Mátyás Szingho�er)

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o 
jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť 
na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu 
a pod.
O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:
•  osobní asistenti v termíne do 31. augusta 2022,
•  opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatro-

vanie v termíne do 31. augusta 2022,
•  fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodo-

bo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a 
nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za 

nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 
30. septembra 2022,

•  seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi 
dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok 
na príjem v termíne do 31. augusta 2022.

Ako o ňu požiadať?
Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade 
práce. Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a 
zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete na webo-
vej stránke www.upsvr.gov.sk.        Zdroj: ÚPSVaR

Tento rok je už druhý, kedy samosprá-
va vyhlásila program participatívneho 
rozpočtu mesta. Do výzvy už prišli nové 
projekty. 
Do uzávierky, k 30. júnu bolo podaných 12 
projektov s celkovým rozpočtom 32 345 
eur. Tieto návrhy prejdú najbližšie dva 
mesiace odborným hodnotením za úče-
lom zistenia ich realizovateľnosti a súladu 
s výzvou.
Príslušná komisia zverejní zoznam podpo-
rených projektov po uverejnení zámerov 

a následnom SMS hlasovaní. Projekty, 
ktorým bude prisľúbená podpora z parti-
cipatívneho rozpočtu mesta, bude treba 
realizovať v priebehu roka 2023.
„Samospráva by chcela, aby sa do progra-
mu zapojilo čo najviac obyvateľov a obča-
nia si mohli takto realizovať svoje nápady, 
aby sa ich štvrť, resp. ulica stali krajším 
a príjemnejším miestom. Kompetentní 
zároveň očakávajú, že projekty budú v 
súlade aj s programom Kvitnúci Šamorín a 
tiež s cieľmi samosprávy v sociálnej, resp. 

kultúrnej oblasti“ – priblížila Lea Fašan-
gová, projektová manažérka mestského 
úradu.
Aby boli ciele obyvateľov uskutočnené, 
samospráva je ochotná zvýšiť rámec pod-
pory na projekty. Mestský úrad a členo-
via výberovej komisie prosia obyvateľov, 
aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili 
SMS-hlasovania v období 12-23. septem-
bra, pretože práve hlasy poslané cez sms 
rozhodnú o tom, ktoré nápady a plány 
podporí samospráva.      (s)


