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ÚVOD 
OHlasť soIiálﾐej politik┞ výzﾐaﾏﾐe ovpl┞vﾐil proIes deIeﾐtralizáIie a reforﾏ┞ verejﾐej správ┞, čo sa 

prejavilo prechodom rozsiahlych koﾏpeteﾐIií ﾐa ﾏiestﾐu saﾏosprávu. Mestá a oHIe sa tak stali 
výzﾐaﾏﾐýﾏ realizátoroﾏ soIiálﾐej politik┞ a od ﾏiestﾐej saﾏospráv┞ v súčasﾐosti vo veľkej ﾏiere 
závisí rozsah, podmienky a v neposlednom rade kvalita poskytovaﾐýIh soIiálﾐych služieb. SoIiálﾐe 
služH┞ sú teda súčasťou verejﾐýIh politík, v ktorýIh sa jedﾐozﾐačﾐe presadzuje ľudskoprávﾐ┞ rozﾏer 
a orieﾐtáIia ﾐa potreH┞ a prefereﾐIie iIh prijíﾏateľov. 
Koﾏuﾐitﾐý pláﾐ soIiálﾐ┞Ih služieH je v┞praIovaﾐý v súlade s požiadavkaﾏi zákoﾐa o soIiálﾐ┞Ih 
služHáIh a tiež s ohľadoﾏ ﾐa ﾐárodﾐé priorit┞ rozvoja soIiálﾐ┞Ih služieH, HerúI do úvah┞ ﾏiestﾐe 
podmienky, potreby a špeIifiká. Jeho základﾐou ideou je koﾏuﾐitﾐý rozvoj, skvalitﾐeﾐie 
a huﾏaﾐizáIia posk┞tovaﾐýIh soIiálﾐ┞Ih služieH, resp. doplﾐeﾐie IhýHajúIiIh soIiálﾐ┞Ih služieH ﾐa 

základe požiadaviek a záujﾏu oHčaﾐov obce. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA 
 

1.1 Čo je komunitné plánovanie 
Koﾏuﾐitﾐé pláﾐovaﾐie soIiálﾐ┞Ih služieH ﾏožﾐo považovať za ﾏetﾙdu, prostredﾐíItvoﾏ ktorej je 

ﾏožﾐé pláﾐovať soIiálﾐe služH┞ tak, aH┞ zodpovedali potreHáﾏ jedﾐotlivýIh skupíﾐ oHčaﾐov a 
zároveň Holi v súlade s ﾏiestﾐ┞ﾏi špeIifikaﾏi. Ide o otvoreﾐý proIes, Iieľoﾏ ktorého je: 

➢ ﾐapĺňaﾐie potrieH oHčaﾐov odkázaﾐýIh ﾐa jedﾐotlivé forﾏ┞ soIiálﾐej poﾏoIi, 
➢ zaHezpečovaﾐie zdrojov ふfiﾐaﾐčﾐýIh a persoﾐálﾐ┞Ihぶ ﾐa jedﾐotlivé forﾏ┞ soIiálﾐej poﾏoIi, 
➢ hľadaﾐie optiﾏálﾐ┞Ih riešeﾐí, ktoré ﾐajlepšie zodpovedajú ﾏiestﾐ┞ﾏ podmienkam 

a potreHáﾏ ľudí, 
➢ zvýšeﾐie kvalit┞ posk┞tovaﾐýIh soIiálﾐ┞Ih služieH. 

 

1.2 Účastníci komunitného plánovania 
Účastﾐíkﾏi koﾏuﾐitﾐého pláﾐovaﾐia sú: 

➢ )adávatelia soIiálﾐ┞Ih služieH - suHjekt┞, ktorýﾏ zaHezpečovaﾐie soIiálﾐ┞Ih služieH ﾐa 
príslušﾐoﾏ úzeﾏí v┞plýva zo zákoﾐa. SoIiálﾐe služH┞ zriaďujú, prípadﾐe zadávajú iﾐýﾏ 
suHjektoﾏ, fiﾐaﾐIujú ich a orgaﾐizujú. Na Sloveﾐsku sú to oHIe, ﾏestá a saﾏosprávﾐe kraje. 

➢ Posk┞tovatelia soIiálﾐ┞Ih služieH - suHjekt┞, ktoré služH┞ posk┞tujú a poﾐúkajú, Hez ohľadu 
ﾐa iIh právﾐu suHjektivitu. Posk┞tovateľ soIiálﾐej služH┞ je za podﾏieﾐok ustaﾐoveﾐýIh 
zákoﾐoﾏ oHeI, právﾐiIká osoHa zriadeﾐá aleHo založeﾐá oHIou aleHo saﾏosprávﾐ┞ﾏ krajoﾏ 
– „verejﾐý poskytovateľ soIiálﾐej služHy“ alebo ďalšia právﾐiIká osoHa a f┞ziIká osoHa – 

„ﾐeverejﾐý poskytovateľ soIiálﾐej služHy“. 
➢ Prijíﾏatelia soIiálﾐ┞Ih služieH – sú f┞ziIké osoH┞, užívatelia soIiálﾐ┞Ih služieH, ktorí sa oIitli 

v ﾐepriazﾐivej životﾐej situáIii. Tá ﾏﾚže spﾚsoHovať ohrozeﾐie soIiálﾐ┞ﾏ v┞lúčeﾐíﾏ, 
oHﾏedzeﾐie sIhopﾐosti začleﾐiť sa do spoločﾐosti a samostatne riešiť svoje proHléﾏ┞. Do 

ﾐepriazﾐivej životﾐej situáIie sa pritoﾏ jedﾐotliveI ﾏﾚže dostať z rﾚzﾐ┞Ih dﾚvodov – 

v dﾚsledku v┞sokého veku, ﾐepriazﾐivého zdravotﾐého stavu, krízovýIh životﾐýIh situáIií, 
spﾚsoHu života, trestﾐej čiﾐﾐosti a pod. )apojeﾐíﾏ prijíﾏateľov soIiálﾐ┞Ih služieH do 
koﾏuﾐitﾐého pláﾐovaﾐia sa získavajú iﾐforﾏáIie o iIh potreHáIh, ﾐa ktoré treHa reagovať a o 

súčasﾐej kvalite a dostupnosti poskytovaﾐýIh soIiálﾐ┞Ih služieH. 
 

Do proIesu koﾏuﾐitﾐého pláﾐovaﾐia sa ﾏﾚže zapojiť aj široká verejﾐosť. OHčaﾐia ﾏajú ﾏožﾐosť do 

určitej ﾏier┞ podieľať sa a ovpl┞vňovať rozvoj soIiálﾐ┞Ih služieH. ProIes koﾏuﾐitﾐého pláﾐovaﾐia je 
založeﾐý ﾐa deﾏokratiIkýIh priﾐIípoIh, uﾏožňuje zapájať sa do diaﾐia v obci a v┞jadriť tak ﾐázor ﾐa 
daﾐú proHleﾏatiku. 
Cieľoﾏ koﾏuﾐitﾐého pláﾐovaﾐia soIiálﾐ┞Ih služieH je pripraviť strategiIký dokuﾏeﾐt, ktorý za účasti 
zadávateľov, posk┞tovateľov a prijíﾏateľov soIiálﾐ┞Ih služieH a verejﾐosti uﾏožﾐí v stredﾐodoHoﾏ 
časovoﾏ horizoﾐte efektívﾐejšie rozvíjať soIiálﾐe služH┞. 
 

1.3 Výhody, princípy a podstata komunitného plánovania 
Hlavﾐou výhodou koﾏuﾐitﾐého pláﾐovaﾐia je skutočﾐosť, že sú doňho zapájaﾐí všetIi účastﾐíIi 
s┞stéﾏu soIiálﾐ┞Ih služieH ふzadávatelia, posk┞tovatelia, prijíﾏateliaぶ. To ﾐieleﾐže ﾐapoﾏáha zv┞šovať 
kvalitu pláﾐovaﾐia a posk┞tovaﾐia soIiálﾐ┞Ih služieH, ale taktiež výrazﾐe posilňuje priﾐIíp┞ 
zastupiteľskej deﾏokraIie, a to nieleﾐ v proIese pláﾐovaﾐia, ale aj v rozhodovacom procese, 

prípadﾐe v spﾚsoHe iIh zaHezpečovaﾐia. Koﾏuﾐitﾐý pláﾐ soIiálﾐ┞Ih služieH ako výsledok 
koﾏuﾐitﾐého pláﾐovaﾐia zaHezpečuje, aH┞ soIiálﾐe služH┞ zodpovedali ﾏiestﾐ┞ﾏ potreHáﾏ a 
reagovali ﾐa ﾏiestﾐe špeIifiká. 
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Najdﾚležitejšie priﾐIíp┞ koﾏuﾐitﾐého pláﾐovaﾐia sú: 
➢ priﾐIíp triády, predstavujúIi spolupráIu zadávateľov, posk┞tovateľov a prijíﾏateľov 

soIiálﾐ┞Ih služieH a rovﾐako priﾐIíp dohod┞, ktorý je Iharakterizovaﾐý výsledﾐýﾏ pláﾐoﾏ, 
➢ priﾐIíp rovﾐosti, ktorý zaručuje každéﾏu právo zaujíﾏať sa o veIi verejﾐé; každý oHčaﾐ ﾏá 

právo sloHodﾐe sa v┞jadriť a zároveň ﾐikto ﾐesﾏie H┞ť v┞lúčeﾐý a diskriﾏiﾐovaﾐý, 
➢ priﾐIíp skutočﾐýIh potrieH, čo Iharakterizuje aﾐalýza popisujúIa stav služieH, 
➢ priﾐIíp koﾏpeteﾐIie účastﾐíkov, ktorý kladie dﾚraz ﾐa profesioﾐalitu a zodpovedﾐosť. 

 

Podstatou koﾏuﾐitﾐého pláﾐovaﾐia je teda zapájaﾐie všetkýIh, ktorýIh sa soIiálﾐe služH┞ týkajú 
alebo sa ich v HudúIﾐosti týkať ﾏﾚžu, do otvoreﾐého dialﾙgu o podoHe soIiálﾐ┞Ih služieH. )ákladﾐýﾏ 
pilieroﾏ pláﾐovaﾐia je zisťovaﾐie potrieH, zdrojov a hľadaﾐie ﾐajlepšíIh riešeﾐí. )ásadﾐý výzﾐaﾏ 
v proIese pláﾐovaﾐia ﾏá preto pozﾐaﾐie záujﾏu všetkýIh zúčastﾐeﾐýIh stráﾐ ふzadávateľov, 
posk┞tovateľov a prijíﾏateľov soIiálﾐej poﾏoIiぶ a verejﾐosti, iIh vzájoﾏﾐé prepojeﾐie a spolupráIa. 
 

1.4 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb 
SoIiálﾐe služH┞ sa posk┞tujú v súlade so zákoﾐoﾏ č. 448/ヲヰヰ8 ). z. o soIiálﾐ┞Ih služHáIh a o zmene 

a doplﾐeﾐí zákoﾐa č. ヴヵヵ/ヱΓΓヱ )H. o živﾐosteﾐskoﾏ podﾐikaﾐí ふživﾐosteﾐský zákoﾐぶ v zﾐeﾐí 
ﾐeskoršíIh predpisov ふďalej leﾐ zákoﾐ o soIiálﾐ┞Ih služHáIhぶ, ktorý upravuje podmienky, postupy a 

formy posk┞tovaﾐia soIiálﾐ┞Ih služieH ako aj poviﾐﾐosti posk┞tovateľov. Jeho Iieľoﾏ je podporovať 
soIiálﾐe začleﾐeﾐie oHčaﾐov a uspokojovať soIiálﾐe potreH┞ ľudí v ﾐepriazﾐivej soIiálﾐej situáIii. 
)a ﾐepriazﾐivú soIiálﾐu situáIiu sa považuje ohrozeﾐie f┞ziIkej osoH┞ soIiálﾐ┞ﾏ v┞lúčeﾐíﾏ aleHo 
oHﾏedzeﾐie jej sIhopﾐosti sa spoločeﾐsk┞ začleﾐiť a saﾏostatﾐe riešiť svoje proHléﾏ┞ z dﾚvodu, že: 

➢ osoba ﾐeﾏá zaHezpečeﾐé ﾐev┞hﾐutﾐé podﾏieﾐk┞ ﾐa uspokojovaﾐie základﾐýIh životﾐýIh 
potrieb, pre svoje životﾐé ﾐáv┞k┞, spﾚsoH života, závislosť od ﾐáv┞kovýIh látok, 

➢ je ohrozeﾐý jej vývoj v dﾚsledku jej zdravotﾐého postihﾐutia, ak ide o dieťa do Α rokov veku, 
➢ osoba je ťažko zdravotne postihnutá alebo ﾏá ﾐepriazﾐivý zdravotﾐý stav, 

➢ osoba dovŕšila vek potreHﾐý ﾐa ﾐárok ﾐa staroHﾐý dﾚIhodok, 

➢ osoba vykonáva opatrovanie fyzickej osoby s ťažkýﾏ zdravotﾐýﾏ postihﾐutíﾏ, 
➢ osoba je ohrozená správaﾐíﾏ iﾐýIh f┞ziIkýIh osﾚH aleHo sa stala oHeťou správaﾐia iﾐýIh 

f┞ziIkýIh osﾚH, 
➢ osoba zotrváva v priestorovo segregovaﾐej lokalite s prítoﾏﾐosťou koﾐIeﾐtrovaﾐej a 

geﾐeračﾐe reprodukovaﾐej IhudoH┞, 

➢ stratila Hývaﾐie aleHo je ohrozeﾐá stratou Hývaﾐia. 

 

SoIiálﾐe služH┞ podľa tohto zákoﾐa sa posk┞tujú prostredﾐíItvoﾏ odHorﾐýIh, oHslužﾐýIh a ďalšíIh 

čiﾐﾐostí, ktoré je posk┞tovateľ poviﾐﾐý posk┞tﾐúť aleHo zaHezpečiť v prípade, že tieto čiﾐﾐosti sú 
ta┝atívﾐe v┞ﾏedzeﾐé. )ákoﾐ o soIiálﾐ┞Ih služHáIh rozdeľuje soIiálﾐe služH┞ do ﾐiekoľkýIh skupíﾐ, 
v závislosti od povah┞ a ﾐepriazﾐivej soIiálﾐej situáIie aleHo od Iieľovej skupiﾐ┞, ktorej sú určeﾐé: 

➢ soIiálﾐe služH┞ krízovej iﾐterveﾐIie (teréﾐﾐa soIiálﾐa služHa krízovej iﾐterveﾐIie; 
posk┞tovaﾐie soIiálﾐej služH┞ v zariadeniach – ﾐoIľaháreň, útulok, doﾏov na polceste, 

ﾐízkoprahové deﾐﾐé Ieﾐtruﾏ, iﾐtegračﾐé Ieﾐtruﾏ, koﾏuﾐitﾐé Ieﾐtruﾏ, zariadenie 

ﾐúdzového Hývaﾐia; ﾐízkoprahová soIiálﾐa služHa pre deti a rodiﾐu), 

➢ soIiálﾐe služH┞ ﾐa podporu rodiﾐ┞ s deťﾏi (pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, pomoc 

pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasﾐej starostlivosti o deti, služHa ﾐa podporu 

zosúlaďovaﾐia rodiﾐﾐého života a praIovﾐého života, služHa ﾐa podporu zosúlaďovaﾐia 
rodiﾐﾐého života a praIovﾐého života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa, služHa včasﾐej iﾐterveﾐIieぶ, 
➢ soIiálﾐe služH┞ ﾐa riešeﾐie ﾐepriazﾐivej soIiálﾐej situáIie z dﾚvodu ťažkého zdravotﾐého 

postihﾐutia, ﾐepriazﾐivého zdravotﾐého stavu aleHo z dﾚvodu dovŕšeﾐia dﾚIhodkového 
veku ふzariadeﾐie podporovaﾐého Hývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie 

opatrovateľskej služH┞, rehaHilitačﾐé stredisko, doﾏov soIiálﾐ┞Ih služieH, špeIializovaﾐé 
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zariadeﾐie, deﾐﾐý staIioﾐár, doﾏáIa opatrovateľská služHa, prepravﾐá služHa, 
sprievodIovská a predčitateľská služHa, tlﾏočﾐíIka služHa, sprostredkovaﾐie tlﾏočﾐíIkej 
služH┞, sprostredkovaﾐie osoHﾐej asisteﾐIie, požičiavaﾐie poﾏﾚIokぶ, 

➢ soIiálﾐe služH┞ s použitíﾏ telekoﾏuﾐikačﾐýIh teIhﾐolﾙgií ふﾏoﾐitorovaﾐie a sigﾐalizáIia 
potreH┞ poﾏoIi, krízová poﾏoI posk┞tovaﾐá prostredﾐíItvoﾏ telekoﾏuﾐikačﾐýIh 
teIhﾐolﾙgiíぶ, 

➢ podporﾐé služH┞ ふodľahčovaIia služHa, poﾏoI pri zaHezpečeﾐí opatrovﾐíIk┞Ih práv a 
poviﾐﾐostí, deﾐﾐé Ieﾐtruﾏ, podpora saﾏostatﾐého Hývaﾐia, jedáleň, práčovňa, stredisko 
osobnej hygieny).  

 

)ákoﾐ o soIiálﾐ┞Ih služHáIh v § Βヰ upravuje pﾚsoHﾐosť oHIe pri posk┞tovaﾐí soIiálﾐ┞Ih služieH. 
Okreﾏ koﾐIepčﾐej, rozhodovaIej, posudkovej, poradeﾐskej, koﾐtrolﾐej, registračﾐej, evideﾐčﾐej, 
štatistiIkej, fiﾐaﾐčﾐej čiﾐﾐosti a teréﾐﾐej soIiálﾐej práIe je v pﾚsoHﾐosti oHIe posk┞tovať alebo 

zabezpečovať poskytovanie: 

 

➢ soIiálﾐej služH┞ v ﾐízkoprahovoﾏ deﾐﾐoﾏ Ieﾐtre, ﾐoIľahárﾐi, zariadeﾐí pre seﾐiorov, 
zariadeﾐí opatrovateľskej služH┞ a v deﾐﾐoﾏ staIioﾐári, 

➢ ﾐízkoprahovej soIiálﾐej služH┞ pre deti a rodiﾐu, 
➢ opatrovateľskej služH┞, 
➢ prepravnej služHy, 

➢ odľahčovaIej služHy, 

➢ pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, 

➢ teréﾐﾐej soIiálﾐej služHy krízovej iﾐterveﾐIie 

 

a zriaďovať a zakladať ﾐasledovﾐé zariadenia soIiálﾐ┞Ih služieH: 
 

➢ ﾐoIľaháreň, 
➢ ﾐízkoprahové deﾐﾐé Ieﾐtruﾏ, 
➢ zariadenie pre seniorov, 

➢ zariadenie opatrovateľskej služH┞, 
➢ deﾐﾐý staIioﾐár. 

 

OHeI ﾏﾚže zriaďovať aj iﾐé zariadeﾐia a posk┞tovať aleHo zaHezpečovať aj iﾐé druh┞ soIiálﾐej služH┞, 
príp. ﾏﾚže soIiálﾐe služH┞ účelﾐe a vhodﾐe spájať. 
)ákoﾐ o soIiálﾐ┞Ih služHáIh zaručuje právo f┞ziIkej osoH┞ ﾐa posk┞tﾐutie soIiálﾐej služH┞ aleHo 

zaHezpečeﾐie jej posk┞tﾐutia a právo výHeru posk┞tovateľa, za splﾐeﾐia podﾏieﾐok ustaﾐoveﾐýIh 

týﾏto zákoﾐoﾏ a ďalšie práva pri posk┞tovaﾐí soIiálﾐ┞Ih služieH. 
Posk┞tovateľﾏi soIiálﾐ┞Ih služieH sú v súlade so zákoﾐoﾏ oHIe, právﾐiIké osoH┞ zriadeﾐé aleHo 

založeﾐé oHIou aleHo saﾏosprávﾐ┞ﾏ krajoﾏ ふverejﾐí posk┞tovatelia soIiálﾐ┞Ih služieHぶ a iﾐé 
právﾐiIké aleHo f┞ziIké osoH┞ ふﾐeverejﾐí posk┞tovatelia soIiálﾐ┞Ih služieHぶ. SoIiálﾐe služH┞ ﾏﾚže 

posk┞tovať leﾐ posk┞tovateľ zapísaﾐý do registra posk┞tovateľov soIiálﾐ┞Ih služieH. 
V zákoﾐe o soIiálﾐ┞Ih služHáIh sú podroHﾐe upraveﾐé poviﾐﾐosti posk┞tovateľa soIiálﾐej služH┞. Ide 

ﾐapríklad o poviﾐﾐosť posk┞tovateľa soIiálﾐ┞Ih služieH v┞praIovať a dodržiavať proIedurálﾐe, 
persoﾐálﾐe a prevádzkové podﾏieﾐk┞ posk┞tovaﾐia soIiálﾐej služH┞ ふtzv. štaﾐdard┞ kvalit┞ぶ. 
Posk┞tovateľ je poviﾐﾐý ﾐapríklad v┞praIovať iﾐdividuálﾐ┞ rozvojový pláﾐ klieﾐta, dodržiavať 

ﾏa┝iﾏálﾐ┞ počet klieﾐtov ﾐa jedﾐého zaﾏestﾐaﾐIa a za účeloﾏ zvýšeﾐia profesioﾐalit┞ práIe 

v┞praIovať a uskutočňovať prograﾏ supervízie. 
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1.5 Komunitný plán sociálnych služieb 
Koﾏuﾐitﾐý pláﾐ soIiálﾐ┞Ih služieH (KPSS) je strategiIký dokuﾏeﾐt, ktorý aﾐal┞zuje stav 
posk┞tovaﾐýIh soIiálﾐ┞Ih služieH ﾐa úzeﾏí obce, hodﾐotí potreH┞ a požiadavk┞ jej ob┞vateľov a 

ﾐavrhuje HudúIi rozvoj v oHlasti soIiálﾐ┞Ih služieH ﾐa staﾐoveﾐé obdobie. Dokument je reálﾐ┞ﾏ 
výstupoﾏ koﾏuﾐitﾐého pláﾐovaﾐia soIiálﾐ┞Ih služieH a výsledkoﾏ dohod┞ ﾏedzi zadávateľﾏi, 
posk┞tovateľﾏi a prijíﾏateľﾏi soIiálﾐ┞Ih služieH. Poukazuje na potreby v danej koﾏuﾐite, pričoﾏ 
posk┞tuje aj ﾏožﾐosti fiﾐaﾐčﾐého, persoﾐálﾐeho, prevádzkového a orgaﾐizačﾐého zaHezpečeﾐia v 
oblasti poskytovania soIiálﾐ┞Ih služieH v daﾐej koﾏuﾐite. 
Najdﾚležitejšie ciele koﾏuﾐitﾐého pláﾐu sú: 

➢ zistiť potreH┞ a požiadavk┞ prijíﾏateľov soIiálﾐ┞Ih služieH, 
➢ zistiť pláﾐ┞ a predstav┞ posk┞tovateľov soIiálﾐ┞Ih služieH, 
➢ koordiﾐovať ponuku a dop┞t v soIiálﾐ┞Ih služHáIh, 
➢ v┞tvoriť kompromis medzi predstavami, požiadavkaﾏi, ﾏožﾐosťaﾏi a dostupﾐými zdrojmi, 

➢ zvýšiť kvalitu posk┞tovaﾐýIh soIiálﾐ┞Ih služieH, 
➢ staﾐoviť priorit┞ pre HudúIi rozvoj soIiálﾐ┞Ih služieH. 

 

1.6 Národné priority rozvoja sociálnych služieb にどな5 -2020 
Národﾐé priorit┞ rozvoja soIiálﾐ┞Ih služieH ﾐa rok┞ ヲヰヱヵ – ヲヰヲヰ reagujú ﾐa aktuálﾐe výzv┞ soIiálﾐej 
poﾏoIi oHčaﾐom, ku ktorýﾏ patrí predovšetkýﾏ rozvoj rﾚzﾐorodýIh služieH starostlivosti na 

koﾏuﾐitﾐej úrovﾐi, vrátaﾐe potreH┞ ﾏoderﾐizáIie soIiálﾐ┞Ih služieH. Potvrdzuje sa ﾐiﾏi zároveň 

hlavﾐé poslaﾐie soIiálﾐ┞Ih služieH, ktorýﾏ je podpora začleňovaﾐia ľudí do spoločﾐosti, soIiálﾐa 

súdržﾐosť, sﾏerovaﾐie k služHáﾏ posk┞tovaﾐýﾏ ﾐa koﾏuﾐitﾐej úrovﾐi a rozviﾐutie iIh poteﾐIiálu v 

oHlasti zaﾏestﾐaﾐosti a zaﾏestﾐateľﾐosti. Reflektujú ﾐa aktuálﾐu situáIiu posk┞tovaﾐia soIiálﾐ┞Ih 

služieH v Sloveﾐskej repuHlike, predovšetkýﾏ ﾐa ﾐedostatok kapaIit┞ soIiálﾐ┞Ih služieH 

posk┞tovaﾐýIh v prirodzeﾐoﾏ ふdoﾏáIoﾏ a koﾏuﾐitﾐoﾏぶ prostredí oHčaﾐov, potreHu zaHezpečeﾐia 

udržateľﾐosti fiﾐaﾐIovaﾐia soIiálﾐ┞Ih služieH a rozvoja iIh kvalit┞. 
 

Sloveﾐská repuHlika si v oHlasti soIiálﾐ┞Ih služieH ﾐa rok┞ ヲヰヱ5 - ヲヰヲヰ zadefiﾐovala ﾐasledovﾐé 
priority: 

✓ zaHezpečiť dostupﾐosť soIiálﾐ┞Ih služieH v súlade s potreHaﾏi koﾏuﾐit┞, 
✓ podporiť preIhod prijíﾏateľov soIiálﾐ┞Ih služieH z iﾐštituIioﾐálﾐej starostlivosti ﾐa 

koﾏuﾐitﾐú starostlivosť, 
✓ podporiť rozvoj soIiálﾐ┞Ih služieH dostupﾐýIh pre osoH┞ zotrvajúIe v priestorovo 

segregovaﾐej lokalite s prítoﾏﾐosťou koﾐIeﾐtrovaﾐej a geﾐeračﾐe reprodukovaﾐej IhudoH┞, 
✓ zv┞šovať kvalitu posk┞tovaﾐýIh soIiálﾐ┞Ih služieH. 
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1.7 Druhy a formy sociálnych služieb 
)ákoﾐ o sociálﾐ┞Ih služHáIh vymedzuje ふ§ヱヲぶ tieto druh┞ soIiálﾐ┞Ih služieH: 

 

A – SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍ)OVEJ INTERVENCIE 

1. teréﾐﾐa soIiálﾐa služHa krízovej iﾐterveﾐIie, 
2. posk┞tovaﾐie soIiálﾐej služH┞ v zariadeﾐiaIh, ktorýﾏi sú: 

2.1. ﾐízkoprahové deﾐﾐé Ieﾐtruﾏ, 
2.2. iﾐtegračﾐé Ieﾐtruﾏ, 
2.3. koﾏuﾐitﾐé centrum, 

2.4. ﾐoIľaháreň, 
2.5. útulok, 
2.6. domov na polceste, 

2.7. zariadeﾐie ﾐúdzového Hývaﾐia, 
3. ﾐízkoprahová soIiálﾐa služHa pre deti a rodinu. 

 

B – SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODINY S DEŤMI 
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, 
2. poﾏoI pri osoHﾐej starostlivosti o dieťa v zariadeﾐí dočasﾐej starostlivosti o deti, 
3. služHa ﾐa podporu zosúlaďovaﾐia rodiﾐﾐého života a praIovﾐého života, 
4. služHa ﾐa podporu zosúlaďovaﾐia rodiﾐﾐého života a praIovﾐého života v zariadeﾐí starostlivosti 

o deti do troIh rokov veku dieťaťa, 
5. služHa včasnej intervencie. 

 

C – SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIA)NIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE ) DÔVODU ŤAŽKÉHO 
)DRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIA)NIVÉHO )DRAVOTNÉHO STAVU ALEBO ) DÔVODU 
DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU 

1. posk┞tovaﾐie soIiálﾐej služH┞ v zariadeﾐí pre f┞ziIké osoH┞, ktoré sú odkázaﾐé ﾐa poﾏoI iﾐej 
f┞ziIkej osoH┞ a pre f┞ziIké osoH┞, ktoré dovŕšili dﾚIhodkový vek, 

1.1. zariadeﾐie podporovaﾐého Hývaﾐia, 
1.2. zariadenie pre seniorov, 

1.3. zariadeﾐie opatrovateľskej služH┞, 
1.4. rehaHilitačﾐé stredisko, 
1.5. doﾏov soIiálﾐ┞Ih služieH, 
1.6. špeIializovaﾐé zariadeﾐie, 
1.7. deﾐﾐý staIioﾐár, 

2. doﾏáIa opatrovateľská služHa, 
3. prepravﾐá služHa, 
4. sprievodIovská služHa a predčitateľská služHa, 
5. tlﾏočﾐíIka služHa, 
6. sprostredkovaﾐie tlﾏočﾐíIkej služH┞, 
7. sprostredkovanie osobnej asistencie, 

8. požičiavaﾐie poﾏﾚIok. 
 

D – SOCIÁLNE SLUŽBY S POUŽITÍM TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
1. ﾏoﾐitorovaﾐie a sigﾐalizáIia potreH┞ poﾏoIi, 
2. krízová poﾏoI posk┞tovaﾐá prostredﾐíItvoﾏ telekoﾏuﾐikačﾐýIh teIhﾐolﾙgií. 

 

E – PODPORNÉ SLUŽBY 

1. odľahčovaIia služHa, 
2. poﾏoI pri zaHezpečeﾐí opatrovﾐíIk┞Ih práv a poviﾐﾐostí, 
3. posk┞tovaﾐie soIiálﾐej služH┞ v deﾐﾐoﾏ Ieﾐtre, 
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4. podpora saﾏostatﾐého Hývaﾐia, 
5. posk┞tovaﾐie soIiálﾐej služH┞ v jedálﾐi, 
6. posk┞tovaﾐie soIiálﾐej služH┞ v práčovﾐi, 
7. posk┞tovaﾐie soIiálﾐej služH┞ v stredisku osoHﾐej h┞gieﾐ┞. 

 

 

)ákoﾐ o soIiálﾐ┞Ih služHáIh v┞ﾏedzuje ふ§ヱンぶ tieto forﾏ┞ soIiálﾐ┞Ih služieH: 

 

• AﾏHulaﾐtﾐá forﾏa – posk┞tuje sa f┞ziIkej osoHe, ktorá doIhádza, je sprevádzaﾐá aleHo je 
dopravovaﾐá do ﾏiesta posk┞tovaﾐia soIiálﾐej služH┞, 

• Teréﾐﾐa forﾏa – poskytuje sa fyzickej osobe v jej prirodzeﾐoﾏ soIiálﾐoﾏ prostredí aleHo v 
jej doﾏáIoﾏ prostredí, 

• PoH┞tová forﾏa v zariadeﾐí – posk┞tuje sa, ak súčasťou soIiálﾐej služH┞ je uH┞tovaﾐie. 
PoH┞tová soIiálﾐa služHa sa posk┞tuje ako Ieloročﾐá soIiálﾐa služHa aleHo týždeﾐﾐá soIiálﾐa 
služHa, 

• Iﾐá forﾏa – poskytuje sa ﾐajﾏä telefoﾐiIk┞ aleHo s použitíﾏ telekoﾏuﾐikačﾐýIh teIhﾐolﾙgií, 
ak je to účelﾐé. 

 

  



Koﾏuﾐitﾐý pláﾐ soIiálﾐ┞Ih služieH obce Blesovce 2018-2023 

10 

 

2 DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ANALÝZA 
SoIiálﾐe služH┞ predstavujú jedﾐu z forieﾏ soIiálﾐej poﾏoIi pre ľudí v ﾐepriazﾐivej soIiálﾐej situáIii 
a sú alebo v HudúIﾐosti ﾏﾚžu H┞ť pre ﾏﾐohýIh dﾚležitou oporou soIiálﾐeho začleﾐeﾐia oHčaﾐov a 

uspokojovaﾐia soIiálﾐ┞Ih potrieH. Dostupﾐosť soIiálﾐ┞Ih služieH (či už z hľadiska geografiIkého alebo 

z hľadiska iIh variaHility) do zﾐačﾐej ﾏier┞ závisí od rﾚzﾐorodosti ich posk┞tovateľov, a preto je veľﾏi 
dﾚležité pri iIh pláﾐovaﾐí v┞Ihádzať ﾐajﾏä z porovnania e┝istujúIej poﾐuk┞ soIiálﾐ┞Ih služieH so 
zisteﾐýﾏi potreHaﾏi prijíﾏateľov. Pre správﾐe určeﾐie potrieH posk┞tovaﾐia soIiálﾐ┞Ih služieH je tak 

potreHﾐé pozﾐať soIiálne a deﾏografiIké výIhodiská. 

 

2.1 Počet obyvateľov a pohyb obyvateľstva 
NasledujúIa taHuľka zoHrazuje základﾐé paraﾏetre stavu a poh┞Hu oH┞vateľstva oHIe Blesovce za 

posledﾐýIh ヱヰ rokov. Počet oH┞vateľov sa v toﾏto oHdoHí zﾐížil o 39 (z 376 v roku 2008 na 337 v roku 

2017). 

 

TaHuľka 1: Základﾐé Iharakteristiky stavu a pohyHu oHyvateľstva 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet oH┞vateľov 

(k 31.12.) 
376 365 360 335 337 349 345 345 338 337 

Živoﾐarodeﾐí 5 2 2 1 2 3 3 7 1 1 

)oﾏrelí 5 3 3 4 3 3 5 3 3 4 

BilaﾐIia prirodzeﾐého 
pohybu 

0 -1 -1 -3 -1 0 -2 4 -2 -3 

Prisťahovaﾐí 5 1 4 2 6 21 15 7 4 9 

V┞sťahovaﾐí 6 11 8 4 3 9 17 11 9 7 

Migračﾐé saldo -1 -10 -4 -2 3 12 -2 -4 -5 2 

BilaﾐIia Ielkového 
pohybu 

-1 -11 -5 -5 2 12 -4 0 -7 -1 

Hr.ﾏ. živorodeﾐosti ふ‰ぶ 13,3 5,5 5,6 3,0 5,9 8,6 8,7 20,3 3,0 3,0 

Hr.ﾏ. úﾏrtﾐosti ふ‰ぶ 13,3 8,2 8,3 11,9 8,9 8,6 14,5 8,7 8,9 11,9 

Hr.ﾏ. prirodzeﾐého 
prírastku ふ‰ぶ 0,0 -2,7 -2,8 -9,0 -3,0 0,0 -5,8 11,6 -5,9 -8,9 

Hr.ﾏ. iﾏigráIie ふ‰ぶ 13,3 2,7 11,1 6,0 17,8 60,2 43,5 20,3 11,8 26,7 

Hr.ﾏ. eﾏigráIie ふ‰ぶ 16,0 30,1 22,2 11,9 8,9 25,8 49,3 31,9 26,6 20,8 

Hr.ﾏ. ﾏigračﾐého salda 
ふ‰ぶ -2,7 -27,4 -11,1 -6,0 8,9 34,4 -5,8 -11,6 -14,8 5,9 

Hr.ﾏ. Ielkového 
prírastku ふ‰ぶ -2,7 -30,1 -13,9 -14,9 5,9 34,4 -11,6 0,0 -20,7 -3,0 

)droj: ŠtatistiIký úrad SR dataHáza DATAIuHe, vlastﾐé prepočt┞ 

 

Vývoj počtu oH┞vateľov oHIe Blesovce za ostatﾐýIh ヱヰ rokov ﾏá klesajúIi trend. V porovﾐaﾐí s rokom 

2008 Hol počet oH┞vateľov oHIe ﾐa koﾐIi roku ヲヰヱ7 o 10,4 % ﾐižší. 
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Graf 1: Vývoj počtu oHyvateľov oHIe BlesovIe 

 
)droj: ŠtatistiIký úrad SR dataHáza DATAIuHe, vlastﾐé spraIovaﾐie 

 

Úroveň ﾐatalit┞ za posledﾐýIh ヱヰ rokov ﾏala poﾏerﾐe nev┞rovﾐaﾐý prieHeh, keď sa poh┞Hovala 
v rozﾏedzí IIa 3 – 20 ‰ ふčo je však pri obciach s takýﾏto ﾐízk┞ﾏ počtoﾏ oH┞vateľov prirodzeﾐéぶ 
Počet ﾐarodeﾐýIh detí sa v obci ﾏedziročﾐe poh┞Hoval v rozﾏedzí ヱ – 7. Prieﾏerﾐá hodﾐota 
ukazovateľa hruHej ﾏier┞ živorodeﾐosti za Ielé hodﾐoteﾐé oHdoHie, teda za posledﾐýIh ヱヰ rokov, 
bola v Blesovciach 7,Α ‰. Obec teda v tomto ukazovateli dosahuje nepriazﾐivé hodﾐot┞. Pre 

porovnanie, v okrese Topoľčaﾐ┞ sa hr. ﾏ. živorodeﾐosti poh┞Huje ﾐa úrovﾐi IIa Β,ヵ ‰, v Nitrianskom 

kraji 9,0 ‰ a v Sloveﾐskej repuHlike ﾐa úrovﾐi IIa ヱヰ,5 ‰. 
Medziročﾐý vývoj počtu zoﾏrelýIh ﾏal, ﾐa rozdiel od počtu živoﾐarodeﾐýIh, v┞rovﾐaﾐejší priebeh. 

Najﾏeﾐej zoﾏrelýIh za posledﾐýIh ヱヰ rokov Holo v rokoch 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 a 2016 

(zhodne po 3 osoby), najviac v rokoch 2008 a 2014 (zhodne po 5 osﾚHぶ. Úroveň ﾏortalit┞ sa teda 

pohybovala v rozﾏedzí od 8,2 po 14,5 ‰, pričoﾏ prieﾏer za posledﾐýIh ヱヰ hodﾐoteﾐýIh rokov Hol 
v Blesovciach 10,3 ‰. V oHIi teda ﾏﾚžeﾏe priHližﾐe rovﾐakú ﾏieru úﾏrtﾐosti akú ﾏá Sloveﾐská 
republika (cca 10,0 ‰) a zároveň ﾐižšiu akú ﾏá Nitriaﾐsk┞ kraj (11,5 ‰) i okres Topoľčaﾐ┞ ふIIa ヱヱ,ヰ 
‰). 

Takéto hodﾐot┞ hruHej ﾏier┞ živorodeﾐosti a hrubej miery úﾏrtﾐosti sa odzrkadľujú v bilancii 

prirodzeﾐého poh┞Hu oH┞vateľstva Blesoviec. OHeI Hola počas väčšiﾐ┞ hodﾐoteﾐého oHdoHia 
populačﾐe stratová (7x), 2┝ Hola HilaﾐIia v┞rovﾐaﾐá a pozitívﾐu HilaﾐIiu prirodzeﾐého poh┞Hu 
zaznamenala len 1x. HruHá ﾏiera prirodzeﾐého prírastku sa v posledﾐýIh ヱ0 rokoch pohybovala 

v rozﾏedzí od -9,0 ‰ po 11,6 ‰. Z dﾚvodu takejto koﾏHiﾐáIie ﾐatalit┞ s mortalitou bola reprodukcia 

oH┞vateľstva za posledﾐýIh ヱヰ rokov ﾏierﾐe ﾐeefektívﾐa. Celkovo ﾏožﾐo koﾐštatovať, že 
prirodzeﾐýﾏi populačﾐýﾏi proIesﾏi doIhádzalo v obci k úH┞tku oH┞vateľov. 
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Graf 2: Prirodzeﾐý pohyH oHyvateľstva v rokoIh ヲヰヰΒ-2017 

 
)droj: ŠtatistiIký úrad SR dataHáza DATAIuHe, vlastﾐé spraIovaﾐie 

 

Podobne ako vývoj prirodzeﾐého pohybu, aj vývoj z hľadiska ﾏigračﾐého poh┞Hu je v obci ﾐegatívﾐ┞. 

HruHá ﾏiera iﾏigráIie sa v obci za posledﾐýIh ヱ0 rokov pohybovala v priemere ﾐa úrovﾐi 21,3 ‰ 

ふprieﾏerﾐe sa ročﾐe prisťahovalo 7,4 osoby). HruHá ﾏiera eﾏigráIie v hodnotenom oHdoHí 
dosahovala mierne v┞ššie hodﾐot┞, pričoﾏ jej prieﾏerﾐá úroveň bola 24,4 ‰ ふv priemere 8,5 

vysťahovaﾐýIh osﾚH ročﾐeぶ. 
Výsledkoﾏ hore uvedeﾐýIh proIesov Hol nepriazﾐivý vývoj ﾏigračﾐého salda, ktoré sa poh┞Hovalo 
v rozﾏedzí od -10 osﾚH v roku 2009 po +12 osﾚH v roku ヲヰヱン. Kladﾐé ﾏigračﾐé saldo oHeI 
zaznamenala len 3x, 7┝ Holo ﾏigračﾐé saldo záporﾐé. Väčšiﾐu hodﾐoteﾐého oHdobia teda obec 

v┞kazuje ﾐegatívﾐu HilaﾐIiu ﾏigračﾐého salda, pričoﾏ z aspektu ﾏigráIie v ﾐej preHiehajú prevažﾐe 
depopulačﾐé proIes┞. Možﾐo teda koﾐštatovať, že treﾐd vývoja za posledﾐýIh ヱヰ rokov je 
ﾐepriazﾐivý. 

 

Graf 3: Migračﾐý pohyH oHyvateľstva v rokoIh ヲヰヰΒ-2017 

 
)droj: ŠtatistiIký úrad SR dataHáza DATAIuHe, vlastﾐé spraIovaﾐie 

 

HruHá ﾏiera prirodzeﾐého prírastku dosahovala počas väčšiﾐ┞ hodﾐoteﾐého oHdoHia záporﾐé 

hodﾐot┞ ふviaI ľudí v týIhto rokoIh zoﾏrelo ako sa iIh narodilo), čiže prirodzeﾐýﾏi populačﾐýﾏi 
proIesﾏi počet oH┞vateľov poväčšiﾐe klesal. Podobne, aj hruHá ﾏiera ﾏigračﾐého salda dosahovala 
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väčšiﾐou záporﾐé hodﾐot┞, zﾐaﾏeﾐajúIe ﾏigračﾐý úH┞tok oH┞vateľstva ふviaI ľudí sa z obce v danom 

roku v┞sťahovalo ako sa do ﾐej prisťahovaloぶ. 
Výsledkoﾏ koﾏHiﾐáIie v┞ššie popísaﾐýIh prirodzeﾐýIh populačﾐýIh proIesov a ﾏigračﾐýIh proIesov 
je Ielkový úH┞tok oH┞vateľov oHIe Blesovce. )áporﾐú HilaﾐIiu Ielkového poh┞Hu zazﾐaﾏeﾐala oHeI 
7x, v roku 2015 Hola HilaﾐIia v┞rovﾐaﾐá a len 2x Hola HilaﾐIia kladﾐá. Celkovú situáIiu ohľadﾐe 
populačﾐého vývoja v obci ﾏožﾐo teda hodﾐotiť ﾐegatívﾐe ふkeďže počet oH┞vateľov zo 
stredﾐodoHého hľadiska klesáぶ. 
 

Graf 4: Celkový pohyH oHyvateľstva v rokoIh ヲヰヰΒ-2017 

 
)droj: ŠtatistiIký úrad SR dataHáza DATAIuHe, vlastﾐé spraIovaﾐie 

 

2.2 Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia a veku 
Veková p┞raﾏída oH┞vateľstva Blesoviec ukazuje, že v obci sa z pohľadu deﾏografiIkej reprodukIie 
ﾐaIhádza regresívﾐ┞ t┞p populáIie, keďže početﾐosť predreprodukčﾐej zložk┞ ふヰ-14 r.) nedosahuje 

početﾐosť poreprodukčﾐej ふﾐad ヵヰ r.ぶ zložk┞ oH┞vateľstva ふv poﾏere ン8 k 135 k 31.12.2017). 

Najv┞ššie zastúpeﾐie v štruktúre oH┞vateľstva Blesoviec ﾏajú vekové skupiﾐ┞ ふpodľa poradiaぶ 35-39, 

65-69 ročﾐýIh ふzhodne po 29 oH┞vateľov) a 20-24 ročﾐýIh (27 oH┞vateľovぶ. K 31.12.2017 tu spomedzi 

337 oH┞vateľov žilo 38 detí do ヱヴ rokov a 72 seniorov vo veku nad 65 rokov. )o spoﾏíﾐaﾐýIh 337 

oH┞vateľov tu k uvedeﾐéﾏu dátuﾏu žilo 171 ﾏužov a 166 žieﾐ. 
V ﾐadväzﾐosti ﾐa t┞p vekovej p┞raﾏíd┞ a t┞p populáIie ﾏožﾐo koﾐštatovať, že z dlhodoHého hľadiska 
Hude prostredﾐíItvoﾏ prirodzeﾐého poh┞Hu počet oH┞vateľov oHIe ふpri ﾐezﾏeﾐeﾐýIh podﾏieﾐkaIhぶ 
klesať. 
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Graf 5: Veková štruktúra oHyvateľstva k ンヱ.ヱヲ.ヲヰヱΑ 

 
)droj: ŠtatistiIký úrad SR dataHáza DATAIuHe, vlastﾐé spraIovaﾐie 

 

V štruktúre oH┞vateľstva vo vzťahu k ekoﾐoﾏiIkej aktivite, teda podľa produktívﾐ┞Ih vekovýIh 
skupíﾐ, prevláda poproduktívﾐa zložka (65+ r.) nad predproduktívﾐou zložkou (0-ヱヴ r.ぶ oH┞vateľstva, 
pričoﾏ podiel produktívﾐej zložk┞ je ヶΑ,4 %. 

 

TaHuľka 2: Veková štruktúra oHyvateľov podľa produktívﾐyIh vekovýIh skupíﾐ 

k 31.12.2017 
Počet 

oH┞vateľov 

Veková štruktúra oH┞vateľov 

počet podiel (%) 

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

Blesovce 337 38 227 72 11,3 67,4 21,4 

)droj: ŠtatistiIký úrad SR dataHáza DATAIuHe, vlastﾐé spraIovaﾐie 

 

2.3 Národnostná a konfesionálna štruktúra obyvateľstva 
Národﾐostﾐé zložeﾐie oH┞vateľstva Blesoviec je takmer úplﾐe hoﾏogéﾐﾐe, keďže v ňoﾏ podľa 
výsledkov Sčítaﾐia oH┞vateľov, doﾏov a bytov v roku ヲヰヱヱ výrazﾐe doﾏiﾐuje sloveﾐská ﾐárodﾐosť 
s 94,6 % oH┞vateľov ふ316 z 334ぶ. Nepatrﾐé zastúpeﾐie ﾏá aj ukrajiﾐská ふヱ oH┞vateľ) a česká ふ2) 

ﾐárodﾐosť. U 4,2 % oH┞vateľov ﾐárodﾐostﾐá príslušﾐosť zisteﾐá ﾐeHola. 
V konfesioﾐálﾐej štruktúre oH┞vateľstva výrazﾐe doﾏiﾐuje ríﾏskokatolíIke vierov┞zﾐaﾐie so 73,4 % 

oH┞vateľov, v┞ššie zastúpeﾐie ﾏá aj EvaﾐjeliIká Iirkev augsHurského v┞zﾐaﾐia ふ12,9 %; 43 

oH┞vateľovぶ. GréIkokatolíIka Iirkev ﾏá ヰ,ン % podiel. K žiadﾐeﾏu ﾐáHožeﾐstvu sa ﾐehlási 6,6 % 

oH┞vateľov obce a u 6,0 % oH┞vateľov príslušﾐosť ku koﾐfesiáﾏ zisteﾐá ﾐeHola ふSODB ヲヰヱヱぶ. 
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2.4 Nezamestnanosť 
Výrazﾐýﾏ soIiálﾐo-ekoﾐoﾏiIkým javom spojeﾐým s e┝isteﾐIiou trhu práIe je nezaﾏestﾐaﾐosť. Tá 
predstavuje jednak vážﾐ┞ ekoﾐoﾏiIký proHléﾏ, pretože reprezeﾐtuje strateﾐú poteﾐIiálﾐu hodﾐotu 
celej ekonomiky, no zároveň je i výzﾐaﾏﾐýﾏ soIiálﾐ┞m iﾐdikátorom, pretože, ako to dokazujú 
viaIeré štúdie, je spojeﾐá s takýﾏi spoločeﾐskýﾏi javﾏi, ako je zvýšeﾐá rozvodovosť, kriﾏiﾐalita, zlé 
ﾏeﾐtálﾐe a f┞ziIké zdravie, rﾚzﾐe soIiálﾐo-patologiIké jav┞ a pod. 

E┝isteﾐIia ﾐezaﾏestﾐaﾐosti ﾏá teda silﾐý vpl┞v ﾐa život saﾏotﾐýIh ﾐezaﾏestﾐaﾐýIh. Strata 
zamestnania priﾐáša pre jedﾐotlivIa rﾚzﾐe ﾐegatívﾐe dﾚsledk┞, ktoré sa ﾐetýkajú leﾐ poklesu životﾐej 
úrovﾐe, spojeﾐého s poklesoﾏ príjﾏu, ale aj výrazﾐýIh zﾏieﾐ v každodeﾐﾐoﾏ živote, spoločeﾐskýIh 
vzťahoIh, hodﾐotáIh, v soIiálﾐ┞Ih iﾐštitúIiáIh ふﾐajﾏä v rodiﾐeぶ. Nezaﾏestﾐaﾐí ﾏajú ﾏeﾐej priestoru 
pre prijíﾏaﾐie zásadﾐýIh rozhodﾐutí o svojoﾏ živote a ﾏeﾐšiu šaﾐIu rozvíjať svoje zručﾐosti. 
S výsk┞toﾏ ﾐezaﾏestﾐaﾐosti, ﾐajﾏä dlhodoHej, hrozí pre jedﾐotlivIa riziko asoIiálﾐeho správaﾐia, 
spﾚsoHeﾐé ﾐadH┞tkoﾏ času, ﾐudou, ﾐedostatkoﾏ prograﾏu a poviﾐﾐostí a v┞lúčeﾐíﾏ zo spoločﾐosti. 
Medzi ﾐajIitlivejšie a ﾐajzávažﾐejšie dﾚsledk┞ ﾐezaﾏestﾐaﾐosti patrí výsk┞t IhudoH┞. ChudoHa 
a ﾐezaﾏestﾐaﾐosť sú totiž veľﾏi úzko korelujúIe feﾐoﾏéﾐ┞, spﾚsoHujúIe jedﾐotlivIoﾏ ťažké soIiálﾐe 
a ps┞IhologiIké dﾚsledk┞. 
Počet uIhádzačov o zamestnanie sa v obci Blesovce za posledﾐýIh Γ rokov poh┞Hoval v rozﾏedzí 16 

až 30. Miera nezamestnanosti sa teda v obci v ostatﾐoﾏ oHdoHí poh┞Hovala v rozpätí od 10,5 % 

(2016 a 2017) po 19,6 % (2013). Pre porovnanie, k 31.12.2017 bola miera nezamestnanosti v okrese 

Topoľčaﾐ┞ 5,11 %, v Nitrianskom kraji Hola ﾐa úrovﾐi 5,16 % a v Slovenskej republike 7,18 %. 

V okolitýIh okresoIh, s ktorýﾏi topoľčiaﾐsk┞ okres susedí, Hola ﾐasledovﾐá: Nové Mesto ﾐad Váhoﾏ 
ン,ヵヲ %, BáﾐovIe ﾐad BeHravou ヴ,ΓΓ %, Partizáﾐske ヴ,ΓΒ %, )laté MoravIe ヵ,ヰΑ %, Nitra 2,90 %, 

Hlohovec 2,92 % a Piešťaﾐ┞ ン,ヰヴ %. 
 

TaHuľka 3: Vývoj ﾐezaﾏestﾐaﾐosti v oHIi 
k 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet Uo) 25 26 22 22 30 27 19 16 16 

Miera nezamestnanosti (%) 16,3 17,0 14,4 14,4 19,6 17,6 12,4 10,5 10,5 

)droj: ŠtatistiIký úrad SR dataHáza DATAIuHe, UPSVaR, vlastﾐé spraIovaﾐie 

 

Na konci roku 2017 bolo v obci Blesovce prostredﾐíItvoﾏ Úradu práIe, soIiálﾐ┞Ih veIí a rodiny 

evidovaﾐýIh ヱ6 uIhádzačov o zamestnanie. Z tohto počtu Holo 8 ﾏužov a 8 žieﾐ. Ako ukazuje 
ﾐasledujúIa taHuľka, proHléﾏ┞ s ﾐezaﾏestﾐaﾐosťou ﾏajú v obci všetk┞ vekové skupiﾐ┞ oH┞vateľstva. 
Nee┝istuje žiadﾐa veková skupiﾐa, ktorá H┞ Hola v porovﾐaﾐí s iﾐýﾏi výrazﾐejšie ﾏargiﾐalizovaﾐá 
(samozrejme, do tohto porovnania neberieﾏe do úvah┞ vekovú skupiﾐu do ヱΓ rokov, keďže sa reálﾐe 
jedﾐá spravidla leﾐ o ヲ ročﾐík┞ – 18 a ヱΓ ročﾐýIh Uo) a rovﾐako aﾐi vekovú skupiﾐu ﾐad ヶヰ rokov, 
keďže pri tejto sa reálﾐe jedﾐá leﾐ o ン ročﾐík┞ – 60, 61 a ヶヲ ročﾐýIh Uo)ぶ. 
 

TaHuľka 4: Štruktúra UoZ podľa veku k ンヱ.ヱヲ.ヲヰヱ7 

do 19 r. 20-29 r. 30-39 r. 40-49 r. 50-59 r. nad 60 r. UoZ spolu 

počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % 

0 0,0 6 37,5 2 12,5 3 18,8 3 18,8 2 12,5 16 100 

Zdroj: UPSVaR, vlastﾐé spraIovaﾐie 

 

Vo všeoHeIﾐosti ﾏožﾐo koﾐštatovať, že so zv┞šujúIiﾏ stupňoﾏ dosiahﾐutého vzdelaﾐia sa pre 
jedﾐotlivýIh oH┞vateľov zv┞šuje pravdepodoHﾐosť uplatﾐeﾐia ﾐa trhu práIe. ) tohto hľadiska je 
v Blesovciach negatívﾐou skutočﾐosť, že zo 16 uIhádzačov o zamestnanie na konci roku 2017 bolo až 
32 % UoZ s ﾐajv┞ššíﾏ ukoﾐčeﾐýﾏ vzdelaﾐíﾏ základﾐýﾏ aleHo Hez vzdelaﾐia. 
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Graf 6: Štruktúra UoZ podľa vzdelaﾐia k ンヱ.ヱヲ.ヲヰヱΑ 

 
)droj: UPSVaR, vlastﾐé spraIovaﾐie 

 

Štruktúra uIhádzačov o zaﾏestﾐaﾐie podľa doH┞ evideﾐIie patrí ﾏedzi ﾐajvýzﾐaﾏﾐejšie parIiálﾐe 
iﾐdikátor┞, poukazujúIe ﾐa „zdravie“ ekoﾐoﾏiIkej a soIiálﾐej sfér┞ v tom – ktoroﾏ regiﾙﾐe. 
S ﾐepriazﾐivou štruktúrou Uo) podľa doH┞ evideﾐIie ふtzﾐ. s v┞sokýﾏ podieloﾏ dlhodoHo 
nezaﾏestﾐaﾐýIh osﾚH – ﾐad ヱヲ ﾏesiaIovぶ sa spájajú výrazﾐé proHléﾏ┞ ekoﾐoﾏiIkého a soIiálﾐeho 
Iharakteru ふv┞soké soIiálﾐe dávk┞, „ﾐesIhopﾐosť“ zaﾏestﾐať takýIhto oH┞vateľov, IhudoHa, 
soIiálﾐo-patologiIké jav┞ a pod.). Z hľadiska štruktúr┞ uIhádzačov o zaﾏestﾐaﾐie podľa doH┞ 
evideﾐIie sa sleduje predovšetkýﾏ podiel dlhodoHo ﾐezaﾏestﾐaﾐýIh osﾚH ﾐa Ielkovoﾏ počte 
uIhádzačov o zaﾏestﾐaﾐie, keďže dlhodoHá ﾐezaﾏestﾐaﾐosť patrí ﾏedzi výrazﾐe ﾐegatívﾐe 
ukazovatele soIioekoﾐoﾏiIkého rozvoja ふresp. zaostalostiぶ daﾐého regiﾙﾐu. 
V Sloveﾐskej repuHlike sa podiel krátkodoHo ﾐezaﾏestﾐaﾐýIh ふﾏeﾐej ako Α ﾏesiaIovぶ v súčasﾐosti 
ふヲヰヱΒぶ poh┞Huje ﾐa úrovﾐi IIa ヴヰ %, podiel stredﾐodoHo ﾐezaﾏestﾐaﾐýIh ふΑ – 12 mesiacov) na 

úrovﾐi IIa ヱヵ % a podiel dlhodoHo ﾐezaﾏestﾐaﾐýIh okolo úrovﾐe ヴヵ % ふpričoﾏ Sloveﾐská repuHlika 
a špeIiálﾐe regiﾙﾐ┞ výIhodﾐého Sloveﾐska v┞kazujú dokoﾐIa ﾐajv┞šší podiel dlhodoHo 
ﾐezaﾏestﾐaﾐýIh oH┞vateľov v ráﾏIi všetkýIh regiﾙﾐov Eurﾙpskej úﾐieぶ. V Blesovciach bol 

k 31.12.2017 podiel dlhodoHo ﾐezaﾏestﾐaﾐýIh oH┞vateľov (nad 12 mesiacov) 25 %, pričoﾏ ヱ9 % (3 

UoZ) z Ielkového počtu Uo) Holo ﾐezaﾏestﾐaﾐýIh viaI ako ヲ rok┞. 
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Graf 7: Štruktúra UoZ podľa doHy evideﾐIie k ンヱ.ヱヲ.ヲヰヱΑ 

 
)droj: UPSVaR, vlastﾐé spraIovaﾐie 

 

Štruktúra uIhádzačov o zamestnanie podľa klasifikáIie zaﾏestﾐaﾐí ふK)AMぶ ﾐáﾏ zatrieďuje 
ﾐezaﾏestﾐaﾐýIh do skupíﾐ podľa toho, aký Iharakter ﾏalo praIovﾐé ﾏiesto, ktoré  zaujíﾏal terajší 
uIhádzač o zaﾏestﾐaﾐie pred týﾏ, ﾐež sa stal ﾐezaﾏestﾐaﾐýﾏ. Jedﾐotlivé zaﾏestﾐaﾐia sú v KZAM 

rozdeleﾐé do tried podľa Iharakteru práIe, zložitosti, zodpovedﾐosti a kvalifikačﾐej ﾐáročﾐosti práIe. 
Pri K)AM sa dﾚraz kladie ﾐa Iharakter praIovﾐého ﾏiesta a ﾐie ﾐa to, či zaﾏestﾐaﾐeI v koﾐkrétﾐoﾏ 
zaﾏestﾐaﾐí je viaI aleHo ﾏeﾐej kvalifikovaﾐý ako iﾐý zaﾏestﾐaﾐeI v rovﾐakoﾏ zaﾏestﾐaﾐí. 
Najv┞šší podiel v štruktúre Uo) podľa K)AM ﾏajú v Blesovciach operátori a ﾏoﾐtéri strojov 
a zariadeﾐí a poﾏoIﾐí a ﾐekvalifikovaﾐí praIovﾐíIi ふzhodne po 5 UoZ zo 16; po 31,3 %ぶ. PoﾏoIﾐí 
a ﾐekvalifikovaﾐí praIovﾐíIi sú tí Uo), ktorí v posledﾐoﾏ zaﾏestﾐaﾐí v┞koﾐávali práIe v┞žadujúIe si 
vedoﾏosti ﾐa úrovﾐi základﾐej škol┞ ふako ﾐapr. jedﾐoduIhé a rutiﾐﾐé práIe v┞žadujúIe ručﾐé 
ﾐástroje a f┞ziIkú silu – upratovaﾐie, čisteﾐie, kopaﾐie jáﾏ, zaﾏetaﾐie ulíI, strážeﾐie ﾏajetku, ručﾐé 
balenie, ﾏaﾐipuláIie s ﾐákladﾏi a pod.). 

 

TaHuľka 5: Štruktúra UoZ podľa KZAM k ンヱ.ヱヲ.ヲヰヱ7 

Trieda KZAM Počet Uo) Podiel 

0 - PríslušﾐíIi ozHrojeﾐýIh síl 0 0,0 

1 - )ákoﾐodarIovia, riadiaIi praIovﾐíIi 0 0,0 

2 - ŠpeIialisti 0 0,0 

3 - TeIhﾐiIi a odHorﾐí praIovﾐíIi 0 0,0 

4 - Adﾏiﾐistratívﾐi praIovﾐíIi 0 0,0 

5 - PraIovﾐíIi v služHáIh a oHIhode 1 6,3 

6 - Kvalifikovaﾐí praIovﾐíIi v poľﾐohospodárstve, lesﾐíItve a r┞Hárstve 0 0,0 

7 - Kvalifikovaﾐí praIovﾐíIi a reﾏeselﾐíIi 2 12,5 

8 - Operátori a ﾏoﾐtéri strojov a zariadeﾐí 5 31,3 

9 - PoﾏoIﾐí a ﾐekvalifikovaﾐí praIovﾐíIi 5 31,3 

N/A - ﾐeurčeﾐé 3 18,8 

Spolu 16 100,0 

)droj: UPSVaR, vlastﾐé spraIovaﾐie 
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2.5 Školstvo a zdravotníctvo 
V Blesovciach sa žiadﾐe školské zariadeﾐie ﾐeﾐaIhádza. ŽiaIi plﾐiaIi si poviﾐﾐú školskú doIhádzku 
ﾐavštevujú základﾐú školu v Bojnej. NajHližšie stredné školy, ktoré ﾏﾚžu študeﾐti z Blesoviec 

ﾐavštevovať, sa ﾐaIhádzajú v TopoľčaﾐoIh. 
Nakoľko sa v oHIi žiadﾐe zdravotﾐíIke zariadeﾐie ﾐeﾐaIhádza, za zdravotnou starostlivosťou ﾏusia 
oH┞vatelia oHIe doIhádzať. NajHližšia aﾏHulaﾐIia praktiIkého lekára pre dospelýIh, stoﾏatologiIká 
ambulancia a lekáreň sa ﾐaIhádzajú v oHIi Bojﾐá. )a služHaﾏi praktiIkého lekára pre deti a dorast 

doIhádzajú oH┞vatelia do UrﾏiﾐieI. NajHližšia aﾏHulaﾐIia žeﾐského lekára sa ﾐaIhádza v obci 

Radošiﾐa. Ostatﾐé špeIializovaﾐé zdravotﾐíIke aﾏHulaﾐIie sa ﾐaIhádzajú ﾐajHližšie v TopoľčaﾐoIh. 
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3 SOCIÁLNE SLUŽBY V OBCI 
Poslaﾐíﾏ soIiálﾐ┞Ih služieH je poﾏﾚIť ľuďoﾏ udržať si aleHo zﾐovu získať svoje miesto v spoločﾐosti, 
v koﾏuﾐite, kde žijú. IIh Iieľoﾏ je zaistiť poﾏoI a podporu ľuďoﾏ, ktorí riešia ﾐajrﾚzﾐejšie proHléﾏ┞ 
z dﾚvodu ﾐepriazﾐivej soIiálﾐej situáIie, dlhodoHého ﾐepriazﾐivého zdravotﾐého stavu, zdravotﾐého 
postihﾐutia, či krízovú soIiálﾐu situáIiu a ﾐie sú sIhopﾐí tieto proHléﾏ┞ riešiť Hez poﾏoIi druhýIh. 
 

3.1 Verejní poskytovatelia sociálnych služieb 
Verejﾐýﾏ posk┞tovateľoﾏ soIiálﾐ┞Ih služieH ﾏﾚže H┞ť oHeI, právﾐiIká osoHa zriadeﾐá oHIou aleHo 
založeﾐá oHIou, v┞šší úzeﾏﾐý Ielok a právﾐiIká osoHa zriadeﾐá v┞ššíﾏ úzeﾏﾐýﾏ Ielkoﾏ aleHo 
založeﾐá v┞ššíﾏ úzeﾏﾐýﾏ Ielkoﾏ. 
 

Podľa § Βヰ zákoﾐa o soIiálﾐ┞Ih služHáIh sú v pﾚsoHﾐosti oHIe ﾐasledujúIe aktivit┞: 
• v┞praIúvať a sIhvaľovať koﾏuﾐitﾐý pláﾐ soIiálﾐ┞Ih služieH, 
• utvárať podﾏieﾐk┞ ﾐa podporu koﾏuﾐitﾐého rozvoja, 

• rozhodovať o odkázaﾐosti a záﾐiku odkázaﾐosti ﾐa soIiálﾐu služHu v zariadeﾐí pre seniorov, v 

zariadeﾐí opatrovateľskej služH┞, v deﾐﾐoﾏ staIioﾐári, o odkázaﾐosti ﾐa opatrovateľskú 
služHu, 

• posk┞tovať aleHo zaHezpečovať posk┞tovaﾐie: 
- soIiálﾐej služH┞ v ﾐízkoprahovoﾏ deﾐﾐoﾏ Ieﾐtre, ﾐoIľahárﾐi, zariadeﾐí pre seniorov, 

zariadeﾐí opatrovateľskej služH┞ a v deﾐﾐoﾏ staIioﾐári, 
- ﾐízkoprahovej soIiálﾐej služH┞ pre deti a rodiﾐu, 
- opatrovateľskej služH┞, 
- prepravﾐej služH┞, 
- odľahčovaIej služH┞, 
- pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § ンヱ zákoﾐa, 
- teréﾐﾐej soIiálﾐej služH┞ krízovej iﾐterveﾐIie, 

• posk┞tovať základﾐé soIiálﾐe poradeﾐstvo, 
• zriaďovať, zakladať a koﾐtrolovať ﾐoIľaháreň, ﾐízkoprahové deﾐﾐé Ieﾐtruﾏ, zariadeﾐie pre 

seﾐiorov, zariadeﾐie opatrovateľskej služH┞ a deﾐﾐý staIioﾐár, 

• viesť evideﾐIiu posudkov o odkázaﾐosti ﾐa soIiálﾐu služHu podľa stupňa odkázaﾐosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby, evidenciu rozhodﾐutí a prijíﾏateľov soIiálﾐ┞Ih služieH, 
• v┞hľadávať f┞ziIké osoH┞, ktorýﾏ treHa posk┞tﾐúť soIiálﾐu služHu, 
• posk┞tovať štatistiIké údaje z oHlasti posk┞tovaﾐia soIiálﾐ┞Ih služieH, 
• uhrádzať ﾐáklad┞ za zdravotﾐé výkoﾐ┞ ふﾐa posudzovaﾐieぶ. 

 

Saﾏospráva oHIe však ﾏﾚže zriaďovať aj iﾐé zariadeﾐia a posk┞tovať aleHo zaHezpečovať aj iﾐé druh┞ 
soIiálﾐej služH┞ ako sú v┞ššie uvedeﾐé, príp. ﾏﾚže soIiálﾐe služH┞ účelﾐe a vhodﾐe spájať. 
 

Obec Blesovce zaHezpečuje svojiﾏ oH┞vateľoﾏ ﾐasledovﾐé soIiálﾐe služH┞ a soIiálﾐu poﾏoI: 
• posudková čiﾐﾐosť ﾐa účel┞ odkázaﾐosti ﾐa soIiálﾐu služHu: poviﾐﾐá čiﾐﾐosť, ktorú oHeI 

v prípade potreH┞ zaHezpečuje ﾐa základe zákoﾐa o soIiálﾐ┞Ih služHáIh; 
• základﾐé soIiálﾐe poradeﾐstvo: v prípade potreH┞ posk┞tovaﾐie potreHﾐýIh iﾐforﾏáIií 

jednotlivcom; 

• teréﾐﾐa soIiálﾐa práIa: jej hlavﾐýﾏ Iieľoﾏ je koﾏple┝ﾐé riešeﾐie soIiálﾐej e┝klúzie 
ﾏargiﾐalizovaﾐýIh skupíﾐ oHčaﾐov žijúIiIh v obci. ProstredﾐíItvoﾏ teréﾐﾐej soIiálﾐej práIe 
obec systematicky prispieva k zlepšeﾐiu kvalit┞ života jedﾐotlivIov a rodíﾐ v riziku sociálﾐeho 
v┞lúčeﾐia. V roku ヲヰヱΒ oHeI túto čiﾐﾐosť zaHezpečuje prostredﾐíItvoﾏ jedﾐého teréﾐﾐeho 
soIiálﾐeho praIovﾐíka. 

 

V oHIi ﾐepﾚsoHia žiadﾐi iﾐí verejﾐí posk┞tovatelia soIiálﾐ┞Ih služieH. 
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Okreﾏ v┞ššie uvedeﾐýIh služieH, zaHezpečovaﾐýIh ﾐa základe zákoﾐa o soIiálﾐ┞Ih služHáIh, 
zaHezpečuje oHeI Blesovce pre svojiIh oH┞vateľov ﾐa úseku soIiálﾐ┞Ih veIí a v záujﾏe podpor┞ 
koﾏuﾐitﾐého rozvoja aj iﾐé služH┞, podporu, poﾏoI a aktivit┞ ふﾐa základe iﾐýIh zákoﾐov aleHo 
všeoHeIﾐe záväzﾐýIh ﾐariadeﾐí oHIeぶ: 

• ﾐávšteva juHilaﾐtov, rﾚzﾐe posedeﾐia s dﾚIhodIaﾏi: aktivita saﾏospráv┞ pre seﾐiorov  
v záujﾏe podpor┞ iIh iﾐtegráIie a aktívﾐej účasti ﾐa živote oHIe. 

 

3.2 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 
V Blesovciach pﾚsoHí v čase spraIovaﾐia tohto Koﾏuﾐitﾐého pláﾐu ふjar 2018ぶ jedeﾐ ﾐeverejﾐý 
posk┞tovateľ soIiálﾐ┞Ih služieH, ktorý je zapísaﾐý v registri posk┞tovateľov soIiálﾐ┞Ih služieH 
Nitrianskeho saﾏosprávﾐeho kraja: OHčiaﾐske združeﾐie Spokojﾐosť, o.z. Toto oHčiaﾐske združeﾐie 
posk┞tuje ﾏiestﾐ┞Ih oH┞vateľoﾏ opatrovateľskú služHu. 

Opatrovateľská služHa je soIiálﾐa služHa posk┞tovaﾐá teréﾐﾐou forﾏou ﾐa ﾐeurčitý čas f┞ziIkej 
osoHe, ktorá je odkázaﾐá ﾐa poﾏoI iﾐej f┞ziIkej osoH┞ a jej stupeň odkázaﾐosti je ﾐajﾏeﾐej II podľa 
príloh┞ č. ン zákoﾐa o soIiálﾐ┞Ih služHáIh a tiež f┞ziIkej osoHe, ktorá je odkázaﾐá ﾐa poﾏoI pri 
úkoﾐoIh seHaoHsluh┞, úkoﾐoIh starostlivosti o svoju doﾏáIﾐosť a základﾐýIh soIiálﾐ┞Ih aktivitáIh 
podľa príloh┞ č. ヴ tohto zákoﾐa. Ide teda ﾐajﾏä o poﾏoI osoHáﾏ, ktoré ﾏajú zﾐížeﾐú seHestačﾐosť z 
dﾚvodu veku, IhroﾐiIkého oIhoreﾐia aleHo zdravotﾐého postihﾐutia a sú odkázaﾐí ﾐa poﾏoI iﾐej 
osoH┞ pri úkoﾐoIh seHaoHsluh┞ ふosoHﾐá h┞gieﾐa, stravovaﾐie, poﾏoI pri v┞zliekaﾐí a oHliekaﾐí, 
poﾏoI pri Ihﾚdziぶ, úkoﾐoIh starostlivosti o svoju doﾏáIﾐosť ふﾐákup, príprava jedla, upratovanie, 

praﾐie, žehleﾐieぶ a pri základﾐýIh soIiálﾐ┞Ih aktivitáIh ふsprievod ﾐa lekárske v┞šetreﾐie, vybavenie 

úradﾐýIh záležitostí a pod.). 

 

Priamo v oHIi ﾐepﾚsoHí žiadeﾐ iﾐý ﾐeverejﾐý posk┞tovateľ soIiálﾐ┞Ih služieH. OH┞vatelia Blesoviec 

však v prípade potreH┞ ﾏﾚžu v┞užiť poﾏoI viaIerýIh ﾐeverejﾐýIh ふako aj verejﾐýIhぶ posk┞tovateľov, 
ktorí posk┞tujú soIiálﾐe služH┞ rﾚzﾐou forﾏou ふteréﾐﾐou, aﾏHulaﾐtﾐou, príp. iﾐouぶ či už ﾐa úzeﾏí 
Ielého Nitriaﾐskeho kraja aleHo v regiﾙﾐe okresu Topoľčaﾐ┞, príp. iﾐého okresu. 

 

Okreﾏ posk┞tovaﾐia v┞ššie uvedeﾐýIh služieH, zaHezpečovaﾐýIh ﾐa základe zákoﾐa o soIiálﾐ┞Ih 
služHáIh, predstavujú veľﾏi výzﾐaﾏﾐú súčasť koﾏuﾐitﾐého rozvoja a začleňovaﾐia jediﾐIov do 
spoločﾐosti aj rﾚzﾐe orgaﾐizáIie. Dﾚležitou súčasťou každodeﾐﾐého života oH┞vateľov, oHzvlášť 
oH┞vateľov v riziku soIiálﾐeho v┞lúčeﾐia, sú totižto rﾚzﾐe soIiálﾐe aktivit┞ ふako ﾐapr. záujﾏová 
čiﾐﾐosť, koﾏuﾐitﾐá čiﾐﾐosť, doHrovoľﾐíIka čiﾐﾐosť, kultúrﾐe, spoločeﾐské a športové akIie a pod.). 

Týﾏito soIiálﾐ┞ﾏi aktivitaﾏi ﾏožno veľﾏi účiﾐﾐe predIhádzať rﾚzﾐ┞ﾏ forﾏáﾏ asoIiálﾐeho 
správaﾐia, ktoré sú častokrát v┞volaﾐé ﾐapr. veľkýﾏ ﾏﾐožstvoﾏ voľﾐého času, ﾐudou, aHseﾐIiou 
poviﾐﾐostí, aHseﾐIiou poIitu spolupatričﾐosti, poIitoﾏ ﾐedoIeﾐeﾐia, IhudoHou, skloﾐﾏi k užívaﾐiu 
ﾐáv┞kovýIh látok a pod. Pozitívﾐ┞ﾏ ﾏoﾏeﾐtoﾏ je skutočﾐosť, že v Blesovciach v┞víja spoločeﾐskú 
čiﾐﾐosť oHeIﾐý futHalový kluH, ktorý pre ﾏiestﾐ┞Ih oH┞vateľov v┞tvára podﾏieﾐk┞ seHarealizáIie ﾐa 
športovoﾏ poli. 
 

3.3 Požiadavky prijímateľov sociálnych služieb 
Pre vytvorenie fuﾐkčﾐého, širokého a dostupﾐého s┞stéﾏu soIiálﾐ┞Ih služieH pre oH┞vateľov obce je 

veľﾏi dﾚležitýﾏ predpokladoﾏ podroHﾐé pozﾐaﾐie potreH┞ týIhto služieH. Odhad potreH┞ služieH v 
obci ﾏﾚžu dopĺňať a upresňovať deﾏografiIké treﾐd┞ a vývoj, odhad┞ e┝pertov a predstaviteľov 
saﾏosprávy a v┞jadreﾐia saﾏotﾐýIh oH┞vateľov. 
 

)ákladﾐé soIiálﾐe služH┞ podľa potrieH oH┞vateľov obce sú zaHezpečeﾐé. Podľa prieskumu potrieb a 

požiadaviek s ohľadoﾏ ﾐa HudúIe potreH┞ sa obec bude orieﾐtovať ﾐa: 
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• účiﾐﾐý, efektívﾐ┞ a koﾏple┝ﾐý s┞stéﾏ posk┞tovaﾐia soIiálﾐ┞Ih služieH, soIiálﾐej poﾏoIi a 
podporﾐýIh služieH z úrovﾐe saﾏospráv┞, 

• rozšíreﾐie forﾏ┞ soIiálﾐ┞Ih a podporﾐýIh služieH podľa koﾐkrétﾐ┞Ih požiadaviek oH┞vateľov 
ﾐašej oHIe, 

• podporu posk┞tovaﾐia e┝istujúIiIh soIiálﾐ┞Ih služieH, 

• podporu výstavH┞ domov a bytov, 

• postupﾐé odstráﾐeﾐie Hariér v oHIi ふﾐa verejﾐýIh priestraﾐstváIh, v ráﾏIi úradov a iﾐštitúIií, 
v zariadeﾐiaIh kultúrﾐeho a spoločeﾐského životaぶ, 

• eliﾏiﾐáIiu ﾐegatívﾐ┞Ih soIiálﾐo-patologiIkýIh javov v dﾚsledku ﾐeefektívﾐeho v┞užívaﾐia 
voľﾐého času, 

• zapojenie čo ﾐajviaI detí do predškolskej výIhov┞, 

• zﾐižovaﾐie počtu žiakov Hez ukoﾐčeﾐého vzdelaﾐia ﾐa )Š, 

• fuﾐkčﾐý s┞stéﾏ osvet┞ a ﾏotiváIie pre vzdelaﾐie a pokračovaﾐie v štúdiu, 

• zvýšeﾐie zaaﾐgažovaﾐosti verejﾐosti, ale aj Ť)P oHčaﾐov so zdravotﾐýﾏi obmedzeniami na 

eliﾏiﾐáIii soIiálﾐej v┞lúčeﾐosti oH┞vateľov oHIe z dﾚvodu zdravotﾐýIh oHﾏedzeﾐí. 
 

Z aﾐalýz┞ požiadaviek prijíﾏateľov soIiálﾐ┞Ih služieH a ďalšíIh oH┞vateľov oHIe v┞plývajú ﾐasledovﾐé 
skutočﾐosti: 
 

TaHuľka 6: Požiadavky prijíﾏateľov soI. služieH a iﾐýIh oHyvateľov ﾐa úzeﾏí oHIe 

Cieľová skupiﾐa 

Druh 

požadovanej 

soI. služH┞1 

Forma 

požadovanej 

soI. služH┞2 

Požad. soI. 
služHa je v obci 

zaHezpečeﾐá 
dostatočﾐou 

kapacitou 

(A/N) 

Ak soc. služHa 
nie je 

zaHezpečeﾐá, 

kvaﾐtifikáIia 
ﾐavýšeﾐia 
potrebnej 

kapacity 

Seniori C 2 teréﾐﾐa A - 

Ť)P osoH┞ C 2 teréﾐﾐa A - 

Deti, ﾏládež a rodiﾐa - - - - 

NeprispﾚsoHiví oHčaﾐia - - - - 
1 číslovaﾐie druhov soIiálﾐ┞Ih služieH je uvedeﾐé v podkapitole „ヱ.Α Druhy a forﾏ┞ soIiálﾐ┞Ih služieH“ tohto 

koﾏuﾐitﾐého pláﾐu 
2 jedﾐotlivé forﾏ┞ soIiálﾐ┞Ih služieH sú uvedeﾐé v podkapitole „ヱ.Α Druhy a forﾏ┞ soIiálﾐ┞Ih služieH“ tohto 

koﾏuﾐitﾐého pláﾐu 

)droj: Vlastﾐé spraIovaﾐie 
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4 STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

SoIiálﾐe služH┞ je ﾐutﾐé posk┞tovať predovšetkýﾏ týﾏ oH┞vateľoﾏ, ktorí sú z rﾚzﾐ┞Ih dﾚvodov zﾐevýhodﾐeﾐí, resp. ohrozeﾐí soIiálﾐou e┝klúziou ふpríp. 
e┝istuje reálﾐ┞ predpoklad, že takáto situáIia u ﾐiIh ﾐastaﾐeぶ. Ide ﾐajﾏä o ﾐasledovﾐé skupiﾐ┞ oH┞vateľov: 

• seniori, 

• oHčaﾐia s ťažkýﾏ zdravotﾐýﾏ postihﾐutíﾏ aleHo s ﾐepriazﾐivýﾏ zdravotﾐýﾏ stavoﾏ, 
• oHčaﾐia ohrozeﾐí správaﾐíﾏ iﾐýIh f┞ziIkýIh osﾚH, rodiﾐ┞ so zaﾐedHávaﾐýﾏi deťﾏi, s deťﾏi s poruIhaﾏi správaﾐia, rodičia, ktorí ﾐezaHezpečujú 

riadﾐu starostlivosť a výIhovu svojiIh detí, 
• oHčaﾐia v ﾐepriazﾐivej soIiálﾐej situáIii z dﾚvodu, že ﾐeﾏajú zaHezpečeﾐé ﾐev┞hﾐutﾐé podmienky ﾐa uspokojovaﾐie základﾐýIh životﾐýIh potrieH; 

resp. pre závislosť od ﾐáv┞kovýIh látok ﾐie sú sIhopﾐí saﾏostatﾐe riešiť svoje proHléﾏ┞, 
• dlhodoHo ﾐezaﾏestﾐaﾐí a oHčaﾐia odkázaﾐí ﾐa poﾏoI v hﾏotﾐej ﾐúdzi, 
• ﾐeprispﾚsoHiví oHčaﾐia ふz dﾚvodu životﾐýIh ﾐáv┞kov, spﾚsoHu životaぶ, zotrvávajúIi v lokalitáIh s prítoﾏﾐosťou koﾐIeﾐtrovaﾐej a geﾐeračﾐe 

reprodukovanej chudoby. 

 

Po zhrﾐutí a aﾐalýze všetkýIh relevaﾐtﾐýIh podkladov a po špeIifikáIii proHléﾏov v oHlasti soIiálﾐej poﾏoIi a soIiálﾐ┞Ih služieH, Hol proIes koﾏuﾐitﾐého 
pláﾐovaﾐia soIiálﾐ┞Ih služieH z hľadiska strategiIkého pláﾐovaﾐia zaﾏeraﾐý prioritﾐe ﾐa št┞ri ﾐosﾐé Iieľové skupiﾐ┞: 

 

• Seniori 

• Ťažko zdravotﾐe postihﾐutí oHčaﾐia a oHčaﾐia so zdravotﾐýﾏi oHﾏedzeﾐiaﾏi 
• Deti, ﾏládež a rodiﾐa v riziku soIiálﾐeho v┞lúčeﾐia 

• NeprispﾚsoHiví oHčaﾐia a iﾐí oH┞vatelia, ohrození chudobou a soIiálﾐ┞ﾏ v┞lúčeﾐíﾏ 
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4.1 Ciele, priority a opatrenia 
Dﾚležitou súčasťou koﾏuﾐitﾐého pláﾐovaﾐia je zadefiﾐovaﾐie koﾐkrétﾐ┞Ih opatreﾐí – a to nielen v ﾐadväzﾐosti ﾐa zákoﾐ o soIiálﾐ┞Ih služHáIh, ale aj iﾐýIh 
opatreﾐí, ktoré dokážu ﾐapoﾏáhať Iieľovýﾏ skupiﾐáﾏ v iIh soIiálﾐej iﾐklúzii. V proIese tvorH┞ koﾏuﾐitﾐého pláﾐu soIiálﾐ┞Ih služieH sú teda ciele, priority a 

koﾐkrétﾐe opatreﾐia špeIifiIk┞ orieﾐtovaﾐé ﾐa v┞ššie uvedeﾐé Iieľové skupiﾐ┞. Jedﾐotlivé opatreﾐia sú koﾐIipovaﾐé tak, aH┞ iIh ﾐaplﾐeﾐíﾏ došlo k 
uspokojeﾐiu potrieH v oHlasti soIiálﾐ┞Ih služieH a soIiálﾐej poﾏoIi v širšoﾏ koﾐte┝te, aH┞ iIh ﾏohli v┞užívať všetIi oH┞vatelia obce. 

 

Ciele, priority a opatreﾐia, zadefiﾐovaﾐé v záujﾏe rozvoja soIiálﾐ┞Ih služieH a uvedeﾐé v ﾐasledujúIej taHuľke, Holi saﾏosprávou oHIe skoﾐIipovaﾐé ﾐa 
základe aﾐalýz┞ aktuálﾐej soIiálﾐej situáIie v obci, vykonanej v čase spraIovaﾐia tohto koﾏuﾐitﾐého pláﾐu. V HudúIﾐosti sa však soIiálﾐa situáIia v obci 

ﾏﾚže zﾏeﾐiť a ﾏﾚže sa stať, že sa zﾏeﾐia aj požiadavk┞ oH┞vateľov ﾐa posk┞tovaﾐie soIiálﾐ┞Ih služieH. ) tohto dﾚvodu je potreHﾐé uviesť, že saﾏospráva 
ﾐašej oHIe pláﾐuje v HudúIﾐosti v prípade potreH┞ posk┞tovať, príp. zaHezpečovať aleHo spolupraIovať pri zaHezpečovaﾐí aj iﾐýIh soIiálﾐ┞Ih služieH 
podľa zákoﾐa o soIiálﾐ┞Ih služHáIh ふteda ﾐieleﾐ týIh, ktoré sú výslovﾐe uvedeﾐé v nasledujúIej taHuľkeぶ. 
Ďalej považujeﾏe za potreHﾐé upozorﾐiť ﾐa skutočﾐosť, že oH┞vatelia ﾐašej oHIe ﾏﾚžu v prípade záujﾏu a splﾐeﾐia koﾐkrétﾐ┞Ih podﾏieﾐok v┞užiť služH┞ 
ktoréhokoľvek posk┞tovateľa soIiálﾐ┞Ih služieH ﾐa úzeﾏí kraja ふpríp. iﾐého krajaぶ. Prijíﾏať soIiálﾐu služHu teda ﾐeﾏusia leﾐ ﾐa úzeﾏí ﾐašej oHIe, ale aj ﾐa 
úzeﾏí iﾐej oHIe/ﾏesta. ) tohto dﾚvodu je strategiIkýﾏ záujﾏoﾏ saﾏospráv┞ oHIe podľa aktuálﾐ┞Ih ﾏožﾐostí a podﾏieﾐok podporovať aj týIh 
posk┞tovateľov soIiálﾐ┞Ih služieH, ktorí svoje služH┞ posk┞tujú ﾐašiﾏ oH┞vateľoﾏ v inej obci ふHez ohľadu ﾐa skutočﾐosť, či títo posk┞tovatelia sú v tomto 

koﾏuﾐitﾐoﾏ pláﾐe koﾐkrétﾐe spoﾏeﾐutí aleHo ﾐie – ﾐedokážeﾏe totižto predpovedať, ktorí posk┞tovatelia Hudú svoje služH┞ posk┞tovať ﾐašiﾏ oH┞vateľoﾏ 
v HudúIﾐosti). 

 

Okreﾏ opatreﾐí, ktoré sú špeIifiIk┞ orieﾐtovaﾐé ﾐa jedﾐotlivé Iieľové skupiﾐ┞ ふviď ﾐasledujúIa taHuľkaぶ, si saﾏospráva oHIe zadefiﾐovala aj spoločﾐé, 
prierezové opatreﾐia, ktoré ﾐapoﾏáhajú viaIerýﾏ Iieľovýﾏ skupiﾐáﾏ a zaHezpečujú koﾏuﾐitﾐý rozvoj a rozvoj soIiálﾐ┞Ih služieH. 
Ide o ﾐasledovﾐé prierezové opatreﾐia: 

• výkoﾐ teréﾐﾐej soIiálﾐej práIe ふposk┞tovaﾐie služH┞ ﾏargiﾐalizovaﾐým skupiﾐáﾏ ob┞vateľov, a to ﾐajﾏä osoHáﾏ ohrozeﾐýﾏ IhudoHou a soIiálﾐ┞ﾏ 
v┞lúčeﾐíﾏ, osoHáﾏ s ﾐízk┞ﾏ vzdelaﾐíﾏ, rodiﾐáﾏ s deťmi a pod.) 

• dohľad ﾐad ﾐesvojprávﾐyﾏi oHčaﾐﾏi ふv spolupráIi so štátﾐou správouぶ 
• pomoc v krízovýIh situáIiáIh ふživelﾐá pohroﾏa, rodiﾐﾐá tragédia a pod.) 

• podpora záujﾏovej čiﾐﾐosti v obci ふoIhotﾐíIke divadlo, krúžková čiﾐﾐosť, kluHová čiﾐﾐosť, rﾚzﾐa iﾐá záujﾏová čiﾐﾐosť podľa potreH┞...) 

• výkoﾐ iﾐštitútu osoHitﾐého príjeﾏIu ふv spolupráIi so štátﾐou správouぶ. 
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TaHuľka 7: Ciele, priority a opatreﾐia stratégie rozvoja 

 

GLOBÁLNY CIEĽ 

 

)aHezpečiť oH┞vateľoﾏ oHIe kvalitﾐé soIiálﾐe služH┞ s orieﾐtáIiou ﾐa iIh potreH┞ a preferencie 

 

Cieľová 
skupina 

Priority Opatrenia 

Opatrenie 

podľa 
zákoﾐa 
o soc. 

služHáIh 
(A/N) 

Druh 

soIiálﾐej 
služH┞1 

Forma 

soIiálﾐej 
služH┞2 

KvaﾐtifikáIia 
potrebnej kapacity 

soIiálﾐej služH┞3 

Persoﾐálﾐe, 
prevádzkové a 

fiﾐaﾐčﾐé 
podmienky 

Seniori 

IﾐtegráIia 
a aktívﾐa účasť 
ﾐa živote oHIe 

ヱ.ヱ Podpora soIiálﾐ┞Ih koﾐtaktov 
realizáIiou kultúrﾐo-spoločeﾐskýIh 
podujatí pre seﾐiorov a oIeňovaﾐíﾏ 

jubilantov 

N - - - 

Obec, 

poskytovatelia, 

rozpočet oHIe 

Starostlivosť o 
človeka 

1.2 Podpora poskytovania 

opatrovateľskej služH┞ v doﾏáIﾐosti 
v prípade potreH┞ 

A C 2 teréﾐﾐa 0 

Obec, 

poskytovatelia, 

rozpočet oHIe 

BezHariérovosť 
a dostupﾐosť 

ヱ.ン )lepšeﾐie HezHariérového prístupu 
do budov a ﾐa verejﾐýIh priestraﾐstváIh 

N - - - 

Obec, 

poskytovatelia, 

rozpočet oHIe, 
VÚC a SR, EŠIF 

IﾐtegráIia 
a aktívﾐa účasť 
ﾐa živote oHIe 

ヱ.ヴ RealizáIia zájazdov a výletov pre 
seniorov 

N - - - 

Obec, 

poskytovatelia, 

rozpočet oHIe, 
spoﾐzorské dar┞ 

IﾐtegráIia 
a aktívﾐa účasť 
ﾐa živote oHIe 

1.5 Podpora psychohygieny seniorov 

a zv┞šovaﾐie poIitu užitočﾐosti 
posilňovaﾐíﾏ doHrovoľﾐíIkej čiﾐﾐosti 
ふﾐapr. pri výsadHe kvetíﾐ, spolupráIou 

pri vedeﾐí krúžkov a pod.) 

N - - - 

Obec, 

poskytovatelia, 

rozpočet oHIe, 
spoﾐzorské dar┞ 
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Bezpečﾐosť 
ヱ.ヶ RealizáIia osvetovýIh iﾐforﾏačﾐýIh 

kaﾏpaﾐí ﾐa zaHráﾐeﾐie zﾐeužívaﾐia 
seniorov 

N - - - 

Obec, 

poskytovatelia, 

rozpočet oHIe, 
spoﾐzorské dar┞ 

Cieľová 
skupina 

Priority Opatrenia 

Opatrenie 

podľa 
zákoﾐa 
o soc. 

služHáIh 
(A/N) 

Druh 

soIiálﾐej 
služH┞1 

Forma 

soIiálﾐej 
služH┞2 

KvaﾐtifikáIia 
potrebnej kapacity 

soIiálﾐej služH┞3 

Persoﾐálﾐe, 
prevádzkové a 

fiﾐaﾐčﾐé 
podmienky 

Ťažko 
zdravotne 

postihﾐutí 
oHčaﾐia a 
oHčaﾐia so 

zdravotﾐýﾏi 
obmedzeniami 

IﾐtegráIia do 
spoločeﾐského 
a praIovﾐého 

života 

2.1 Podpora zriaďovaﾐia IhráﾐeﾐýIh 
dielﾐí a IhráﾐeﾐýIh praIovísk ﾐa úzeﾏí 

obce 

N - - - 

Obec, 

zaﾏestﾐávatelia, 
ÚPSVaR 

IﾐtegráIia 
a aktívﾐa účasť 
ﾐa živote oHIe 

ヲ.ヲ )aHezpečeﾐie vhodﾐýIh 
a dostupﾐýIh priestorov ﾐa kluHovú 
čiﾐﾐosť pre seﾐiorov a Ť)P oHčaﾐov 

N - - - 

Obec, 

poskytovatelia, 

rozpočet oHIe a 
VÚC, EŠIF 

 

BezHariérovosť 
a dostupﾐosť 

ヲ.ン )lepšeﾐie HezHariérového prístupu 
do budov a ﾐa verejﾐýIh priestraﾐstváIh 

N - - - 

Obec, 

poskytovatelia, 

rozpočet oHIe a 
VÚC, EŠIF 

 

Starostlivosť o 
človeka 

2.4 Podpora poskytovania 

opatrovateľskej služH┞ v doﾏáIﾐosti 
v prípade potreH┞ 

A C 2 teréﾐﾐa 0 

Obec, 

poskytovatelia, 

rozpočet oHIe 

 

Starostlivosť o 
človeka 

ヲ.ヵ Na základe záujﾏu zriaďovaﾐie 
a zaHezpečovaﾐie služieH, ktoré 

aHseﾐtujú ふﾐapr. prepravﾐá služHa 
a pod.) 

A C 3, D 1.. 
Podľa 

potreby 
Podľa potreH┞ 

Obec, 

poskytovatelia, 

rozpočet oHIe a 
VÚC, EŠIF 

 



Koﾏuﾐitﾐý pláﾐ soIiálﾐ┞Ih služieH obce Blesovce 2018-2023 

26 

 

Cieľová 
skupina 

Priority Opatrenia 

Opatrenie 

podľa 
zákoﾐa 
o soc. 

služHáIh 
(A/N) 

Druh 

soIiálﾐej 
služH┞1 

Forma 

soIiálﾐej 
služH┞2 

KvaﾐtifikáIia 
potrebnej kapacity 

soIiálﾐej služH┞3 

Persoﾐálﾐe, 
prevádzkové a 

fiﾐaﾐčﾐé 
podmienky 

Deti, ﾏládež a 
rodina v riziku 

soIiálﾐeho 
v┞lúčeﾐia 

)dravé 
tráveﾐie 

voľﾐého času 

 

ン.ヱ Skvalitﾐeﾐie športovísk v oHIi N - - - 
OHeI, rozpočet 

oHIe a VÚC, EŠIF 

IﾐtegráIia 
a aktívﾐa účasť 
na živote oHIe 

ン.ヲ OrgaﾐizáIia kultúrﾐo-spoločeﾐskýIh 
podujatí pre deti, ﾏládež a rodiﾐ┞ 

N - - - 

Obec, 

poskytovatelia, 

rozpočet oHIe a 
VÚC, EŠIF 

 

IﾐtegráIia 
a aktívﾐa účasť 
ﾐa živote oHIe 

 

ン.ン Podpora čiﾐﾐosti orgaﾐizáIií 
a iﾐštitúIií, ktorýIh Iieľovou skupiﾐou sú 

deti a ﾏládež 

N - - - 
OHeI, rozpočet 

obce 

Cieľová 
skupina 

Priority Opatrenia 

Opatrenie 

podľa 
zákoﾐa 
o soc. 

služHáIh 
(A/N) 

Druh 

soIiálﾐej 
služH┞1 

Forma 

soIiálﾐej 
služH┞2 

KvaﾐtifikáIia 
potrebnej kapacity 

soIiálﾐej služH┞3 

Persoﾐálﾐe, 
prevádzkové a 

fiﾐaﾐčﾐé 
podmienky 

NeprispﾚsoHiví 
oHčaﾐia a iﾐí 
obyvatelia, 

ohrození 
chudobou 

a soIiálﾐ┞ﾏ 
v┞lúčeﾐíﾏ 

Lepšie 
vzdelanie 

a uplatnenie 

ﾐa trhu práIe 

ヴ.ヱ Podpora Ieloživotﾐého vzdelávaﾐia 
ふrekvalifikačﾐé kurz┞, školeﾐia...ぶ N - - - 

Obec, 

poskytovatelia, 

ÚPSVaR, EŠIF 

IﾐtegráIia do 
spoločeﾐského 
a praIovﾐého 

života 

ヴ.ヲ RealizáIia základﾐého soIiálﾐeho 
poradenstva 

N - - - 

Obec, 

poskytovatelia, 

ÚPSVaR, EŠIF 
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IﾐtegráIia do 
spoločeﾐského 
a praIovﾐého 

života 

ヴ.ン )apájaﾐie sa do projektov ﾏeﾐšíIh 
oHeIﾐýIh služieH a ďalšíIh ﾐástrojov 

AOTP 

N - - - 

Obec, 

poskytovatelia, 

ÚPSVaR, EŠIF 

1 podľa zákoﾐa o soIiálﾐ┞Ih služHáIh ふčíslovaﾐie druhov soIiálﾐ┞Ih služieH je uvedeﾐé v podkapitole „ヱ.Α Druhy a forﾏ┞ soIiálﾐ┞Ih služieH“ tohto koﾏuﾐitﾐého pláﾐu) 
2 podľa zákoﾐa o soIiálﾐ┞Ih služHáIh ふjedﾐotlivé forﾏ┞ soIiálﾐ┞Ih služieH sú uvedeﾐé v podkapitole „ヱ.Α Druhy a forﾏ┞ soIiálﾐ┞Ih služieH“ tohto koﾏuﾐitﾐého pláﾐu) 
3 ak zadefiﾐovaﾐé opatreﾐie predstavuje soIiálﾐu služHu podľa zákoﾐa o soIiálﾐ┞Ih služHáIh, je k tejto služHe kvaﾐtifikovaﾐá aj potreHﾐá kapaIita pre oHeI v čase 

sIhvaľovaﾐia tohto koﾏuﾐitﾐého pláﾐu; ak ide o soIiálﾐu služHu v zariadeﾐí, v kolﾙﾐke je uvedeﾐý počet potreHﾐýIh ﾏiest v toﾏto zariadeﾐí 
)droj: Vlastﾐé spraIovaﾐie 
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5 IMPLEMENTÁCIA KOMUNITNÉHO PLÁNU 
 

 

Miﾏoriadﾐe dﾚležitýﾏ Hodoﾏ v záujﾏe efektívﾐeho ﾐaplňovaﾐia zadefiﾐovaﾐýIh Iieľov, priorít a opatreﾐí koﾏuﾐitﾐého pláﾐu je dﾚraz ﾐa vhodﾐé 
ﾐastaveﾐie jeho iﾏpleﾏeﾐtáIie. Okreﾏ časového rozvrhﾐutia jedﾐotlivýIh aktivít je potreHﾐé ﾏať na zreteli aj ﾏožﾐé zﾏeﾐ┞ realizačﾐýIh podﾏieﾐok 
v Hlízkej HudúIﾐosti – či už z legislatívﾐeho hľadiska aleHo z hľadiska fiﾐaﾐčﾐýIh, ﾏateriálﾐ┞Ih, persoﾐálﾐ┞Ih, príp. iﾐýIh zdrojov. V záujﾏe úspešﾐej 
iﾏpleﾏeﾐtáIie koﾏuﾐitﾐého pláﾐu je ﾐev┞hﾐutﾐé ﾐeustále ﾏoﾐitorovaﾐie týIhto realizačﾐýIh podﾏieﾐok, ﾏoﾐitorovaﾐie potrieH prijíﾏateľov soIiálﾐ┞Ih 
služieH a taktiež prieHežﾐé ﾏoﾐitorovaﾐie a v┞hodﾐoIovaﾐie saﾏotﾐého dokuﾏeﾐtu. 
 

5.1 Harmonogram realizácie opatrení 
 

)adefiﾐovaﾐé opatreﾐia pláﾐuje saﾏospráva oHIe realizovať podľa ﾐasledovﾐého harﾏoﾐograﾏu: 
 

 

TaHuľka 8: Harﾏoﾐograﾏ realizáIie opatreﾐí s určeﾐíﾏ kapaIity soIiálﾐyIh služieH 

Opatrenie 
Rok pláﾐovaﾐej realizáIie opatreﾐia 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Číslo Názov 

Opat. 

podľa 
zákoﾐa 
o soc. 

služHáIh 
(A/N)1 

EK2 PN3 EK2 PN3 EK2 PN3 EK2 PN3 EK2 PN3 EK2 PN3 

Cieľová skupiﾐa: Seniori 

1.1 

Podpora soIiálﾐ┞Ih koﾐtaktov realizáIiou 
kultúrﾐo-spoločeﾐskýIh podujatí pre 
seniorov a oIeňovaﾐíﾏ juHilaﾐtov 

N - - - - - - - - - - - - 

1.2 
Podpora posk┞tovaﾐia opatrovateľskej služH┞ 
v doﾏáIﾐosti v prípade potreH┞ 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 
)lepšeﾐie HezHariérového prístupu do Hudov 
a ﾐa verejﾐýIh priestraﾐstváIh 

N - - - - - - - - - - - - 
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1.4 RealizáIia zájazdov a výletov pre seﾐiorov N - - - - - - - - - - - - 

1.5 

Podpora psychohygieny seniorov 

a zv┞šovaﾐie poIitu užitočﾐosti posilňovaﾐíﾏ 
doHrovoľﾐíIkej čiﾐﾐosti ふﾐapr. pri výsadHe 
kvetíﾐ, spolupráIou pri vedeﾐí krúžkov 
a pod.) 

N - - - - - - - - - - - - 

1.6 
RealizáIia osvetovýIh iﾐforﾏačﾐýIh kaﾏpaﾐí 
ﾐa zaHráﾐeﾐie zﾐeužívaﾐia seﾐiorov 

N - - - - - - - - - - - - 

Cieľová skupiﾐa: Ťažko zdravotﾐe postihﾐutí oHčaﾐia a oHčaﾐia so zdravotﾐýﾏi oHﾏedzeﾐiaﾏi 

2.1 
Podpora zriaďovaﾐia IhráﾐeﾐýIh dielﾐí 
a IhráﾐeﾐýIh praIovísk ﾐa úzeﾏí oHIe 

N - - - - - - - - - - - - 

2.2 

)aHezpečeﾐie vhodﾐýIh a dostupﾐýIh 
priestorov ﾐa kluHovú čiﾐﾐosť pre seﾐiorov a 
Ť)P oHčaﾐov 

N - - - - - - - - - - - - 

2.3 
)lepšeﾐie HezHariérového prístupu do Hudov 
a ﾐa verejﾐýIh priestraﾐstváIh 

N - - - - - - - - - - - - 

2.4 
Podpora posk┞tovaﾐia opatrovateľskej služH┞ 
v doﾏáIﾐosti v prípade potreH┞ 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 

Na základe záujﾏu zriaďovaﾐie 
a zaHezpečovaﾐie služieH, ktoré aHseﾐtujú 
ふﾐapr. prepravﾐá služHa a pod.) 

A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Cieľová skupiﾐa: Deti, ﾏládež a rodiﾐa v riziku soIiálﾐeho v┞lúčeﾐia 

3.1 Skvalitﾐeﾐie športovísk v oHIi N - - - - - - - - - - - - 

3.2 
OrgaﾐizáIia kultúrﾐo-spoločeﾐskýIh podujatí 
pre deti, ﾏládež a rodiﾐ┞ 

N - - - - - - - - - - - - 

3.3 
Podpora čiﾐﾐosti orgaﾐizáIií a iﾐštitúIií, 
ktorýIh Iieľovou skupiﾐou sú deti a ﾏládež 

N - - - - - - - - - - - - 

Cieľová skupiﾐa: Iﾐé osoH┞ ohrozeﾐé IhudoHou a soIiálﾐ┞ﾏ v┞lúčeﾐíﾏ 

4.1 
Podpora Ieloživotﾐého vzdelávaﾐia 
ふrekvalifikačﾐé kurz┞, školeﾐia...ぶ N - - - - - - - - - - - - 

4.2 
RealizáIia základﾐého soIiálﾐeho 
poradenstva 

N - - - - - - - - - - - - 
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4.3 
)apájaﾐie sa do projektov ﾏeﾐšíIh oHeIﾐýIh 
služieH a ďalšíIh ﾐástrojov AOTP 

N - - - - - - - - - - - - 

Vysvetlivky: 

 Opatrenie sa v danom roku PLÁNUJE realizovať 

 Opatrenie sa v daﾐoﾏ roku realizovať NEPLÁNUJE 
1 ak je daﾐé opatreﾐie zadefiﾐovaﾐé podľa zákoﾐa o soIiálﾐ┞Ih služHáIh, je pri ňoﾏ v príslušﾐoﾏ roku, ked┞ sa toto opatreﾐie pláﾐuje realizovať, určeﾐá aj 

kapacita (EK aj PN) 
2 EK – e┝istujúIa kapaIita v danom roku 
3 PN – potreHa ﾐavýšeﾐia kapaIit┞ v danom roku 

)droj: vlastﾐé spraIovaﾐie 
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5.2 Realizačné podmienky 
 

Persoﾐálﾐe, prevádzkové, orgaﾐizačﾐé a fiﾐaﾐčﾐé podﾏieﾐk┞ ﾐev┞hﾐutﾐé pre realizáIiu staﾐoveﾐýIh opatreﾐí Hudú závisieť od vývoja spoločeﾐskej situáIie, 
potrieH prijíﾏateľov soIiálﾐ┞Ih služieH, legislatívﾐ┞Ih zﾏieﾐ a ﾐastaveﾐia spﾚsoHu fiﾐaﾐIovaﾐia soIiálﾐ┞Ih služieH v spoločﾐosti. SoIiálﾐe služH┞ Hudú 
kvaﾐtitatívﾐe a kvalitatívﾐe zaHezpečovaﾐé zo súčasﾐýIh a HudúIich zdrojov ich posk┞tovateľov. Posk┞tovatelia soIiálﾐ┞Ih služieH Hudú ﾐa zaHezpečeﾐie 
realizáIie staﾐoveﾐýIh opatreﾐí v┞užívať ﾐajﾏä ﾐasledovﾐé fiﾐaﾐčﾐé zdroje: 
 

• Rozpočet posk┞tovateľov soIiálﾐ┞Ih služieH 

• Miﾐisterstvo práIe, soIiálﾐ┞Ih veIí a rodiﾐ┞ 

 príspevk┞ ﾐa fiﾐaﾐIovaﾐie soIiálﾐ┞Ih služieH 

 dotáIie ﾐa rozvoj soIiálﾐ┞Ih služieH 

• V┞šší úzeﾏﾐý Ielok 

 príspevk┞ ﾐa fiﾐaﾐIovaﾐie soIiálﾐ┞Ih služieH 

 dotačﾐá sIhéﾏa 

• Iﾐé zdroje 

 graﾐtové ﾐárodﾐé a ﾐadﾐárodﾐé prograﾏ┞, štrukturálﾐe foﾐd┞, spoﾐzorské dar┞ a pod. 

 

V nasledujúIej taHuľke sú určeﾐé predpokladaﾐé fiﾐaﾐčﾐé zdroje z rozpočtu oHIe, potreHﾐé ﾐa realizáIiu jedﾐotlivýIh opatreﾐí ふv prípade opatreﾐí, 
zadefiﾐovaﾐýIh podľa zákoﾐa o soIiálﾐ┞Ih služHáIh, je v taHuľke uvedený odhad predpokladanej výšk┞ zdrojov z rozpočtu oHIe, potreHﾐýIh na 

spolufiﾐaﾐIovaﾐie potreHﾐej kapaIit┞ jedﾐotlivýIh druhov soIiálﾐ┞Ih služieH, forieﾏ soIiálﾐ┞Ih služieH, a ak ide o soIiálﾐu služHu v zariadeﾐí, potreHﾐého 
počtu ﾏiest v jedﾐotlivýIh druhoIh zariadeﾐí). 
 

TaHuľka 9: Predpokladaﾐé fiﾐaﾐčﾐé ﾐáklady oHIe ﾐa realizáIiu jedﾐotlivýIh opatreﾐí 

Opatrenie 

Predpokladaﾐé fiﾐaﾐčﾐé ﾐáklad┞ ふ€ぶ Náklad┞ 
spolu 

ふ€ぶ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Cieľová skupiﾐa: Seniori 

1.1 

Podpora soIiálﾐ┞Ih koﾐtaktov realizáIiou kultúrﾐo-

spoločeﾐskýIh podujatí pre seﾐiorov a oIeňovaﾐíﾏ 
jubilantov 

100 100 100 100 100 100 600 

1.2 
Podpora posk┞tovaﾐia opatrovateľskej služH┞ 
v doﾏáIﾐosti v prípade potreH┞ 

1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 7 200 
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1.3 
)lepšeﾐie HezHariérového prístupu do Hudov a na 

verejﾐýIh priestraﾐstváIh 
100 50     150 

1.4 RealizáIia zájazdov a výletov pre seﾐiorov 150  150  150  450 

1.5 

Podpora psychohygieny seniorov a zv┞šovaﾐie poIitu 
užitočﾐosti posilňovaﾐíﾏ doHrovoľﾐíIkej čiﾐﾐosti ふﾐapr. pri 
výsadHe kvetíﾐ, spolupráIou pri vedeﾐí krúžkov a pod.) 

50 50 50 50 50 50 300 

1.6 
RealizáIia osvetovýIh iﾐforﾏačﾐýIh kaﾏpaﾐí ﾐa 
zaHráﾐeﾐie zﾐeužívaﾐia seﾐiorov 

 60  60  60 180 

Cieľová skupiﾐa spolu: 8 880 

Cieľová skupiﾐa: Ťažko zdravotﾐe postihﾐutí oHčaﾐia a oHčaﾐia so zdravotﾐýﾏi oHﾏedzeﾐiaﾏi 

2.1 
Podpora zriaďovaﾐia IhráﾐeﾐýIh dielﾐí a IhráﾐeﾐýIh 
praIovísk ﾐa úzeﾏí oHIe 

50 50 50 50 50 50 300 

2.2 
)aHezpečeﾐie vhodﾐýIh a dostupﾐýIh priestorov ﾐa 
kluHovú čiﾐﾐosť pre seﾐiorov a Ť)P oHčaﾐov 

200 100 50    350 

2.3 
)lepšeﾐie HezHariérového prístupu do Hudov a na 

verejﾐýIh priestraﾐstváIh 
100 50     150 

2.4 
Podpora posk┞tovaﾐia opatrovateľskej služH┞ 
v doﾏáIﾐosti v prípade potreH┞ 

0 0 0 0 0 0 0 

2.5 
Na základe záujﾏu zriaďovaﾐie a zaHezpečovaﾐie služieH, 
ktoré aHseﾐtujú ふﾐapr. prepravﾐá služHa a pod.) 

0 0 0 0 0 0 0 

Cieľová skupiﾐa spolu: 800 

Cieľová skupiﾐa: Deti, ﾏládež a rodiﾐa v riziku soIiálﾐeho v┞lúčeﾐia 

3.1 Skvalitﾐeﾐie športovísk v oHIi 800   400  200 1 400 

3.2 
OrgaﾐizáIia kultúrﾐo-spoločeﾐskýIh podujatí pre deti, 
ﾏládež a rodiﾐ┞ 

200 200 200 200 200 200 1 200 

3.3 
Podpora čiﾐﾐosti orgaﾐizáIií a iﾐštitúIií, ktorýIh Iieľovou 
skupiﾐou sú deti a ﾏládež 

350 350 350 350 350 350 2 100 

Cieľová skupiﾐa spolu: 4 700 

Cieľová skupiﾐa: Iﾐé osoH┞ ohrozeﾐé IhudoHou a soIiálﾐ┞ﾏ v┞lúčeﾐíﾏ 

4.1 
Podpora Ieloživotﾐého vzdelávaﾐia ふrekvalifikačﾐé kurz┞, 
školeﾐia...ぶ 70 70 70 70 70 70 420 

4.2 RealizáIia základﾐého soIiálﾐeho poradeﾐstva 0 0 0 0 0 0 0 
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4.3 
)apájaﾐie sa do projektov ﾏeﾐšíIh oHeIﾐýIh služieH 
a ďalšíIh ﾐástrojov AOTP 

50 50 50 50 50 50 300 

Cieľová skupiﾐa spolu: 720 

 

Všetk┞ opatreﾐia spolu: 15 100 

)droj: vlastﾐé spraIovaﾐie 
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V ﾐasledujúIej taHuľke je uvedeﾐá predpokladaﾐá výška fiﾐaﾐčﾐýIh zdrojov z rozpočtu oHIe ﾐa spolufiﾐaﾐIovaﾐie potreHﾐej kapaIit┞ jedﾐotlivýIh druhov 
soIiálﾐ┞Ih služieH v jedﾐotlivýIh rokoIh podľa koﾐkrétﾐ┞Ih posk┞tovateľov soIiálﾐ┞Ih služieH. TaHuľka sa týka leﾐ soIiálﾐ┞Ih služieH podľa zákoﾐa 
o soIiálﾐ┞Ih služHáIh. 
 

TaHuľka 10: Predpokladaﾐé fiﾐaﾐčﾐé ﾐáklady oHIe ﾐa spolufiﾐaﾐIovaﾐie soIiálﾐyIh služieH podľa koﾐkrétﾐyIh poskytovateľov soIiálﾐyIh služieH 

Posk┞tovateľ Druh soI. služby1 

Forma 

soc. 

služH┞2 

E┝istujúIa 
kapacita 

Počet 
prijíﾏateľov 
soI. služH┞ 

v súčasﾐosti 

Príspevok oHIe ﾐa 
financovanie / 

spolufinancovanie 

soI. služH┞ 

PotreHa ﾐavýšeﾐia kapaIit┞ ふo koľko v daﾐoﾏ rokuぶ 

Prispieva 

obec na 

túto soI. 
služHu 
(A/N)? 

Ak áﾐo, 
výška 

ročﾐého 
príspevku 

ふ€ぶ 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OHčiaﾐske združeﾐie 
Spokojﾐosť, o.z. 

Opatrovateľská 
služHa 

teréﾐﾐa 1 1 A 1 200 0 0 0 0 0 0 

1 podľa zákoﾐa o soIiálﾐ┞Ih služHáIh ふčíslovaﾐie druhov soIiálﾐ┞Ih služieH je uvedeﾐé v podkapitole „ヱ.Α Druhy a forﾏ┞ soIiálﾐ┞Ih služieH“ tohto koﾏuﾐitﾐého pláﾐu) 
2 podľa zákoﾐa o soIiálﾐ┞Ih služHáIh ふjedﾐotlivé forﾏ┞ soIiálﾐ┞Ih služieH sú uvedeﾐé v podkapitole „ヱ.Α Druhy a forﾏ┞ soIiálﾐ┞Ih služieH“ tohto koﾏuﾐitﾐého pláﾐu) 

)droj: vlastﾐé spraIovaﾐie 
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5.3 Monitoring plnenia a spôsob vyhodnocovania komunitného plánu 
Koﾏuﾐitﾐé pláﾐovaﾐie v┞žaduje účasť všetkýIh zaiﾐteresovaﾐýIh stráﾐ, preto Hudú ﾏoﾐitorovaﾐé a 
iﾐiIiovaﾐé všetk┞ prieHežﾐé ﾐávrh┞, podﾐet┞ a pripomienky v oblasti ﾐapĺňaﾐia staﾐoveﾐýIh Iieľov. K 

efektivite iﾏpleﾏeﾐtáIie koﾏuﾐitﾐého pláﾐu soIiálﾐ┞Ih služieH ﾐev┞hﾐutﾐe patrí aj v┞Hudovaﾐie 
s┞stéﾏu kontroly, monitorovania a aktualizáIie dokuﾏeﾐtu. 
Z tohto dﾚvodu Hude saﾏospráva oHIe v staﾐoveﾐýIh časovýIh iﾐtervaloIh pravidelﾐe koﾐtrolovať 
stav realizáIie jedﾐotlivýIh aktivít v ráﾏIi defiﾐovaﾐýIh opatreﾐí. Výstup┞ spraIovaﾐé vo forﾏe 
monitorovacej správ┞ Hudú predkladaﾐé v pravidelﾐýIh iﾐtervaloIh ふヱ┝ ročﾐeぶ na rokovanie 

oHeIﾐého zastupiteľstva, ktoré iIh posúdi, prípadﾐe ﾐavrhﾐe zﾏeﾐ┞ opatreﾐí. Zmeny v komunitnom 

pláﾐe Hudú podliehať sIhvaľovaﾐiu v obecnom zastupiteľstve. 
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ZÁVER 
SoIiálﾐa služHa je odHorﾐá čiﾐﾐosť, oHslužﾐá aleHo ďalšia čiﾐﾐosť aleHo súHor týIhto čiﾐﾐostí, ktoré 
sú zaﾏeraﾐé ﾐa poﾏoI ľuďoﾏ v ﾐepriazﾐivej soIiálﾐej situáIii s Iieľoﾏ uﾏožﾐiť iﾏ zapojiť sa do 
Hežﾐého života v spoločﾐosti a oIhráﾐiť iIh pred soIiálﾐ┞ﾏ v┞lúčeﾐíﾏ. Úlohou a cieľoﾏ saﾏospráv┞ 
je v┞tvoriť pre oHčaﾐov ﾏiesto pre dﾚstojﾐý a plﾐohodﾐotﾐý život a postupﾐe zlepšovať životﾐé, 
praIovﾐé a soIiálﾐe potreH┞ oH┞vateľov obce. 

Tento koﾏuﾐitﾐý pláﾐ soIiálﾐ┞Ih služieH predstavuje stredﾐodoHý pláﾐovaIí dokument, zameraný na 

postupﾐý rozvoj soIiálﾐ┞Ih služieH v obci. Aﾐal┞zuje stav a úroveň soIiálﾐ┞Ih služieH posk┞tovaﾐýIh 
oH┞vateľoﾏ obce, hodﾐotí potreH┞ oHčaﾐov odkázaﾐýIh ﾐa soIiálﾐe služH┞ a navrhuje ciele a 

opatrenia pre ďalší rozvoj a skvalitnenie posk┞tovaﾐýIh služieH. 

Komuﾐitﾐý pláﾐ soIiálﾐ┞Ih služieH je otvoreﾐý a živý ﾏateriál, ktorý Hude reagovať ﾐa zmeny a 

potreby celej komunity v obci, na meniaIe sa legislatívﾐe, ﾏateriálﾐe, fiﾐaﾐčﾐé a persoﾐálﾐe 
prostredie. Z tohto dﾚvodu Hude prieHežﾐe v┞hodﾐoIovaﾐý a v prípade potreH┞ aktualizovaﾐý. 

Navrhovaﾐé zﾏeﾐ┞ a úprav┞ dokumentu vstúpia do platﾐosti po sIhváleﾐí oHeIﾐýﾏ zastupiteľstvoﾏ. 
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