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ÚVOD 
 

Vážení spoluobčania!  

Touto cestou sa Vám prihováram s predstavením Komunitného plánu sociálnych 

služieb obce Valaská, ktorý bol spracovaný na obdobie piatich rokov v súlade so 

zákonom 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. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a 

rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedal špecifikám našej obce a potrebám 

našich občanov. Komunitný plán obce je dokument, ktorý je možné neustále 

dopĺňať a prispôsobovať podľa potrieb obyvateľov obce a podľa stavu finančných 

prostriedkov v obci. Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom období 

zabezpečovali úlohy a stanovené ciele v Komunitnom pláne sociálnych služieb v 

obci a za pomoci ktorého sa nám bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať 

finančné prostriedky obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, 

kde je to potrebné a dôležité. S Vašou pomocou, s obyvateľmi obce sme dokázali 

odhaliť východiskový stav, aj keď v malom množstve, zistiť slabšie miesta v 

doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, identifikovať potreby občanov a 

stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v obci. Preto ďakujem 

všetkým realizátorom a želám nám veľa úspechov pri napĺňaní spoločne 

plánovaných zámerov. 

 

 

Ing. Juraj Uhrin – starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



1  CHARAKTERISTIKA SOCIÁLNEJ SLUŽBY A ÚČASTNÍKOV  

PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. 

Štát prostredníctvom nich podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych 

potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. 

Zameranie sociálnych služieb: 

prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca, rodiny 

alebo komunity, 

zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti jednotlivca viesť samostatný život, 

podpora začlenenia jednotlivca do spoločnosti, 

prevencia sociálneho vylúčenia, 

riešenie krízovej sociálnej situácie jednotlivca a rodiny.  

Súčasťou podpory sociálneho začlenenia osôb v nepriaznivých sociálnych situáciách je aj 

problematika sociálne vylúčených spoločenstiev . V rámci tejto pôsobnosti ministerstvo 

koordinuje štátnu politiku, vypracováva stratégie a koncepčné materiály, analýzy a legislatívne 

zámery a koordinuje politiky s inými relevantnými oblasťami v záujme sociálnej integrácie 

sociálne vylúčených spoločenstiev. Vypracúva aj návrhy právnych predpisov v oblasti rozvoja 

životných podmienok sociálne vylúčených spoločenstiev. 

Sociálne služby v zásade rozdeľujeme podľa cieľových skupín a podľa miesta pôsobenia a druhu 

poskytovaných služieb.  

 

Cieľové skupiny:  

 

deti a mládež,  

osoby so zdravotným postihnutím,  

seniori,  

občania v ťažkých životných situáciách vyžadujúcich azylové ubytovanie a osoby sociálne  

neprispôsobivé.  

 

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 rozlišuje 

nasledujúce druhy sociálnych služieb:  

a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie    základných 

životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú:  

1. nocľaháreň,  

2. útulok,  

3. domov na pol ceste,  

4. nízkoprahové denné centrum,  

5. zariadenie núdzového bývania 

 

b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú : 

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/socialne-vylucene-spolocenstva/


1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a 

pracovného života,  

2. poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,  

3. poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu,  

 

c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, 

ktorými sú:  

1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,  

2. opatrovateľská služba,  

3. prepravná služba,  

4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,  

5. tlmočnícka služba,  

6. sprostredkovanie tlmočníckej služby,  

7. sprostredkovanie osobnej asistencie,  

8. požičiavanie pomôcok,  

 

d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú:  

1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,  

2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,  

 

e) podporné služby, ktorými sú:  

1. odľahčovacia služba,  

2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,  

3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,  

4. poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre,  

5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,  

6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni,  

7. poskytovanie sociálne služby v stredisku osobnej hygieny.  

 

Všetky vyššie uvedené sociálne služby možno účelne a vhodne spájať a je ich možné poskytovať 

ambulantnou, terénnou a pobytovou formou a to na určitý aj neurčitý čas.  

 

 

 

 

 
 

 

 



KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŹIEB  
 

Zmyslom komunitného plánovania najmä v obciach je aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie 

poskytovania sociálnych služieb spoločným, koordinovaným postupom. Výsledkom 

komunitného plánovania by mala byť odpoveď na otázky typu:   

Aké sociálne služby treba vytvoriť?   

Aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť? 

Aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb?  

 

Komunitné plánovanie rozvoja sociálnych služieb je otvorený proces, cieľom ktorého je:   

  napĺňanie potrieb občanov odkázaných na jednotlivé formy sociálnej pomoci 

  zabezpečovanie zdrojov (finančných a personálnych) na jednotlivé formy sociálnej     

pomoci 

  hľadanie optimálnych riešení, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam a  

 potrebám ľudí 

 

Národná rada SR 30. októbra 2008 schválila 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 ( ďalej len „zákon o sociálnych službách“), 

ktorý v šiestej časti obsahuje ustanovenia o komunitnom rozvoji a komunitnom pláne v oblasti 

poskytovania sociálnych služieb. Posledná novela zákona nadobudla účinnosť k 1.1.2018 

 Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych 

služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby.  Paragraf 82 a  83 zákona o sociálnych 

službách ukladá obciam a mestám vypracúvať komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s 

inými poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb v územnom obvode 

obce ( mesta).   

Komunitný plán vychádza z národných priorít rozvoja sociálnych služieb s cieľom plánovať 

sociálne služby zodpovedajúce miestnym špecifikám a potrebám občanov. Zákon o sociálnych 

službách ukladá obci vypracovať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb na základe 

národných priorít rozvoja sociálnych služieb a súčasne v ňom zohľadňovať miestne špecifiká a 

potreby osôb v jej územnom obvode.  

Na roky 2015 – 2020 vláda SR vytvorila Národné priority rozvoja sociálnych služieb, ktorými 

sú:  

1. zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity  

2. podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú 

starostlivosť,  

3. podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvajúce v priestorovo 

segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,  

4. zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.  

Vďaka komunitnému plánovaniu sociálnych služieb je možné na úrovni obcí, mikroregiónov 

alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám 

fyzických osôb a vychádzali z analýzy skutkového stavu poskytovania sociálnych služieb. 

Predpokladá sa, že národné priority si následne obce, mestá a samosprávne kraje rozpracujú vo 

svojich koncepčných a plánovacích dokumentoch. Na základe dôslednej analýzy stavu 

poskytovaných sociálnych služieb, rovnako požiadaviek a potrieb ich prijímateľov a 



prijímateliek, si stanovia ciele a priority, následne úlohy a opatrenia rozvoja sociálnych služieb 

vo svojom územnom obvode na najbližšie obdobie. 

 

Priority rozvoja sociálnych služieb  
 

Priorita č. 1  
Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb.  

Priorita č. 2  
Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení s 

týždenným pobytom.  

Priorita č. 3  
Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie, 

modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb.  

Priorita č. 4  
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.  

 

Ciele a priority stanovené v Národných prioritách rozvoja sociálnych služieb majú podľa 

zákona 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 následne 

rozpracovať obce vo svojich komunitných plánoch sociálnych služieb, majú prijať konkrétne 

úlohy a opatrenia na zabezpečenie ich rozvoja. Tieto aktivity je potrebné zabezpečiť na základe 

analýzy poskytovaných sociálnych služieb, potrieb a tradícií svojho územia.  

Tento plán v svojej analýze stanovuje silné aj slabé stránky sociálneho rozvoja obce 

a zámery jeho rozvoja. Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb v obci Valaská je 

zaktivizovanie občanov, mimovládnych organizácií, cirkevných organizácií, dobrovoľníkov, 

samosprávy, na základe identifikácie sociálnych problémov v obci a návrhov na ich riešenie cez 

priority a opatrenia.  

 

Do komunitného plánovania sociálnych služieb sa nevyhnutne prenášajú aj myšlienky a zásady z 

rôznych národných programov a strategických rámcov (napr. Národný program aktívneho 

starnutia na roky 2014-2020, Národný program rozvoja životných podmienok osôb so 

zdravotným postihnutím na roky 2014-2020, Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre 

roky 2014-2030, Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014-

2019), Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na 

roky 2011 – 2017, 

 

 

 

 
 

 



PRÁVNY RÁMEC KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŹIEB 
A POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH  
 

V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej zmene pri 

poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009 sa 

stanovili nové postupy a formy poskytovania sociálnych služieb. V zákone o sociálnych službách 

sú podrobne upravené povinnosti poskytovateľa sociálnej služby.  

Úlohy a kompetencie obce  

v zmysle platných sociálnych zákonov Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a 

dotýkajú sa všetkých oblastí sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri 

zabezpečovaní úloh spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb. Sociálnu 

problematiku rieši najmä nasledujúca legislatíva SR: - zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách - výnos MPSVaR SR z 8.12.2010 č. 544/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

MPSVaR SR - zákon 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele - zákon 

č. 36/2005 Z. z. o rodine Z.z., doplnený zákonom č. 175/2015 Z.z. - zákon č. 600/2003 Z. z. o 

prídavku na dieťa , po novele 433/2013 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2014 - zákon č. 417/2013 Z. z. o 

pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. 

z. platných od 1. 1. 2015. Miestna legislatíva - všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré sa 

týkajú sociálnej problematiky - zásady poskytovania finančnej pomoci 

Výsledkom procesu komunitného plánovania je Komunitný plán sociálnych služieb, 

ktorý stanovuje priority a krátkodobé ciele  a smeruje k dosiahnutiu dlhodobej vízie rozvoja 

sociálnych služieb v regióne. Jeho náplňou je identifikovať sociálne problémy obce a zvoliť 

stratégiu ich riešenia so zreteľom na klienta, poskytovateľov služieb, technickej vybavenosti a 

pod. Za  sekundárny prínos  môžeme považovať: vytváranie sebavedomej občianskej spoločnosti 

,nových metód spolupráce,  spolupatričnosti všetkých sa zúčastnených na rozhodovaní,  zvýšenie 

záujmu o veci verejné, vzťah k bydlisku,  komunikáciu medzi generáciami.   

 

Obec 

a) vypracúva, schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode  

b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja  

c) je správnym orgánom v konaniach o  

- odkázanosti na sociálnu službu zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v 

dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu,  

-  zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode, 

-  odkázanosti  na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,  

- povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11a 

12 

d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,  

e) poskytuje, alebo zabezpečuje poskytovanie  

   1. sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie   

základných životných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízkoprahové denné   

centrum, zariadenie núdzového bývania),  



   2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a 

podpora zosúlaďovania rodinného života, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, nízkoprahové 

denné centrum pre deti a rodinu),  

   3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

(zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, 

rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár, 

opatrovateľská služba, prepravná služba, sprievodcovská a predčitateľská služba, tlmočnícka 

služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok),  

   4. sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie a signalizácia 

potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií),  

   5. podporné služby (odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a 

povinností, denné centrum, integračné centrum, jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej hygieny). 

f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,  

g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov soc. služby podľa § 12,  

h) uzatvára zmluvu  

    1. o poskytovaní sociálnej služby,  

    2. o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby,  

    3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou alebo iným 

poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila iná obec, alebo vyšší územný celok.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  ORGANIZÁCIA PROCESU KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
V OBCI VALASKÁ 

Základné sociálno – demografické údaje o obci a obyvateľoch 
 

 Obec Valaská je sídelný konglomerát zložený z troch celkov: pôvodnej obce Valaská, časti 

Sídlisko a miestnej časti Piesok. Obec Valaská leží pozdĺž oboch strán dopravnej tepny – cesty 

I/66, ktorá spája mestá Brezno a Banská Bystrica. 

   Obec Valaská patrí do kategórie obcí väčšej veľkosti. Vo Valaskej žilo podľa posledného 

sčítania obyvateľstva v roku 2001, 3 862 obyvateľov, čo predstavuje tretiu najväčšiu obec v 

rámci okresu Brezno. V obci Valaská žije 5,86% obyvateľov okresu Brezno. Obec Valaská je 

spolu s mestom Breznom a obcou Podbrezová zaradená medzi centrá osídlenia regionálneho 

významu, v ktorých sa kumuluje sídelná a hospodárska funkcia okresu.  

   Intravilán materskej časti obce má pretiahnutý tvar sledujúci pravobežne východo – západne 

tok rieky Hron. Svojim pôdorysom a zástavbou je typom hromadnej cestnej dediny. Jej najstaršou 

časťou je zástavba medzi Tatranskou ulicou a ulicou Na Studničke, vedúcou k vyvieračke 

Teplice, kde je aj „tajch“ s mlynským náhonom. Táto časť sa volala Dedina. V nej sa nachádzala 

fara, mlyn a staré školské budovy. Pôvodné roľnícke usadlosti tvoria zhluk domov bez evidentnej 

uličnej siete. Kompozičnú os vytvárajú dve ulice. Cesta Osloboditeľov (v smere Piesok – Brezno) 

v dĺžke cca 2 km, ktorá bola hlavnou dopravnou tepnou a sieťou služieb súkromných 

remeselníkov a živnostníkov a Tatranská ulica vedúca od Hrona na sever, ktorá vyúsťuje do 

Cesty Osloboditeľov. Pôvodnú obec urbanisticky dotvárajú uličky Na Studničke, Vladislava 

Valacha, Potôčky, Záhradná a Javorová. Zvláštnosťou je kostol situovaný mimo intravilánu obce, 

za Hronom.  

   Sídlisko s 3 až 5 podlažnými budovami a s objektmi občianskej vybavenosti leží na juh od 

starej časti obce, na výbežku kopca Lipová, ohraničené Hronom a železničnou traťou. 

Kompozičnou urbanistickou osou je Trieda duklianskych hrdinov, dotýkajúca sa Námestia 1. 

Mája. Námestie má štvorcový pôdorys a je obstavané objektami verejných služieb. Dominuje mu 

budova Spoločenského domu so sídlom obecnej samosprávy a poštou. Sídlisko je z východu 

obstavané objektmi individuálnej bytovej výstavby, ktorá sa člení na ulice Pod Hrbom, 

Partizánska cesta, Hronská, kpt. Nálepku, Pod Lipovou, Kukučínova, Budovateľská.  

   Miestna časť Piesok leží pri dolnom toku potoka Bystrianka. Osou tejto miestnej časti je cesta – 

Strojárenská ulica, vedúca zo Štiavničky na Bystrú. Pôdorys miestnej časti dopĺňajú ulice 

Robotnícka, Mierová, Pod Dielom. 

ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE   
 

Celkový počet obyvateľov : 
Roky  2015 2016 2017 2018 

Počet obyvateľov  3690 3680 3651 3635 

 



 
 

 

 

Rozdelenie podľa častí obce v roku 2018 

Časť obce Valaská Počet obyvateľov 

Valaská sídlisko  2730 

Materská časť obce  549 

Piesok 356 

Počet obyvateľov podľa pohlavia  

Muži 1787 

Ženy  1848 

       

 

Veková štruktúra obyvateľov: 
Veková štruktúra 

obyvateľov/ Roky 

2015 2016 2017 2018 

predproduktívny 

vek do 18 rokov 

632 625 621 611 

produktívny vek 

od 19 do 60 rokov 

2348 2359 2436 2410 

poproduktívny vek 

nad 60 rokov 

710 696 602 614 
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Počet obyvateľov  

Počet obyvateľov



Štruktúra obyvateľov pod 60 rokov a nad 60 rokov v roku 2018 
Od 5-14 rokov 324 

Od 15-19 rokov 202 

Od 20-29 rokov 472 

Od 30-44 rokov 756 

Od 45-50 rokov 815 

Od 60 do 64 rokov 213 

Od 65 do 69 rokov 213 

Od  70 do 74 rokov 167 

Od  75 do 79 rokov 168 

Od 80 do 84 rokov 116 

Od 85 do 90 rokov 14 

90 a viac rokov 17 

 

Natalita, mortalita, uzavretie manželstva a rozvodovosť  

Roky 2017 2018 

počet novorodencov 

dievčatá 

chlapci 

30 

19 

11 

10+ 

počet úmrtí 

ženy 

muži 

53 

23 

30 

16+ 

sobášnosť 14 2+ 

rozvodovosť 6 + 

 

 

 

Rodinné prídavky a dávka v hmotnej núdzi 

Obec ako poberateľ rodinných prídavkov  

Rok 2015 43 

Rok 2016 34 

Rok 2017 30 

Počet poberajúcich dávku v hmotnej núdzi  

Rok 2015 

Rok 2016 

Rok 2017 

37 

29 

25 

 

 

SOCIÁLNA SFÉRA  
Sociálne služby sa poskytujú v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľmi je obec, 

fyzické a právnické osoby, a ostatné orgány miestnej štátnej správy a samosprávy. Tie poskytujú 

sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách z. z. v znení 

neskorších predpisov. Sociálna starostlivosť je občanom poskytovaná poskytovaním rôznych 



sociálnych dávok, ktoré vypláca ÚPSVaR v Brezne, opatrovateľskú službu občanom na to 

odkázaným zabezpečuje zo zákona obec. Obec v rámci originálnych samosprávnych kompetencií 

poskytuje opatrovateľskú službu obyvateľom obce. Obec zabezpečuje dohľad nad 

nesvojprávnymi občanmi (spolupráca s okresným súdom), plní funkciu osobitného príjemcu 

sociálnych dávok a pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....). 

Nasledujúca tabuľka prezentuje kapacitu a dostupnosť sociálnych služieb v okrese Brezno. 

Sociálne služby je možné poskytovať v domácom prostredí formou opatrovateľskej služby, resp. 

v zariadeniach pre seniorov. Medzi hlavné priority patria: 

- Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb 

- Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení s 

týždenným pobytom 

- Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom 

rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb 

- Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb 

Opatrovateľská služba 

Obec Valaská poskytuje opatrovateľskú službu svojim občanom v zmysle zákona č. 448/2008 Z. 

z. o sociálnych službách. Je to typ terénnej sociálnej služby, ktorá pomáha udržať klienta vo 

svojom prirodzenom domácom prostredí.  

 

Počet opatrovateliek a počet opatrovaných  
Počet opatrovateliek 

 

Počet opatrovaných 

Rok 2015  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

15 16 14 17 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

28 31 34 30 

 

 

Stratégia 
 

Stratégie sú postupy, ktorými bude dosiahnutí stanovený cieľ. Pri určení stratégie obce Valaská 

v sociálnej oblasti sme zohľadňovali najmä danosti obce, vplyv vonkajších faktorov, aktuálny 

stav sociálnej oblasti v obci a reálne možnosti samosprávy. Návrh je založený na využití silných 

stránok a potlačení slabých stránok obce pri uvedomení si možných príležitostí a rizík. 

Komunitný plán sociálnych služieb v našej obci vychádza z faktu, že : 

- dominantnú úlohu pri dlhodobom riešení svojej sociálnej situácie má občan a jeho rodina, 

- úlohou samosprávy je nielen poskytovať sociálne služby dané zákonom, ale aj vytvoriť 

podmienky pre fungovanie siete sociálnych služieb založenom na reálnom dopyte a 

adresnom uspokojení potrieb občanov.  

 

Úspešnosť  stratégie bude závisieť nielen od výšky finančných prostriedkov vyčlenených pre 

sociálnu oblasť, ale tiež od spolupráce subjektov zo všetkých troch sektorov (verejného, 

súkromného a mimovládneho sektora). 

 



REALIZÁCIA PRIESKUMU 
 

Prieskum sa vykonával dotazníkovým zisťovaním. Návrh otázok dotazníka bol konzultovaný so 

zadávateľom. Dotazník bol anonymný. Zameranie otázok v dotazníku bolo cielené na jednotlivé 

okruhy. Po úvodných informáciách o respondentovi (vek, pohlavie a pod.) a informovanosti o 

sociálnych službách poskytovaných na území obce sa v prvom rade zisťovalo, či je už samotný 

respondent alebo jemu blízka osoba v súčasnosti poberateľom sociálnej služby a ak áno, aká je 

miera jeho spokojnosti s poskytovanými službami. Ďalej sa zisťovala potrebnosť jednotlivých 

sociálnych služieb v budúcnosti, na čo nadväzovali otázky k forme týchto služieb a rozsahu ich 

poskytovania. V závere mal respondent možnosť vyjadriť svoj názor, dávať podnety a návrhy na 

rozvoj sociálnych služieb obce. 

Dotazník sa vrátil v počte 56 kusov. 

 

Dotazník pre prípravu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Valaská na roky 2018 – 2022 

sa nachádza v prílohe č. 1 tohto dokumentu. 

 

Vyhodnotenie prieskumu  
 

Štruktúra účastníkov prieskumu 

 

Do prieskumu sa aktívnejšie zapojili ženy (74% respondentov) ako muži (14% respondentov). 

Niektorí respondenti v dotazníku neuviedli svoje pohlavie (12%  respondentov). 

 
 

 Veková štruktúra dotazovaných bola zameraná na dospelú populáciu od 18 rokov. Medzi 

účastníkmi prieskumu bolo najviac ľudí z vekovej kategórie nad 60 rokov (33 respondentov) 

Medzi respondentmi bolo najmenej ľudí vo veku do 35 rokov (2 respondenti). 

ženy 
74% 

muži 
14% 

nezadané 
12% 

Účastníci podľa pohlavia  



 

 

 
 

 

Najväčší podiel respondentov má stredoškolské vzdelanie s maturitou (72%), ostatných 

účastníkov prieskumu môžeme zaradiť rovnomerne medzi ľudí s nižším a vyšším vzdelaním. 

 

4% 
10% 

12% 

6% 

68% 

Veková skladba respondentov 

Do 35 rokov 36-45 rokov 46- 55 rokov 56-60 rokov nad 60 rokov

12% 

72% 

16% 

Zloženie účastníkov podľa vzdelania  

Nižšie vzdelanie (základné, vyučenie bez maturity)

Stredné vzdelanie (stredoškolské s maturitou)

Vyššie vzdelanie (pomaturitné, bakalárske, vysokoškolské)
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Informovanosť o sociálnych službách 

 

 

Ste prijímateľom sociálnej služby? 

 
 

Máte informácie o poskytovaní sociálnych služieb v obci Valaská? 

 

 

5% 

93% 

2% 

Prijímateľ sociálnej služby  

Áno Nie Neodpovedalo

Áno  
62% 

Nie  
36% 

Neodpovedal 
2% 

Informácie o poskytovaní sociálnych služieb v 
obci  
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Máte v súčasnosti nejaký sociálny problém? 

Respondenti, ktorí odpovedali kladne majú problém hlavne: s mobilitou (47%), so zabezpečením 

stravy (16%), so sebaobslužnými úkonmi(3%), problém s úkonmi starostlivosti o svoju 

domácnosť (16%), pri začleňovaní sa do spoločnosti – základné sociálne aktivity (9%) a tiež 

problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov (9%). 

 

 

 

 

 

Aké sociálne služby využívate pri riešení Vášho sociálneho problému a aká je Vaša 

spokojnosť s nimi? 

 

- 45 respondentov uviedlo, že nevyužíva žiadne sociálne služby  

- Opatrovateľská služba – spokojnosť 

- Nespokojnosť v rámci využívania iného DSS, zlý prístup na Obecný úrad Valaská 

a poštu, individuálne riešenie problémov  

 

 

 

 

 

 

Mobilita 
47% 

Zabezpečenie 
stravy 
16% 

Sebaobslužné 
úkony 

3% 

Starostlivosť o 
domácnosť 

16% 

Sociálne aktivity 
9% 

Uplatňovanie práv 
9% 

Sociálny problém  
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Ktoré sociálne služby by boli podľa Vás ešte potrebné v obci? 

 

 
 

Tak ako môžeme vidieť z grafu, najviac respondentov uvážilo za potrebné mať zariadenie pre 

seniorov ako aj denný stacionár.  Služby ako kaderníctvo, pedikúra a masáže by chceli 

respondenti zadarmo s odôvodnením, že v neďalekom Brezne to tak funguje. Respondenti sa 

zaujímajú aj o úpravu zelene a opravu lavičiek v obci.  

 

 

V prípade, že využívate sociálne služby uveďte, s akými problémami sa stretávate pri ich 

využívaní? 

 

Popíšte prosím problém a uveďte Vaše návrhy na riešenie daného problému? 

 

Na tieto otázky respondenti vo väčšine odpovedali, že nevyužívajú žiadnu sociálnu službu (%). 

Respondenti sú spokojný so sociálnymi službami, nedostatkom je slabá informovanosť 

o sociálnych službách 

 

 

 

Pomoc seniorom a ZŤP pri krátkodobom ochorení

Denný stacionár pre seniorov

Aktívny dôchodci- pomoc pri hľadaní práce

Individuálne bývanie pre dôchodcov

Rehabilitácie v obci

Detské jasle

Klub mama a dieťa

Pedikúra, masáž pre dôchodcov- zadarmo

Starostlivosť o sociálne slabých

Polícia

Bezbariérové prístupy

Hodinový manžel

Taxi služba

Úprava lavičiek a zelene v obci

Terénna soc. služba a krízová intervencia

Zariadenie pre seniorov

3 

6 

1 

2 

2 

2 

5 

8 

2 

4 

5 

2 

4 

9 

1 

15 

Sociálne služby potrebné v obci Valaská 
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Ktorým z nasledujúcich skupín obyvateľstva by mala byť venovaná väčšia pozornosť? 

 

 

 

Podľa respondentov by obec mala venovať väčšiu pozornosť nasledovným skupinám 

obyvateľstva (v zátvorke je uvádzaný percentuálny podiel respondentov, ktorý danú skupinu 

označili):  

-  Seniori (36%), 

-  Osoby so zdravotným postihnutím (28%), 

-  Rodiny s malými deťmi (16%), 

-   Deti a mládež (18%),  

-  Rodiny s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (10%). 

 

 

Priestor na Vaše vyjadrenie – tu máte možnosť napísať, čo považujete v tejto 

súvislosti za dôležité ( čo v dotazníku nie je) 

 

- Finančne podporiť osoby so zdravotným postihnutím 

- Dočasná požičovňa zdravotníckych pomôcok do času, kým sa nevybaví zo zdravotného 

zariadenia 

- Prispôsobiť zvýhodnenia a možnosti v prospech seniorov/dôchodcov 

- Doprava: spoje do nemocnice Valaská- Brezno- Banská Bystrica  

- Vyznačenie priechodov pre chodcov 

-  Disciplína a poriadok v obci – pohovory v škole a usmerňovanie detí a mládeže 

Nevyužívam soc. 
služby 
88% 

Využívam soc. 
služby  

7% 

Nedostatky 
5% 

Problém pri využívaní sociálnych služieb  
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- Športový areál pre deti 

- Dodržiavanie verejného poriadku – polícia 

- Zapájať nezamestnaných do práv v dedine – odhŕňanie snehu v zime, pri kosení dbať viac 

na bezpečnosť majetku ( držanie plachty proti kamienkom a zafŕkaniu) 

- Úprava námestia a udržiavanie zelene  
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SWOT ANALÝZA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
  

K tomu, aby sme mohli vypracovať účinnú rozvojovú stratégiu, je potrebné zhodnotiť 

výsledky vyššie uvedených analýz v objektívnej, výstižnej, hutnej a čo najkomplexnejšej 

forme. To nám umožní SWOT analýza, ktorá svojím usporiadaním do štyroch kvadrantov 

(silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia) dobre vyhovuje charakteru úvah, ktoré 

sú potrebné pri formulovaní stratégií a ich implementácie počas celého programovacieho 

obdobia. Tiež umožňuje pružne realizovať spätné korekcie jednotlivých identifikovaných 

javov vrátane ich preraďovania do iných kvadrantov, ak si to vyžadujú meniace sa pohľady na 

budúci vývoj analyzovanej obce. 

Rozdelenie položiek medzi silné stránky a príležitosti definuje, na ktorých faktoroch môže 

obec stavať, aktívne ich využívať a rozvíjať – a má na ne dosah (silné stránky); tiež ktoré 

faktory sú pre obec priaznivé, avšak nie sú stratégiou obce adresované, resp. sú mimo dosah 

obce (príležitosti). Členenie položiek na slabé stránky a ohrozenia určuje, aké faktory má obec 

odstrániť, resp. eliminovať – a má na ne dosah (slabé stránky); tiež akým ohrozeniam bude 

musieť čeliť v jej ďalšom rozvoji. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- Zabezpečenie prepravnej služby 

(„sociálny taxík“) v obci 

- Existencia terénnej opatrovateľskej 

služby 

-  Poskytovanie základného sociálneho 

poradenstva v obci 

- záujem obce na poskytovaní a 

rozširovaní sociálnych služieb 
 

 

- Absencia pobytových zariadení v obci 

(DSS, denný stacionár) 

- Existencia poskytovateľov sociálnych 

služieb na území obce  

- Bezbariérovosť zariadení sociálnych 

služieb a väčšiny verejných budov, resp. 

priestranstiev v obci 

- Absencia vykonávania  terénnej sociálnej 

práce v obci 

- Absencia stravovacieho zariadenia pre 

seniorov  

- Nízka finančná podpora štátu pre sociálne 

služby 

- Neexistencia komunitného centra v obci 

- Nízka finančná podpora štátu pre sociálne 

služby   

- Obmedzené finančné zdroje na sociálne 

služby 

 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
- Existencia strategických dokumentov 

rozvoja obce (PHSR, KPSS)   

- Vhodné využitie potenciálu komunity 

-   Rozvoj koordinovaného 

dobrovoľníctva 

- Využitie možností financovania 

rozvojových projektov z fondov EÚ a 

iných dotačných titulov 

- budovanie siete sociálnych služieb 

- Demografická krivka (starnutie) – 

odliv mladých z regiónu 

- Nedostatočné a nestabilné 

financovanie sociálnych služieb 

- Vplyv nežiaducich javov na deti a 

mládež (závislosti, kriminalita a pod.) 

- Nedostatok investičného kapitálu z 

vlastných/cudzích zdrojov na 

investície do infraštruktúry sociálnych 

služieb 

- Časté zmeny v legislatíve 

- Nárast sociálnej ohrozenosti 

obyvateľov 

- Zvyšujúci sa počet občanov 

odkázaných na sociálne služby 
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Strategické ciele  
 

V súlade s požiadavkami  občanov je nutné udržať existujúce služby a rozšíriť tie sociálne 

služby, ktoré v obci chýbajú. Ide o terénne sociálne služby pre seniorov a zdravotne ťažko 

postihnuté osoby, ktoré zabezpečujú zotrvanie obyvateľov v ich domácom prostredí, kde sú 

zvyknutí a kde sa cítia v bezpečí a kde majú vytvorené sociálne väzby.  Zabezpečiť možnosť 

prepravy seniorov a zdravotne ťažko postihnutých osôb . Tiež ide o sociálne služby , ktoré 

občan potrebuje čo vyplnilo z analýzy stavu a empirického výskumu. 

  

 

 Opatrenie 1 : Vybudovanie a prevádzkovanie  zariadenia pre seniorov alebo zabezpečenie 

vybudovania a prevádzkovania zariadenia iným poskytovateľom sociálnych služieb, alebo 

vybudovanie denného stacionáru. 

Popis opatrenia: z empirického výskumu vyplnilo, že občania prejavili záujem aj o takéto 

pobytové zariadenie v obci a aj vzhľadom k počtu občanov v seniorskom veku  a osamelo 

žijúcom osobám a tiež v zmysle legislatívy SR / platby obce za občanov umiestnených obcou 

v iných zariadeniach/ 

Termín: 2018 – 2022 

Zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy, granty, ŠR, neverní poskytovatelia, príjem od 

užívateľov zariadenia, VÚC 

Opatrenie 2: Preventívne programy pre  všetky cieľové skupiny : seniori, osoby so 

zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi, občania v hmotnej núdzi, bezdomovci, rómske 

etnikom, závislé osoby, nezamestnaní občania ai. 

Popis opatrenia: z analýzy stavu poskytovania sociálnych služieb , empirického výskumu 

vyplnilo, že prevenciu je potrebné robiť cielene a venovať jej veľkú pozornosť u všetkých 

cieľových skupín 

Termín: 2018 – 2022 

Zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy, granty, ŠR, VÚC 

Opatrenie 3: Zvyšovanie informovanosti občanov obce o sociálnych službách, zdravotnej 

starostlivosti, zdravotných pomôckach prostredníctvom informačných kanálov obce 

  Popis opatrenia: z analýzy stavu poskytovania sociálnych služieb , empirického výskumu 

vyplnilo, že informovanosť občanov obce o sociálnych službách, zdravotnej starostlivosti, 

zdravotných pomôckach je veľmi nízka  

Termín: 2018 – 2022 

Zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy, granty 

  Opatrenie 4: Rozvoj dobrovoľníctva  u občanov  v obci najmä u mladých ľudí  a seniorov , 

vytváranie programov medzigeneračnej spolupráce  , zapojenie a spolupráca s detským 

domovom  

  Popis opatrenia: z analýzy stavu poskytovania sociálnych služieb , že dobrovoľníctvo je 

jedna z možností  predchádzania negatívnych javov v obci  a je to  altruistická aktivita na 

podporu dobra alebo zlepšovania kvality ľudského života ohrozených občanov. 

Termín: 2018 – 2022 

Zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy, granty 

Opatrenie 5.: Zabezpečenie bezbariérového prístupu do verejných objektov v obci  

Popis opatrenia: uľahčenie samostatného a bezpečného pohybu a vstupu do verejných 

objektov v obci 

 Finančné zdroje:  dotácia z MPSVR , dotácie iných organizácií , rozpočet obce     
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Opatrenie 6: Zabezpečenie vzdelávania pre pracovníkov v sociálnej sfére , opatrovateliek 

Popis opatrenia: Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb  je jedným z cieľov 

novej právnej úpravy poskytovania sociálnych služieb je zabezpečiť ich profesionálny výkon 

a teda aj zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Jedným so základných 

predpokladov dosiahnutia tohto cieľa je vzdelávanie zamestnancov sociálnych služieb v rámci 

potreby splnenia kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej služby a zároveň ich 

ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie kvalifikácie. 

 

Finančné zdroje:   rozpočet obce     

 

 

ZÁVER 
 

Na zostavení Komunitného plánu sociálnych služieb obce Valaská na roky 2018 – 2022 sa 

podieľal starosta a poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnankyňa Obecného úradu (pre 

sociálne veci) a členovia sociálnej komisie. 

 

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, 

podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im 

zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné  plánovanie by malo dať 

odpoveď na otázky: „Koľko a aké služby je potrebné v danej komunite vytvoriť, ako majú 

byť lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii?“. Určite je prínosom 

prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej oblasti. No zároveň 

je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného zámeru zo strany štátu. Obec 

preto musí využívať aj iné zdroje financovania. Úspech navrhovaného KPSS bude v 

realizačnej fáze do značnej miery závisieť na organizačnom a riadiacom zabezpečení 

komunitného plánovania. 
 

Veríme, že sa nám podarí splniť naše ciele a naplniť priority, ktoré sme si ako obec 

stanovili. Žiaľ je potrebné si uvedomiť, že nežijeme práve v ideálnom období a celý svet 

momentálne trápi kríza. No aj napriek tomu dúfame, že o pár rokov sa bude našou obcou 

niesť detský smiech a občania budú spokojne a šťastne spolunažívať v čistej a krásnej dedinke 

menom Valaská. 

 


