
Správa o plnení  Komunitného plánu sociálnych služieb  na roky 2018 – 2022 za rok 2018 

a rok 2019 

 

Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný na obdobie 2018 až 2022 v zmysle zákona 

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 prepisov, § 80 (ďalej 

„Zákon o sociálnych službách“). Zákon nadobudol platnosť 1.1.2009.  

Pôsobnosť obce 

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 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 schválilo  Komunitný 

plánu sociálnych služieb obce Valaská na roky 2018-2022 uznesením č. 639/2018. Komunitný 

plán sociálnych služieb obce Valaská na roky 2018 – 2022 je prístupný na webovej stránke 

obce, na požiadanie klientov a verejnosti v písomnej podobe na Obecnom úrade vo Valaskej. 

V Komunitnom pláne sociálnych služieb obce Valaská bolo prijatých šesť opatrení. 

 

Vyhodnotenie prijatých opatrení a ich  plnenia  

Opatrenie 1 : Vybudovanie a prevádzkovanie zariadenia pre seniorov alebo zabezpečenie 

vybudovania a prevádzkovania zariadenia iným poskytovateľom sociálnych služieb, alebo 

vybudovanie denného stacionáru. 

V zákone o sociálnych službách je uvedené, že obce majú poskytovať, alebo zabezpečovať 

poskytovanie sociálnej služby – zariadenie pre seniorov. Občania prejavili záujem aj o 

takéto pobytové zariadenie v obci vzhľadom k počtu občanov v seniorskom veku a 

osamelo žijúcom osobám.  

Dané opatrenie sa zatiaľ nepodarilo naplniť, jednak z krátkosti času a náročnosti 

vybudovať, prevádzkovať a poskytovať sociálnu službu – zariadenie pre seniorov. Obec 

Valaská si je vedomá, že o tento druh sociálnej služby prejavili záujem občania obce 

Valaská, je to problém, pretože je to finančne veľmi náročné a  podobnou situáciou sa 

zaoberajú aj ostatné obce v okrese Brezno. Na naplnenie tohto opatrenia bude obec 

potrebovať pomoc aj  iných subjektov. V Komunitnom pláne sú uvedené nasledovné 

zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy, granty, ŠR, neverejní  poskytovatelia, príjem 

od užívateľov zariadenia, VÚC. Musíme, ale vyzdvihnúť našu silnú stránku a to je 

poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba je 

poskytovaná na základe odkázanosti na sociálnu službu a podľa individuálnych potrieb 

prijímateľov, čo sa nám darí poskytovať.    



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.  

V pôsobnosti obce sú aj iné druhy sociálnych služieb a zákon nie je určený len pre 

seniorov, ale je komplexne zameraný pre všetky cieľové skupiny, ktoré sú buď ohrozené, 

alebo už odkázané na pomoc. Obec Valaská má prehľad o svojich občanoch, poskytuje 

sociálne poradenstvo či už na obci, alebo prostredníctvom Spoločného obecného úradu so 

sídlom vo Valaskej (podľa individuálnych potrieb občanov).  

Obec spolupracuje s  Odborným učilišťom internátnym, ktoré sa nachádza v obci a 

ktorého cieľom  je, aby sa dieťa, žiak a učeň čo najviac rozvíjali podľa svojich 

individuálnych schopností vzhľadom na svoj postih a tým si otvorili brány k čo najlepšej 

socializácii v našej spoločnosti. K tomuto cieľu vedie deti už od materskej školy, cez 

základnú školu až po učilište. Zriaďovateľom učilišťa je Okresný úrad Banská Bystrica. 

 V súčasnosti Odborné učilište internátne zastrešuje: 

- Špeciálnu materskú školu internátnu 

- Špeciálnu základnú školu internátnu 

- Odborné učilište internátne 

- Praktickú školu 

- Školský internát 

Obec spolupracuje so spomínaným  

 

  

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. 

 

Komplexnejšie poskytovanie sociálneho poradenstva, pomáhanie občanom vyznať sa 

v tom, kde a načo majú nárok, či už na obci, ÚPSVaR, alebo na inej inštitúcií.  

 

- sociálne poradenstvo, informovanosť  v novinách, nová webová stránka, kde sú 

uvedené kontakty, formuláre (žiadosti) a postup vybavovania  kde sa môžu všetci 

občania obce informovať a kde im je poskytnuté poradenstvo a potrebná pomoc 

 

 

Zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy, granty   

 

 

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

ranie programov medzigeneračnej spolupráce , zapojenie a spolupráca s Centrom pre deti a ro-

diny. 



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  

-   v dobrovoľníctve v obci neabsentujú ani mladí ľudia. ZŠ Jaroslava Simana v rámci Dní          

Zeme zapojila žiakov školy do  akcie „Vyčistime si obec“. 
- v obci fungujú občianske zduženia napr. DHZ Valaská - ( sú pripravený poskytnúť 

pomoc širokej verejnosti alebo jednotlivcovi  najmä v nešťastí , núdzi a ohrození ži-

vota, zdravia  a majetku pre požiarmi a živelnými pohromami ),  Pekný deň, Valaš-

ťania, Dieťa a svet, Tanečný orchester,  ktoré sa na dobrovoľníckej báze zapájajú do 

spoločensko – kultúrneho diania v obci 

- do budúcna zapájať dobrovoľníkov, robiť dobrovoľníctvu väčšiu osvetu, spolup-

racovať so školami, prepojiť napr. spomínané občianske združenia, ale aj obča-

nov obce, ktorí majú o dobrovoľníctvo záujem napríklad aj  s poskytovanou 

opatrovateľskou službou  
 

 

 

 

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 

- Obec si uvedomuje, že je potrebné zabezpečiť bezbariérovosť v obci.  V roku 2019 

sa nepodarilo naplniť opatrenie č. 5, ale v roku 2020 bude vyhlásená súťaž návr-

hov pre revitalizáciu námestia v rámci, ktorej bude riešený bezbariérový vstup do 

budovy obecného úradu.  V ďalších rokoch sa bude obec zaoberať bezbariérovými 

vstupmi do verejných objektov v obci.   
 

 

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 predpokla-

dov dosiahnutia tohto cieľa je vzdelávanie zamestnancov sociálnych služieb v rámci potreby 

splnenia kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej služby a zároveň ich ďalšie vzdelá-

vanie a prehlbovanie kvalifikácie.  

Finančné zdroje: rozpočet obce 

- V roku 2020 vypracovať a uskutočňovať plány supervízie (to musíme zo zákona 

448/2008) a plány ďalšieho vzdelávania, týka sa to hlavne opatrovateliek   

 

 

vyňaté zo zákona, príloha č. 2 zákona 448/2008 o sociálnych službách : 



 

3.4 Kritérium: Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby   

Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 19, 21, § 24a až 24d, § 25 až 29, § 

31, 32, § 33 až 41, § 52 až 55 a § 57 má vypracovaný systém supervízie poskytovania so-

ciálnej služby, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Supervízia je pravidelne po-

skytovaná na úrovni supervízie organizácie alebo riadiacej supervízie pre manažment a 

pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom so-

ciálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou. 
 
 

V obci Valaská, dňa 10. 2. 2020 

 

Prerokované v Ocz:  

 

Spracovala: 

Bc. Silvia Krupová 

SOR na úseku sociálnych služieb  
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