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ÚVOD
Vážení občania,
prihováram sa k Vám touto cestou a to predstavením Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Málinec na roky 2018 - 2022. Komunitný plán sociálnych služieb obce Málinec na roky 2018 –
2022 vznikol na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov. Tento zákon v zmysle novely účinnej od 01.01.2018 uložil mestám a obciam
povinnosť spracovať spomínaný strategický dokument.
Obsahom Komunitného plánu je analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb, analýza
požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, analýza demografických a sociologických údajov,
ciele a priority rozvoja sociálnych služieb, časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania
plnenia plánu. Plán je vypracovaný na obdobie do roku 2022.
Snahou samosprávy je, aby sme postupne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele
stanovené v komunitnom pláne. Vďaka tomu sa nám bude dariť adresnejšie a efektívnejšie
využívať financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné
a dôležité. Dokument je podkladom nielen pre odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov obce.
Preto všetkým realizátorom a poskytovateľom sociálnych služieb želám veľa úspechov pri
mobilizácii zdrojov v obci a naplnenie spoločne plánovaných zámerov v obci.

Ing. Igor Čepko
starosta obce Málinec

Komunitný plán sociálnych služieb obce Málinec na roky 2018 – 2023 bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa

uznesením č.

.
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Použitá terminológia
Prijímateľ sociálnej služby (klient) je fyzická osoba, ktorá využíva sociálne služby, pretože sa
ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii.
Poskytovateľ sociálnej služby je subjekt poskytujúci sociálne služby za podmienok stanovených
zákonom alebo prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila na tento účel:
a) verejný poskytovateľ – obec, vyšší územný celok,
b) neverejný poskytovateľ – neziskové organizácie, občianske združenia.
Objednávateľ sociálnej služby je zodpovedný za zaistenie sociálnych služieb v danej komunite.
Objednávateľom sú najmä obce a vyššie územné celky, v ktorých kompetencii je sociálna oblasť.
Pracovná skupina je tvorená zástupcami objednávateľa, poskytovateľov a užívateľmi sociálnych
služieb a spoločne sa zaoberá určitým okruhom problémov.
Sociálna služba je definovaná ako odborná činnosť, obslužná činnosť, iná činnosť alebo súbor
týchto činností, ktoré sú zamerané na:
➢ prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
➢ zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na
podporu jej začlenenia do spoločnosti,
➢ zabezpečenie nevyhnutých podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby,
➢ riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
➢ prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Sociálne služby sa poskytujú ako:
a) pobytové – poskytujú sa, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie, a to buď
ako celoročná alebo ako týždenná sociálna služba.
b) ambulantné – poskytujú sa osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do
miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby
môže byť aj zariadenie.
c) terénne – poskytujú sa osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí. Možno ich poskytovať
aj prostredníctvom terénnych programov, ktorých cieľom je predchádzať sociálnemu
vylúčeniu osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.
Sociálnu službu možno poskytovať aj inou formou, najmä telefonicky alebo s použitím
telekomunikačných technológií, ak je to účelné.
Sociálne poradenstvo (ďalej „SP“) je definované ako odborná činnosť, ktorej cieľom je odborná
pomoc fyzickej osobe, rodine alebo komunite v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá sa vykonáva
na 2 úrovniach:
1) základné sociálne poradenstvo, t. j.:
➢ posúdenie povahy problému,
➢ poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému,
5
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➢ odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
2) špecializované sociálne poradenstvo, t. j.:
➢ zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov,
➢ poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci.
Sociálnoprávna ochrana detí (ďalej „SPOD“) je definovaná ako súbor opatrení na zabezpečenie
ochrany dieťaťa (t. j. blaho a najlepší záujem o dieťa), výchovy a všestranný vývin dieťaťa v jeho
prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť
vychovávané vo vlastnej rodine.
Sociálna kuratela (ďalej „SK“) je definovaná ako súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a
zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a
sociálneho vývinu dieťaťa, plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od
závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
Nepriaznivá sociálna situácia je definovaná ako ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením
alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.
Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti
fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním
návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych
aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.
Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne
väzby a sú viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu, kde žijú.
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na
úrovni obcí, mikroregiónov alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám
jednotlivých skupín a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami.
Komunitný plán sociálnych služieb predstavuje kompromis medzi potrebami a zdrojmi na ich
uspokojenie. Je to strednodobý strategický dokument, ktorý sa spravidla vypracúva na obdobie
3 – 5 rokov a schvaľuje ho mestské zastupiteľstvo.

6

Komunitný plán sociálnych služieb obce Málinec na roky 2018 - 2022

I. ÚVODNÁ ČASŤ
1. Teoretické východiská komunitného plánovania
1.1. Definícia komunitného plánovania
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia
rozvojových procesov, pomocou ktorej môžeme plánovať sociálne služby na úrovni obcí,
mikroregiónov alebo krajov tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých
občanov pričom je to otvorený proces zisťovania potrieb, zdrojov a hľadanie najlepších riešení
v oblasti sociálnych služieb. Je to dobrý spôsob ako začať spoluprácu a vytvárať trvalejšie
partnerstvá. V porovnaní s inými metódami výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej
demokracie, pretože zapája všetkých, ktorých sa daná oblasť týka. V procese prevažuje dialóg
a vyjednávanie, dosiahnutý výsledok je prijatý a podporovaný väčšinou účastníkov. Komunitné
plánovanie nám dá odpoveď na otázku ako veľa a aké sociálne služby treba vytvoriť, ako by mali
byť v území rozmiestnené a aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme k dispozícii.
Ide o otvorený proces, cieľom ktorého je:
➢ napĺňanie potrieb občanov odkázaných na jednotlivé formy sociálnej pomoci;
➢ zabezpečovania zdrojov (finančných a personálnych) na jednotlivé formy sociálnej
pomoci;
➢ hľadanie optimálnych riešení, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam
a potrebám ľudí;
➢ predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov, skupín
a opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji (pričom v niektorých
prípadoch predstavujú pre obyvateľov hrozbu, či vyvolajú strach a neistotu);
➢ posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov mesta/obce.
Komunitné plánovanie je taktiež:
➢ priame vyjednávanie medzi zadávateľmi, poskytovateľmi a prijímateľmi služieb,
ktorého výsledkom má byť komunitný plán;
➢ fungujúce na princípe partnerstva a spolupráce, ide o zapojenie všetkých ľudí, ktorých
sa daná oblasť týka do procesu rozhodovania;
➢ opakovateľný, štandardizovaný a cyklický proces.
Komunitné plánovanie má byť zamerané najmä na rozvoj komunitných sociálnych služieb
z toho vyplýva, že služby musia byť poskytované takým spôsobom, aby obyvatelia obce, mesta
zotrvali vo svojom prirodzenom prostredí a pritom ich potreby budú uspokojené. Potrebné služby
sú obyvateľom poskytované ambulantne (napr. poradenstvo, skupinová terapia, rehabilitácia,
stravovanie, klubová činnosť a pod.) alebo v denných zariadeniach špecializovaných pre
jednotlivé alebo vhodne kombinované skupiny (chránená dielňa pre dospelých s duševnou
poruchou, denný stacionár). Jednou zo základných podmienok pre úspešný proces komunitného
plánovania je zapojenie troch skupín účastníkov: zadávateľov sociálnych služieb, poskytovateľov
sociálnych služieb a užívateľov sociálnych služieb.
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1.2. Účastníci komunitného plánovania
Účastníkmi komunitného plánovania sú:
➢ zadávatelia sociálnych služieb – subjekty, ktorým zabezpečovanie sociálnych služieb na
príslušnom území vyplýva zo zákona. Sociálne služby zriaďujú, prípadne zadávajú iným
subjektom, financujú a organizujú. V systéme verejnej správy na Slovensku sú to obce,
mestá a samosprávne kraje.
➢ poskytovatelia sociálnych služieb – subjekty, ktoré služby poskytujú a ponúkajú, bez
ohľadu na ich právnu subjektivitu. Poskytovateľ sociálnej služby je za podmienok
ustanovených zákonom obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo
samosprávnym krajom – „verejný poskytovateľ sociálnej služby“ a ďalšia právnická osoba
a fyzická osoba – „ neverejný poskytovateľ sociálnej služby“.
➢ užívatelia (prijímatelia, klienti) sociálnych služieb - osoby, ktorým sú poskytované
sociálne služby z dôvodu ich nepriaznivej sociálnej situácie. Do nepriaznivej sociálnej
situácie sa jednotlivec môže dostať z rôznych príčin, napr.: v dôsledku vysokého veku,
nepriaznivého zdravotného stavu, krízových životných situácií, životných návykov,
spôsobu života, ktorý vedie ku konfliktu so spoločnosťou, trestno-právnej činnosti a pod.
➢ verejnosť – rodinní príslušníci užívateľov sociálnych služieb, občania žijúci na príslušnom
území, ktorých sa poskytovanie sociálnych služieb priamo nedotýka, ale v blízkej
budúcnosti môžu patriť k potenciálnym užívateľom sociálnych služieb, prípadne
poskytovanie sociálnych služieb môže ovplyvniť kvalitu ich života.

1.3. Výhody komunitného plánovania
Hlavnou výhodou komunitného plánovania je skutočnosť, že sú doň zapájaní všetci účastníci
systému sociálnych služieb (zadávatelia, poskytovatelia, prijímatelia). To nielenže napomáha
zvyšovať kvalitu plánovania a poskytovania sociálnych služieb, ale taktiež výrazne posilňuje
princípy zastupiteľskej demokracie, a to nielen v procese plánovania, ale aj v rozhodovacom
procese, prípadne v spôsobe ich zabezpečovania.
Komunitný plán sociálnych služieb ako výsledok komunitného plánovania zabezpečuje, aby
sociálne služby zodpovedali miestnym potrebám a reagovali na miestne špecifiká.

1.4. Princípy komunitného plánovania
Najdôležitejšie princípy komunitného plánovania sú:
➢ princíp triády, predstavujúci spoluprácu zadávateľov, poskytovateľov a prijímateľov
sociálnych služieb a rovnako princíp dohody, ktorý je charakterizovaný výsledným
plánom,
➢ princíp rovnosti, ktorý zaručuje každému právo zaujímať sa o veci verejné – každý
občan má právo slobodne sa vyjadriť a zároveň nikto nesmie vyť vylúčený
a diskriminovaný,
➢ princíp skutočných potrieb, ktorý charakterizuje analýza popisujúca stav služieb,
➢ princíp kompetencie účastníkov, ktorý kladie dôraz na profesionalitu a zodpovednosť.
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1.5. Podstata komunitného plánovania
V nadväznosti na princípy komunitného plánovania je jeho podstatou zapájanie všetkých,
ktorých sa sociálne služby týkajú alebo sa ich v budúcnosti týkať môžu, do otvoreného dialógu
o podobe sociálnych služieb. Základným pilierom plánovania je zisťovanie potrieb, zdrojov
a hľadanie najlepších riešení. Zásadný význam v procese plánovania má preto poznanie záujmu
všetkých zúčastnených strán (zadávateľov, poskytovateľov, prijímateľov sociálnych služieb)
a verejnosti, ich vzájomné prepojenie a spolupráca.

1.6. Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS)
Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) je strategický dokument, ktorý analyzuje stav
poskytovaných sociálnych služieb na území obce, hodnotí potreby a požiadavky jej obyvateľov a
navrhuje budúci rozvoj v oblasti sociálnych služieb na stanovené obdobie. Dokument je reálnym
výstupom komunitného plánovania sociálnych služieb a výsledkom dohody medzi zadávateľmi,
poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych služieb. Poukazuje na potreby v danej komunite,
pričom poskytuje aj možnosti finančného, personálneho, prevádzkového a organizačného
zabezpečenia v oblasti poskytovania sociálnych služieb v danej komunite.
Najdôležitejšie ciele komunitného plánu sú:
➢ zistiť potreby a požiadavky prijímateľov sociálnych služieb,
➢ zistiť plány a predstavy poskytovateľov sociálnych služieb,
➢ koordinovať ponuku a dopyt v sociálnych službách,
➢ vytvoriť kompromis medzi predstavami, požiadavkami, možnosťami a dostupnými
zdrojmi,
➢ zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb,
➢ stanoviť priority pre budúci rozvoj sociálnych služieb.
V § 83 zákona o sociálnych službách je podrobne upravená povinnosť obce vypracovávať
komunitný plán sociálnych služieb, všetky jeho náležitosti ako aj úlohy a povinnosti obce
v procese jeho prípravy a realizácie.

1.7. Cieľové skupiny KPSS
Každý užívateľ sociálnej služby patrí v rámci komunitného plánu sociálnych služieb do
niektorej z cieľových skupín. Cieľovými skupinami sú prevažne: rodiny s deťmi, mládež,
seniori, osoby so zdravotným postihnutím, osoby v zložitých životných situáciách, osoby aktívne
v komunitách a pod.

1.8. Právny rámec poskytovania sociálnych služieb
Sociálne služby sa poskytujú 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý upravuje podmienky,
postupy a formy poskytovania sociálnych služieb ako aj povinnosti poskytovateľov. Jeho cieľom
je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej
sociálnej situácii.
9
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Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením
alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z
dôvodu, že:
➢ osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb, pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok,
➢ je ohrozený jej vývoj v dôsledku jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do 7 rokov
veku,
➢ osoba je ťažko zdravotne postihnutá alebo má nepriaznivý zdravotný stav,
➢ osoba dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
➢ osoba vykonáva opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
➢ osoba je ohrozená správaním iných fyzických osôb alebo sa stala obeťou správania iných
fyzických osôb,
➢ osoba zotrváva v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a
generačne reprodukovanej chudoby,
➢ stratila bývanie alebo je ohrozená stratou bývania.
Sociálne služby podľa tohto zákona sa poskytujú prostredníctvom odborných, obslužných a
ďalších činností, ktoré je poskytovateľ povinný poskytnúť alebo zabezpečiť v prípade, že tieto
činnosti sú taxatívne vymedzené. Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne služby do
niekoľkých skupín, v závislosti od povahy a nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej
skupiny, ktorej sú určené:
➢ sociálne služby krízovej intervencie (terénna sociálna služba krízovej intervencie;
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach – nocľaháreň, útulok, domov na polceste,
nízkoprahové denné centrum, integračné centrum, komunitné centrum, zariadenie
núdzového bývania; nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu),
➢ sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, služba na
podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, služba na podporu
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do
troch rokov veku dieťaťa, služba včasnej intervencie),
➢ 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, domáca opatrovateľská služba, prepravná
služba, sprievodcovská a predčitateľská služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie
tlmočníckej služby, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok),
➢ sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie a signalizácia
potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných
technológií),
➢ podporné služby (odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a
povinností, denné centrum, podpora samostatného bývania, jedáleň, práčovňa, stredisko
osobnej hygieny).
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Zákon o sociálnych službách v § 80 upravuje pôsobnosť obce pri poskytovaní sociálnych
služieb. Okrem koncepčnej, rozhodovacej, posudkovej, poradenskej, kontrolnej, registračnej,
evidenčnej, štatistickej, finančnej činnosti a terénnej sociálnej práce je v pôsobnosti obce
poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie:
➢ sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov,
zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
➢ nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,
➢ opatrovateľskej služby,
➢ prepravnej služby,
➢ odľahčovacej služby,
➢ pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa,
➢ terénnej sociálnej služby krízovej intervencie
a zriaďovať a zakladať nasledovné zariadenia sociálnych služieb:
➢ nocľaháreň,
➢ nízkoprahové denné centrum,
➢ zariadenie pre seniorov,
➢ zariadenie opatrovateľskej služby,
➢ denný stacionár.
Obec môže zriaďovať aj iné zariadenia a poskytovať alebo zabezpečovať aj iné druhy
sociálnej služby, príp. môže sociálne služby účelne a vhodne spájať. Zákon o sociálnych službách
zaručuje právo fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby alebo zabezpečenie jej poskytnutia
a právo výberu poskytovateľa, za splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a ďalšie
práva pri poskytovaní sociálnych služieb.
Poskytovateľmi sociálnych služieb sú v súlade so zákonom obce, právnické osoby zriadené
alebo založené obcou alebo samosprávnym krajom (verejní poskytovatelia sociálnych služieb) a
iné právnické alebo fyzické osoby (neverejní poskytovatelia sociálnych služieb). Sociálne služby
môže poskytovať len poskytovateľ zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb. V
zákone o sociálnych službách sú podrobne upravené povinnosti poskytovateľa sociálnej služby.
Ide napríklad o povinnosť poskytovateľa sociálnych služieb vypracovať a dodržiavať
procedurálne, personálne a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby (tzv.
štandardy kvality). Poskytovateľ je povinný napríklad vypracovať individuálny rozvojový plán
klienta, dodržiavať maximálny počet klientov na jedného zamestnanca a za účelom zvýšenia
profesionality práce vypracovať a uskutočňovať program supervízie.

1.9. Východiskové podklady pri spracovaní KPSS obce Málinec
Základným východiskovým dokumentom pri spracovaní KPSS je Zákon č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Tento zákon ukladá mestám a obciam
povinnosť aby bol KPSS vypracovaný v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych
služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
spracovalo 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 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020.
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Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
1. Zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením
ľudsko-právneho nediskriminačného prístupu a s dôrazom na rešpektovanie ľudskej
dôstojnosti.
2. Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín
a komunity.
3. Zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách s
prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
4. Zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb
pre rodinu, ktorá sa stará o svojho odkázaného člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri
sebaobsluhe.
5. Deinštitucionalizovať sociálne služby.
6. Presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.
7. Zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych
služieb.
Ďalším východiskovým podkladom, s ktorým je potrebné pracovať pri spracúvaní KPSS je
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb príslušného samosprávneho kraja, v našom prípade ide o
Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorá musí
byť komplementárna, s uplatňovaním princípu subsidiarity.
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky
2011 - 2017
- bola schválená Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 199/2011 z 28. februára 2011.
Víziou BBSK je zvýšenie kvality života všetkých cieľových skupín občanov
Banskobystrického kraja, a teda dosiahnutie toho, aby sociálne služby, sociálne poradenské a
prevenčné aktivity a výkon opatrení o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele boli:
➢ súčasťou funkčnej sociálnej siete v rámci komplexného systému verejných služieb,
➢ dostupné, adresné a reagovali na potreby občanov kraja,
➢ kvalitné a konkurencieschopné,
➢ efektívne, progresívne, flexibilné a integrované,
➢ dôsledne založené na ponímaní občana ako subjektu a nie objektu sociálnych služieb,
➢ zabezpečené z viacerých finančných zdrojov.
STRATEGICKÝ PLÁN
Hlavný cieľ: Zvyšovať kvalitu, dostupnosť a efektívnosť sociálnych služieb, sociálneho
poradenstva, prevencie a výkonu opatrení SPODaSK v BBSK (ďalej „sociálnych služieb“)
Dopady:
➢ zvýšená kvalita života cieľových skupín občanov,
➢ znížená sociálna izolovanosť rôznych cieľových skupín,
➢ znížený počet sociálno-patologických javov,
➢ zachovanie sociálnej rovnováhy.
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Strategický cieľ 1
Zefektívňovať postupy koordinácie a riadenia sociálnych služieb
Dopady:
➢ optimalizácia tokov finančných prostriedkov,
➢ zefektívnenie poskytovania sociálnych služieb,
➢ zvýšená kvalita poskytovania sociálnych služieb.
Strategický cieľ 2
Podporovať rozvoj sociálnych služieb podľa potrieb cieľových skupín občanov
Dopady:
➢ rozvoj dlhodobo dopytovaných a nových druhov sociálnych služieb a ich priblíženie ku
klientovi,
➢ zvýšená informovanosť cieľových skupín občanov, jednotlivých poskytovateľov
a odbornej verejnosti o možnostiach poskytovania sociálnych služieb,
➢ participácia poskytovateľov na tvorbe regionálnej sociálnej politiky.
Vyššie uvedené dokumenty sú základným východiskom pri spracovaní KPSS obce Málinec.
Existuje ešte celý rad dokumentov – národných programov (Národný program životných
podmienok osôb so zdravotným postihnutím, Národný program aktívneho starnutia, Národná
stratégia zamestnanosti, Stratégia pre integráciu Rómov do roku 2020 a pod.) z ktorých
vyplývajú úlohy pre miestne samosprávy vo vzťahu k zabezpečovaniu a uspokojovaniu
sociálnych potrieb občanov obce. Pri príprave KPSS je dôležité vychádzať aj z Programu
hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry obce Málinec na
roky 2014 – 2020.
Program hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry obce
Málinec na roky 2014 – 2020 (ďalej len ,,PHSEKR“)
PHSEKR obce Málinec je strednodobým programovým dokumentom, ktorý na základe
celkovej analýzy a SWOT (analýzy silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození) určuje
hlavné smery rozvoja obce.
Prostredníctvom PHSEKR sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s
dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý
pre oživenie rozvoja obce Málinec, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia je priebežne
aktualizovaný a doplňovaný.
PHSEKR je základným programovým dokumentom rozvoja územia obce. Poskytuje
komplexný pohľad na sociálno-ekonomicko-kultúrny stav obce, faktory a bariéry, príležitosti
a ohrozenia jej rozvoja. Komunitný plán sociálnych služieb sa zameriava na sociálnu oblasť
rozvoja.
Strategický cieľ PHSEKR obce Málinec:
„Zlepšenie

kvality života obyvateľov obce Málinec prostredníctvom ekonomického rozvoja,
zlepšovania zamestnanosti a sociálneho a životného prostredia“.
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Špecifické ciele
Špecifický ciel č. 1 Skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry obce a vybavenosti
zodpovedajúcej nárokom moderného obyvateľa na vidieku
Opatrenie 1.1.
Výstavba, rekonštrukcia miestnych komunikácií, a inžinierskej siete v obci
Opatrenie 1.2.
Zveľaďovanie obecného majetku využívaného verejnosťou
Opatrenie 1.3.
Dobudovanie ostatnej infraštruktúry
Špecifický ciel č. 2 Využitie ekonomického potenciálu pre rozvoj ekonomických činností
Opatrenie 2.1.
Podpora podnikania v obci ako nástroja na zabezpečenie ekonomickej
sebestačnosti obyvateľa aj obce
Opatrenie 2.2.
Podpora rozvoja služieb vo všetkých oblastiach, vrátane CR
Opatrenie 2.3.
Podpora rozvoja zamestnanosti v obci
Opatrenie 2.4.
Podpora vzájomnej spolupráce ekonomických aktérov na miestnej úrovni
Špecifický ciel č. 3 Podpora rozvoja ľudského potenciálu, sociálneho, kultúrneho a
spoločenského života obyvateľov
Opatrenie 3.1.
Starostlivosť o sociálne skupiny obyvateľstva, ktoré vyžadujú pozornosť a
pomoc
Opatrenie 3.2.
Podpora práce s mládežou
Opatrenie 3.3.
Podpora aktivít a opatrení zvyšujúcich životnú úroveň obyvateľov
Opatrenie 3.4.
Podpora verejnoprospešných aktivít, kultúrno-spoločenských podujatí
Opatrenie 3.5.
Podpora tradícií a prezentácie obce na úrovni miestnej i regionálnej
Špecifický ciel č. 4 Rozvoj a podpora prírodných daností so smerovaním na skvalitnenie
života na vidieku v zdravom životnom prostredí s ekologickým prístupom
Opatrenie 4.1.
Ochrana životného prostredia
Opatrenie 4.2.
Podpora subjektov s ekologickým spracovaním biomasy a využívajúcich
alternatívne zdroje energie
Opatrenie 4.3.
Efektívne hospodárenie s odpadmi, znižovanie znečistenia životného
prostredia spôsobené človekom

1.10. Druhy a formy sociálnych služieb
Zákon o sociálnych službách vymedzuje (§12) nasledovné druhy sociálnych služieb:
a) Sociálne služby krízovej intervencie
1. terénna sociálna služba krízovej intervencie – poskytuje sa fyzickej osobe (ďalej len „FO“)
v nepriaznivej sociálnej situácii a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie
takýchto FO, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na
vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej
rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie
podmienok na výdaj stravy a potravín.
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2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach
2.1. nízkoprahové denné centrum – poskytuje sa sociálna služba FO v nepriaznivej sociálnej
situácii počas dňa v rozsahu sociálneho poradenstva a pomoci pri uplatňovaní svojich
práv a záujmov. Vytvára podmienky pre prípravu a výdaj stravy a vykonávanie
základnej osobnej hygieny.
2.2. integračné centrum – poskytuje sa sociálna služba FO v nepriaznivej sociálnej situácii
v rozsahu sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Vytvára podmienky na rozvoj
pracovných zručností a záujmovú činnosť.
2.3. komunitné centrum – poskytuje sa sociálna služba FO v nepriaznivej sociálnej situácii
v rozsahu základného sociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov, pomoci pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa
do a zo školského zariadenia. Vykonáva sa tu aj preventívna aktivita a zabezpečuje
záujmová činnosť. V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná
rehabilitácia. Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou
sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho
programu.
2.4. nocľaháreň – poskytuje sa sociálna služba FO v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá
nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, v rozsahu
poskytnutia ubytovania poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálneho
poradenstva, nevyhnutného ošatenia a obuvi. Vytvára podmienky na prípravu a výdaj
stravy a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
2.5. útulok – poskytuje sa sociálna služba FO v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá
zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, v rozsahu poskytnutia
ubytovania na určitý čas, sociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov a nevyhnutného ošatenia a obuvi. Zariadenie zabezpečuje rozvoj
pracovných zručností a vytvára podmienky na prípravu stravy a výdaj stravy,
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie
a údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť. Poskytovateľ sociálnej služby v útulku
poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny
s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.
2.6. domov na polceste – poskytuje sa sociálna služba FO v nepriaznivej sociálnej situácii, na
určitý čas, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej
služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení
ochrannej výchovy. V domove na polceste sa poskytuje ubytovanie na určitý čas,
sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
a zároveň sa zabezpečuje rozvoj pracovných zručností a pomoc pri pracovnom
uplatnení. Vytvára podmienky pre prípravu a výdaj stravy a vykonávanie základnej
osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a záujmovú
činnosť.
2.7. zariadenie núdzového bývania – Poskytuje sa sociálna služba FO v nepriaznivej
sociálnej situácii v rozsahu ubytovania na určitý čas, sociálneho poradenstva a pomoci
pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Vytvára podmienky pre prípravu a
výdaj stravy a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie,
žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.
3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu – poskytuje sa FO v nepriaznivej sociálnej
situácii a jej rodine. V rámci nej sa poskytuje sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia,
preventívna aktivita a zároveň zabezpečuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom
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chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do
a zo školského zariadenia a záujmová činnosť. Poskytuje sa ambulantnou sociálnou službou
a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
b) Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa – poskytuje sa, ak rodič dieťaťa alebo FO, ktorá má
dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže zabezpečiť
osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody,
pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu. V rámci
pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa,
pomoc pri príprave na školské vyučovanie a výchova a zabezpečuje záujmová činnosť.
2. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti –
poskytuje sa, ak rodič dieťaťa alebo FO, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť
o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné
v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu. V zariadení dočasnej starostlivosti
o deti sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, sociálne poradenstvo, ubytovanie na
určitý čas, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, pomoc pri
príprave na školské vyučovanie a výchova a zabezpečuje záujmová činnosť.
3. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života – poskytuje sa
rodičovi alebo FO, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu v čase prípravy na trh práce alebo v čase vykonávania aktivít spojených so vstupom
alebo s návratom na trh práce, poskytovaním starostlivosti o maloleté dieťa a prípravy na
povolanie štúdiom na strednej škole resp. vysokej škole alebo v čase vykonávania
zárobkovej činnosti, poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do
šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom. V rámci služby na
podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života sa poskytujú bežné úkony
starostlivosti o dieťa, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, výchova a zabezpečuje
záujmová činnosť.
4. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – poskytuje sa, ak sa rodič dieťaťa alebo
FO, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej resp. vysokej škole, pripravuje na trh práce
alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva
zárobkovú činnosť. V zariadení sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie
a výchova.
5. služba včasnej intervencie – poskytuje sa dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho
vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V rámci služby
včasnej intervencie sa poskytuje špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
a vykonáva stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím a
preventívna aktivita. V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná
rehabilitácia. Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou
službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
c) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku:
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1. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO,
a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
1.1. zariadenie podporovaného bývania - poskytujú sa sociálne služby FO, ktorá je za
pomoci inej osoby a pod jej dohľadom schopná viesť samostatný život. Dohľad sa
zabezpečuje pri samoobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a pri základných sociálnych aktivitách. Okrem dohľadu sa poskytuje ubytovanie,
sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv. Zároveň sa utvárajú podmienky pre
prípravu stravy, upratovanie, pranie, žehlenie a vykonáva sociálna rehabilitácia.
1.2. zariadenie pre seniorov – poskytujú sa sociálne služby FO, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a je odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa
prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z., alebo FO, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení sa poskytuje ubytovanie, stravovanie, sociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
upratovanie, pranie, žehlenie údržba šatstva a osobné vybavenie. Utvárajú sa tiež
podmienky pre úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.
1.3. zariadenie opatrovateľskej služby - poskytuje sa sociálna služba pre plnoletú FO na
určitý čas, ak je odkázaná na pomoc iných podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
V zariadení sa poskytuje ubytovanie, stravovanie, sociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a uschovávajú sa cenné veci.
1.4. rehabilitačné stredisko - poskytuje sa sociálna služba FO odkázanej na pomoc inej
osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z., ktorá je slabozraká, nepočujúca alebo
ťažko obojstranne nedoslýchavá. V zariadení sa poskytuje ubytovanie, stravovanie,
sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
osoby, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva. Pri poskytovaní pobytovej
sociálnej služby sa ubytovanie poskytuje len na určitý čas. Ak sa poskytuje v zariadení
ambulantná sociálna služba, zariadenie nie je povinné poskytovať ubytovanie,
stravovanie, pranie a žehlenie.
1.5. domov sociálnych služieb - poskytuje služby týždennou pobytovou sociálnou službou
alebo ambulantnou sociálnou službou FO s vysokým stupňom odkázanosti alebo osobe
nevidiacej resp. prakticky nevidiacej. V zariadení sa poskytuje ubytovanie, stravovanie,
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej osoby, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva, osobné
vybavenie. Zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť, utvárajú sa
podmienky pre úschovu cenných vecí a vzdelávanie. Ak sa v domove sociálnych služieb
poskytujú sociálne služby deťom, utvárajú sa v ňom aj podmienky na výchovu.
1.6. špecializované zariadenie - poskytuje sociálne služby FO s vysokým stupňom
odkázanosti a s ťažkým zdravotným postihnutím. V zariadení sa poskytuje ubytovanie,
stravovanie, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť,
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba
šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová
činnosť, utvárajú sa podmienky pre úschovu cenných vecí a vzdelávanie. Ak sa
v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im aj
výchova.
1.7. denný stacionár - poskytuje sa sociálna služba FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO,
ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Z. z. a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
V zariadení sa poskytuje stravovanie, sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo,
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby a zabezpečuje sa rozvoj pracovných
zručností a záujmová činnosť. Ak sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba
deťom, poskytuje sa im výchova. Sociálne poradenstvo sa poskytuje aj rodinným
príslušníkom.
domáca opatrovateľská služba - poskytuje sa FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby
(stupeň odkázanosti II. a vyššie) a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy,
starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Rozsah služby určuje
v hodinách obec.
prepravná služba - sociálna služba poskytovaná FO s ťažkým zdravotným postihnutím
odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo FO
s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po
schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
sprievodcovská služba a predčitateľská služba - sociálne služby poskytované FO, ktorá je
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a FO s mentálnym postihnutím.
tlmočnícka služba - sociálna služba poskytovaná FO odkázanej na tlmočenie. Tlmočenie sa
poskytuje v posunkovej reči, artikulačne a taktilne.
sprostredkovanie tlmočníckej služby - sociálna služba poskytovaná FO so zdravotným
postihnutím pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy fyzických osôb so
zdravotným postihnutím odkázaných na komunikáciu prostredníctvom tlmočenia,
tlmočníkov a záujemcov o vykonávanie tejto sociálnej služby, vykonávanie základného
sociálneho poradenstva a školení FO so zdravotným postihnutím a tlmočníkov.
sprostredkovanie osobnej asistencie - sociálna služba poskytovaná FO s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu pri
vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy užívateľov osobnej asistencie,
vedenie databázy osobných asistentov a záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie,
vykonávanie základného sociálneho poradenstva a vzdelávanie užívateľov osobnej
asistencie a osobných asistentov a pomoc pri riešení konfliktov vzniknutých medzi FO
s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou
zmluvou o výkone osobnej asistencie.
požičiavanie pomôcok - sociálna služba poskytovaná FO s ťažkým zdravotným postihnutím
a FO s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

d) Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - sociálna služba poskytovaná FO, ktorá má
nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo
zabezpečiť jej riešenie. Znamená to poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej
alebo elektronickej komunikácie s FO prostredníctvom signalizačného alebo
audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú
2. pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.
3. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií - sociálna
služba poskytovaná FO, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej
situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä poskytnutím
sociálneho poradenstva prostredníctvom telefónu, faxu, internetu.
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e) Podporné služby
1. odľahčovacia služba - sociálna služba poskytovaná FO, ktorá opatruje inú FO s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje FO s ťažkým zdravotným
postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom FO, ktorá opatruje, nemôže
opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť FO, ktorá opatruje,
nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho
zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom
roku.
2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností - sociálna služba poskytovaná
opatrovníkovi, FO, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a FO, ktorá si sama
nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy. Za pomoc sa považuje
zastupovanie FO v konaní o obmedzení alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
súčinnosť pri spisovaní návrhov na súd na začatie konania o obmedzení alebo vrátení
spôsobilosti na právne úkony, poskytovanie alebo sprostredkovanie sociálneho poradenstva
alebo iného poradenstva s cieľom nájsť možnosti pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov FO, ktoré to nedokážu samy, spolupráca so zariadeniami, ÚPSVaR,
súdmi a ďalšími osobami pred začatím konania a počas konania o obmedzení alebo vrátení
spôsobilosti na právne úkony, vyhľadávanie a príprava FO, ktoré majú záujem vykonávať
funkciu opatrovníka a príprava opatrovníkov na výkon opatrovníckych práv a povinností.
3. denné centrum – v ňom sa počas dňa poskytuje sociálna služba FO, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek, FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným
stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnúčaťom. Poskytuje sociálne
poradenstvo a zabezpečuje záujmovú činnosť.
4. podpora samostatného bývania - sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti
a sebestačnosti FO, zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti a hospodárení
s peniazmi, podporu pri organizovaní času, zapojení sa do spoločenského a pracovného
života a pod. Poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov a zabezpečuje preventívnu aktivitu a sociálnu rehabilitáciu.
5. jedáleň - poskytuje stravovanie FO, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie resp.
nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň môže poskytovať
stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti.
6. práčovňa – utvárajú sa v nej podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva FO,
ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie resp. nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila
dôchodkový vek.
7. stredisko osobnej hygieny - utvárajú sa v ňom podmienky na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny FO, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie resp.
nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.
Zákon o sociálnych službách vymedzuje (§13) nasledovné formy sociálnych služieb:
➢ ambulantná forma – poskytuje sa FO, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je
dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby,
➢ terénna forma – poskytuje sa FO v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej
domácom prostredí,
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➢ pobytová forma (v zariadení) – poskytuje sa, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie.
Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná alebo týždenná sociálna služba.,
➢ iná forma – poskytuje sa najmä telefonicky alebo použitím telekomunikačných
technológií, ak je to účelné.

2. Komunitné plánovanie sociálnych služieb v obci Málinec
2.1. Východisková situácia
Zmyslom komunitného plánovania je aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania
sociálnych služieb spoločným, koordinovaným postupom. Súčasná sociálna situácia niektorých
skupín obyvateľov nie je vyhovujúca. Samospráva je zo zákona povinná poskytovať určité
sociálne služby, má však aj možnosti na to, aby vytvorila podmienky na zlepšenie sociálnych
služieb a odstraňovanie príčin sociálnej nerovnosti v spoločnosti. Dobre fungujúca sociálna sieť
je potrebná na to, aby bolo možné zasiahnuť všade tam, kde sa človek z objektívnych dôvodov
dostal do neriešiteľných situácií alebo tam, kde je pomoc spoločnosti žiaduca.
Ak budeme pri predstave budúcnosti sociálnych služieb vychádzať z demografických a
štatistických údajov obce Málinec, musíme predpokladať, že dopyt po sociálnych službách bude
v budúcnosti narastať. Bude to zapríčinené hlavne tým, že sa bude zvyšovať počet starších
občanov obce, u ktorých je zvýšený predpoklad, že budú niektorú zo sociálnych služieb
potrebovať. V súčasnej dobe sú základnou skupinou, pre ktoré je nutné plánovať sociálne služby
občania nad 65 rokov. Ďalšou, nemenej dôležitou skupinou, na ktorú sa treba zamerať, sú mládež
a rodiny s deťmi.
Vzhľadom na veľkosť obce Málinec, ale tiež na požiadavky a potreby obyvateľov, nie je
predpoklad, že obec priamo na svojom území bude v budúcnosti zabezpečovať všetky sociálne
služby.

2.2. Komunitný plán sociálnych služieb
Komunitný plán sociálnych služieb obce Málinec je zameraný na zlepšenie ponuky, kvality,
dostupnosti, efektivity a využitia sociálnych služieb.
Komunitný plán sociálnych služieb bol vypracovaný v súlade s § 83 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v znení novely zákona č. 331/2017 Z. z. o sociálnych službách a novely
zákona č. 351/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(ďalej „v znení novely“). Jeho vypracovanie je v súlade s originálnou kompetenciou a
pôsobnosťou vo svojom územnom obvode.
Koordinátorom celého procesu ako aj spracovateľom komunitného plánu bolo OZ PRODEM.
Komunitné plánovanie v obci bolo založené na vzájomnej spolupráci všetkých účastníkov zadávateľov sociálnych služieb, poskytovateľov služieb, zástupcov užívateľov sociálnych služieb
a verejnosti.
Výhodou komunitného plánovania sociálnych služieb v obci bola predovšetkým možnosť
všetkých občanov aktívne sa zapojiť do tohto procesu aj prostredníctvom rozsiahlejšieho
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dotazníka s možnosťou presadzovať svoje záujmy a potreby. Informácie o komunitnom
plánovaní boli sprostredkované prostredníctvom oficiálnej stránky obce Málinec na sociálnej
sieti.
Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú aj obecní poslanci. Od nich sa
očakáva, že vyjadria podporu požiadavkám občanov vo sfére poskytovania sociálnych služieb,
a teda aj komunitného plánovania. Priebeh celého procesu tvorby komunitného plánu
koordinovala riadiaca skupina (výbor) zložená zo zástupcov OZ PRODEM a zástupcov miestnej
samosprávy v úzkej spolupráci s užívateľmi sociálnych služieb (občanmi obce) a poskytovateľmi
sociálnych služieb.

2.3. Organizácia komunitného plánovania
Cieľovými skupinami, ktorými sa komunitný plán sociálnych služieb zaoberá, sú skupiny
obyvateľov, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii, krízovej sociálnej situácii, sú
sociálne vylúčené, alebo sú následkom rôznych faktorov ohrozené sociálnym vylúčením.
Do týchto skupín v rámci KPSS obce Málinec patria:
→ seniori a zdravotne postihnuté osoby
→ rodiny s deťmi a mládež
Seniori – sociálne služby sú poskytované občanom, ktorí dosiahli dôchodkový vek a ocitli sa v
situácii vyžadujúcej podporu komunity, nakoľko túto podporu a pomoc nemôžu získať iným
štandardným spôsobom. Zabezpečenie sociálnych služieb pre túto vekovú kategóriu je plne v
kompetencii obce.
Zdravotne postihnutí občania sú systémovo riešení poskytovaním rôznych foriem kompenzácie
sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia, ktoré sú v kompetencii štátu. Sociálne služby pre
túto skupinu občanov zabezpečuje a financuje vyšší územný celok. Pre obec v tomto čase
zvláštne úlohy nevyplývajú. Úlohou obce pre túto skupinu občanov je vytvárať vhodné
podmienky pre občiansky a spoločenský život a to najmä dostupnosť zariadení, služieb
a občianskej vybavenosti, ďalej vytvárať podmienky pre spoločenské aktivity a poskytovať im
sociálne poradenstvo.
Rodiny s deťmi, mládež – v tejto skupine sa jedná o finančnú podporu voľno časových aktivít
detí a mládeže, rodín s deťmi, resp. mamičiek s deťmi, ale aj vytváranie vhodných podmienok
pre fungovanie a dostupnosť existujúcich sociálnych zariadení a zriaďovanie nových sociálnych
zariadení, na podporu tejto cieľovej skupiny a poskytovanie sociálneho poradenstva.
Sociálna infraštruktúra je určená na zabezpečenie sociálnych potrieb obyvateľov. Spoločenské
a ekonomické zmeny priniesli so sebou nový systém prerozdeľovania v sociálnej oblasti, a to
nielen financií, ale hlavne kompetencií medzi štátnou správou, samosprávou a súkromným
sektorom. Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení novely definoval sociálne
služby ako činnosti zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivých sociálnych situácií, na riešenie
týchto nepriaznivých situácií, ako aj riešenie krízových situácií osôb, rodiny a komunity.
Súčasťou sociálnej služby je aj prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. Sociálna
služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce. V podmienkach obce je možné
sociálnu prácu vykonávať ako terénnu, ambulantnú a pobytovú.
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2.4. Riadiaci výbor a pracovné skupiny komunitného plánovania sociálnych
služieb v obci
Riadiaci výbor (riadiaca skupina) KPSS je hlavným iniciátorom procesu, ktorý je zodpovedný
za priebeh procesu a dodržanie časového harmonogramu, uskutočňuje strategické rozhodnutia
v rámci procesu, prerokúva a schvaľuje výstupy z koordinačných (pracovných skupín), uplatňuje
finančné prostriedky v rozpočte obce na vedenie a realizáciu procesu.
Úlohy riadiaceho výboru:
- rozhodovanie o voľbe jednotlivých postupov,
- schvaľovanie výstupov KPSS,
- riadenie a koordinácia plánovaného harmonogramu práce,
- monitorovanie postupu komunitného plánovania,
- koordinácia prác na jednotlivých častiach komunitného plánu,
- schválenie konečnej verzie komunitného plánu.
Zoznam členov riadiaceho výboru KPSS obce Málinec:
Ing. Igor Čepko, starosta obce
Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD., odborná garantka Komunitného centra v obci
Juraj Janšto, poslanec Obecného zastupiteľstva; vedúci sociálnej komisie
Ing. Júlia Majerová, koordinátorka komunitného plánu
Pracovné skupiny KPSS sú osobitné nástroje, ktoré vstupujú do procesu, keď skončí príprava
organizačnej štruktúry na riadenie procesu. Riadiaci výbor vymenúva vedúcich pracovných
skupín (ďalej len ,,PS“), ktorí sú aj členmi riadiaceho výboru. Vedúci PS majú za úlohu
vyhľadávať a zvolávať členov skupiny a viesť diskusiu o problémoch danej cieľovej skupiny na
základe znalosti prostredia a podmienok príslušnej cieľovej skupiny v obci. PS majú v celom
procese veľmi dôležitú úlohu, pretože sú do nich sústredené analýzy problémov a určovanie
cieľov a opatrení v rámci KPSS. Na základe cieľových skupín, ktorými sa KPSS obce Málinec
zaoberá, k nim vznikli dve pracovné skupiny:
Pracovná skupina 1
Seniori a zdravotne postihnuté osoby

Pracovná skupina 2
Rodina s deťmi a mládež

Zoznam členov pracovných skupín KPSS obce Málinec:
Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD., odborná garantka KC v obci
Mgr. Zuzana Čepková, terénna sociálna pracovníčka obce
Anna Kančová, kultúrna referentka, členka kultúrno-športovej komisie
Vedúca pracovných skupín: Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD.
Dňa 27.04.2018 bol vytvorený (vymenovaný) riadiaci výbor a následne dve pracovné skupiny
KPSS obce Málinec. Riadiaci výbor aj pracovné skupiny boli zostavené v súlade s princípom
partnerstva a rovnosti medzi všetkými účastníkmi. Taktiež bol dodržaný princíp vyváženého
22

Komunitný plán sociálnych služieb obce Málinec na roky 2018 - 2022

zastúpenia všetkých účastníkov – zadávateľov, poskytovateľov a užívateľov sociálnych služieb
v obci. Stretnutia pracovných skupín aj riadiaceho výboru sa uskutočňovali v priestoroch
zasadačky Obecného úradu v Málinci.
Garantom komunitného plánu sociálnych služieb obce Málinec na roky 2018 – 2022 je
starosta obce Málinec Ing. Igor Čepko. Koordinátorom a zároveň aj spracovateľom komunitného
plánu je Občianske združenie PRODEM.

II. ANALYTICKÁ ČASŤ
3. Sociálno - demografické charakteristiky
3.1. Charakteristika obce Málinec
Základné údaje:
Názov:
Okres:
Vyšší územný celok:
Primátor:
Poštová adresa OcÚ:
Telefón:
e-mail:
www:
Počet obyvateľov:
Rozloha:
Prvá písomná zmienka:
Nadmorská výška

Málinec
Poltár
Banskobystrický samosprávny kraj
Ing. Igor Čepko
Málinec 474, 985 26 Málinec
047/429 11 21
malinec.starosta@stonline.sk, malinec@stonline.sk,
www.malinec.sk
1494 (k 31. 12. 2017)
4999 ha
v roku 1514
290 m n. m.

3.2. Vymedzenie územia
Málinec je stredisková obec, nachádzajúca sa na
Obr. č. 1
hornom toku rieky Ipeľ, v severnej časti okresu
Poltár v nadmorskej výške 290 m n. m. Kedysi jej
rozsiahly chotár (9609 ha) ležal na pomedzí troch žúp
–
Novohradskej,
Zvolenskej
a
Gemerskomalohontskej. Je vzdialená 13 km od
okresného mesta Poltár. Pod obec Málinec partia i
miestne časti Dobrý Potok, Starý vršok, Chladná
Studňa, Ipeľ a Vlčovo. Ipeľskú dolinu tvoria úbočia
Zdroj: www.mesta-obce.sk
juhozápadnej časti Slovenského
Rudohoria. Od západu cez sever k východu sú to
vrchy Vrch Hrad (589,1 m n. m.), Tri Chotáre (834,2 m n. m.), Táňovo (929,2 m n. m.), Čierny
Hrbok, Diel (639,9 m n. m.) a Vrbica. Zo severu Málinskú dolinu uzatvára mohutne sa
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rozkladajúci vrch Bykovo (1110,4 m n. m.) so svojimi výbežkami. Na juh je dolina otvorená.
Obcou preteká rieka Ipeľ, ktorá má 12 prítokov, táto vodnatosť sa využila na stavbu Vodárenskej
nádrže Málinec, rozprestierajúcej sa nad obcou, vzdialená cca 1,5 km. Vodárenská nádrž je
hlavnou zásobárňou pitnej vody pre okresy Poltár a Lučenec.
Z prírodných surovín okrem tradovanej
ťažby zlata a striebra treba spomenúť
železnú rudu, viaceré granitové a žabicové
lomy, štrkoviská, ako aj tehliarsku hlinu,
ktoré spolu s bohatou drevnou hmotou z
rozsiahlych lesov dali možnosť vzniku
priemyslu, ktorý sa tu rozšíril najmä v 19.
storočí (sklárne, železiarne). Z prírodných
podmienok, okrem rôznych prírodných
výtvorov a krajinárskych hodnôt treba
Zdroj: Google maps
upozorniť i na minerálne pramene. Jeden z
nich, nazvaný Šťavica, pri vodárenskej nádrži sa dobre využíva dodnes. Členitý chotár je
zalesnený listnatým a zmiešaným lesom, vo vyšších polohách ihličnatým.
Obr. č. 2

História obce
Prvý doteraz známy názov Málinca je Malna patak (Malinový potok) z roku 1514. V
doterajších písomných a mapových prameňoch z jednotlivých rokov sa Málinec našiel pod
nasledujúcimi názvami: 1571 - Malwa Pataka, 1575 - Malihna, 1731- Malnapadrak, 1742 Malinecz. Jej vznik sa predpokladal už v 14. storočí. Podľa obecnej kroniky dostala obec
pravdepodobne svoje meno od hojnej úrody malín, ktorých sa tu v rúbaniskách rodilo veľké
množstvo. Obec v 14. – 16. storočí patrila Divínskemu hradnému panstvu. K obci patrilo 15 osád
a 6 pustatín, z ktorých niektoré mali 300 až 500 obyvateľov. V
roku 1912 bol v obci zriadený zdravotnícky obvod, do ktorého Obr. č. 3
okrem Málinca boli zaradené i okolité obce. V roku 1920, po
viacročnom úsilí, dostáva sa právo jarmokov. Podľa zápisníc sa
predstavenstvo obce usilovalo aj o gymnázium, nemocnicu a
železnicu. Počet obyvateľov sa stále menil. Málinec mal vlastnú
rímskokatolícku faru už v r. 1397. V 18. stor. tvoril Málinec
spoločnú evanjelickú farnosť so susednými obcami. Začiatkom 18.
stor. sa do Málinca začali ojedinele prisťahovávať aj maďarské
rodiny. V19. stor. prichádzajú sklári slovenskej národnosti. V
Málinci bola skláreň Samoterč, vyrábala všetky druhy jemného
úžitkového skla, ktoré zušľachťovala brúsením, rytím a
maľovaním. O dobrej úrovni výrobkov svedčí aj skutočnosť, že sa
vedeli umiestniť nielen na trhoch Uhorska, ale aj v Rakúsku či vo
Zdroj: www.malinec.sk
Viedni. V celom Málinskom chotári pracovali 4 sklárne, ktoré
vyrábali tabuľové sklo. Prvá svetová vojna zasadila sklárskemu priemyslu v Málinci prvé rany. V
primitívnych podmienkach sa počas niekoľkých rokov sklárske družstvo vysporiadalo so
všetkými technickými a právnymi problémami. Málinské sklárske družstvo sa začlenilo do
podniku Slovenské sklárne Bratislava. Pre Málinčanov bolo hlavným zamestnaním roľníctvo,
chov oviec a sklársky priemysel. Jednou z najstarších pamiatok je neskoro baroková zvonička z
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roku 1763, ďalšou je evanjelický kostol postavený r. 1795 a jeho veža a pamätník padlým SNP na
námestí z r. 1951.

3.3. Základná infraštruktúra
Obec v rámci svojej infraštruktúry má vybudované
všetky inžinierske siete ako vodu, plyn a kanalizáciu. Obr. č. 4
Verejnú dopravu do obce zabezpečuje len Slovenská
autobusová doprava Lučenec, nakoľko do obce nie je
vybudovaná železničná trať. Starostlivosť o pitnú vodu
z Vodárenskej nádrže Málinec zabezpečuje úpravňa
odpadových vôd, sídliaca v obci a čistička odpadových
vôd. Obec je členom Združenia obcí pre likvidáciu
odpadu, ktoré rieši dôležité otázky odpadového
hospodárstva, čo prispieva k skvalitneniu životného
prostredia. Obec je zásobovaná elektrickou energiou. V
území sa nachádzajú trasy telekomunikačných káblov
Zdroj: www.malinec.sk
rôznej dôležitosti, významu a konštrukcie. V obci sa
nachádza pošta aj automatická telefónna ústredňa. Telekomunikačné siete sú zastúpené sieťou
spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a mobilnou sieťou spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
mobilných operátorov O2 Slovakia, s. r. o., Orange Slovensko, a. s. a SWAN Mobile, a. s. Obec
nemá káblovú televíziu, len obecný rozhlas. V obci je zabezpečené verejné osvetlenie.
Podnikateľská sféra a služby
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31. 5. 2018 v okrese Poltár, do ktorého obec Málinec
patrí, predstavovala 10,55 %. V obci pôsobí 15 podnikateľských subjektov – právnických osôb
a 51 podnikateľov – fyzických osôb, z toho 43 živnostníkov. Podnikatelia vykonávajú svoju
činnosť prevažne v obchodnej, výrobnej sfére a v službách.
Tabuľka č. 1 Počet podnikateľov a podnikateľských subjektov v obci – stav k 31.12.2017
Fyzické osoby – podnikatelia (spolu)
- z toho: Živnostníci
Právnické osoby (spolu)
- z toho: PO ziskové
- z toho: PO neziskové

51
43
29
15
14

Zdroj: ŠÚ SR, http://datacube.statistics.sk/

Z podnikateľských subjektov pôsobiacich v obci môžeme spomenúť TELE SERVIS MEP,
Kvetinárstvo MARIBEA, Potraviny CBA, Potraviny Kancko – Huta, Drogéria - rozličný tovar,
Textil ADA, Kaderníctvo IVA, Kaderníctvo Diana, Stolárstvo (2x), Maľovanie skla
a gravírovanie, Zákazkové krajčírstvo, Technika požiarnej ochrany, Krčma u Ďobana, Bufet Huta
a pod.
V obci funguje pošta, pobočka Slovenskej sporiteľne a Poštovej banky a dva farské úrady. V
budove starej školy sa nachádza Integračné centrum pre telesne postihnuté deti, ktorého súčasťou
je aj fitnes centrum pre verejnosť. Obec prevádzkuje muštáreň, sušiareň ovocia a práčovňu.
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Školstvo
Povinnú školskú dochádzku zabezpečuje deväťročná Základná škola Málinec so školskou
jedálňou, ktorá je jedinou stravovacou jednotkou v obci. Základnú školu v súčasnosti (stav
k 15.9.2017) navštevuje 119 žiakov, ktorých vedie 17 učiteľov a 2 asistenti učiteľa. Prvý stupeň
tvoria 4 triedy a druhý stupeň tvorí 5 tried. Predškolskú dochádzku zabezpečuje Materská škola
Málinec, ktorú navštevuje v súčasnosti (stav k 15.9.2017) 39 detí, ktorých vedie 5 pedagogických
pracovníkov. Materská škola pozostáva z 3 tried a 1 prípravky.
V rámci základnej školy funguje telocvičňa otvorená i pre verejnosť. V obci externe pôsobí i
Základná umelecká škola Poltár. Žiaci školy sa zapájajú do viacerých záujmových krúžkov.
Šport
V oblasti športu funguje futbalový oddiel Jednota Málinec, stolnotenisový oddiel, dobrovoľný
hasičský zbor, fitnescentrum pre mužov a fitnescentrum pre ženy. Obec disponuje udržiavaným
športovým areálom s futbalovým ihriskom, bežeckou dráhou, malým cvičným ihriskom a
multifunkčným ihriskom s umelou trávou vhodným najmä pre tenis, basketbal a iné loptové hry.
V roku 2000 obec zakúpila nový lyžiarsky vlek, ktorý má dopĺňať športové aktivity občanov.
Žiaľ, podmienky na lyžovanie tu nie sú úplne postačujúce a preto ho využívajú najmä mladší
obyvatelia obce, ktorí tam môžu získať cenné základy lyžiarskych schopností.
Zdravotná a sociálna infraštruktúra
Základnú zdravotnú starostlivosť pre občanov obce poskytujú lekári v miestnom zdravotnom
stredisku: obvodný lekár a detský lekár, kde sídli aj lekáreň. Odborné vyšetrenia zabezpečujú
zdravotnícke zariadenia mimo obce: všeobecní a špecializovaní lekári v meste Poltár, nemocnica
v meste Lučenec, lekárne v obci Málinec a v mestách Poltár a Lučenec.
V Málinci funguje Integrované sociálne centrum s celoročnou a celodennou prevádzkou,
zabezpečujúce starostlivosť o osoby odkázané na zdravotnú a sociálnu starostlivosť, služby
určené pre deti s fyzickým a psychickým postihnutím, rôzneho vekového zloženia. Jeho
zriaďovateľom je Mikroregión Hornohrad. Od 1. mája 2016 svoju činnosť obnovilo Komunitné
centrum Málinec. Poslaním komunitného centra je poskytovať sociálne a komunitné služby bez
rezidencie a prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako
aj na lokálnej úrovni. V obci pôsobia 2 terénni sociálni pracovníci, ktorí poskytujú sociálne
poradenstvo a základnú pomoc obyvateľom pri riešení sociálnych záležitostí a funguje tu aj
terénna opatrovateľská služba. Obec prevádzkuje aj práčovňu, hygienické zariadenie
a zabezpečuje požičiavanie pomôcok.
Kultúrne zariadenia, spolkový a kultúrny život v obci
V obci funguje Miestne kultúrne stredisko s niekoľkými záujmovými krúžkami a celoročnou
aktivitou, tiež Miestna ľudová knižnica ocenená ako jedna z najlepších v okolí. Ďalej
k infraštruktúre kultúrnych zariadení v obci Málinec patrí spoločenský dom a múzeum
prezentujúce tradičné bývanie a remeslá.
Pre spríjemnenie života v obci majú obyvatelia možnosť zúčastniť sa rôznych podujatí.
Tradičné aktivity v obci Málinec sú zhrnuté v nasledovnom prehľade:
➢ obec tradične usporadúva 4x do roka jarmoky: Veľkonočný, Jánsky, Michalský
a Vianočný;
➢ počas fašiangového obdobia obec pripravuje Fašiangové popoludnie s ukážkou ľudovej
tradície Pochovávanie basy;
➢ obec pravidelne pripravuje na námestí Stavanie mája spojené so zábavou;
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

na spomienku SNP a koniec vojny obec pripravuje pálenie vatry na stráni;
oslavami obec pripomína Deň matiek;
v júni obec pripravuje veľkú dvojdňovú akciu pod názvom Jánske dni;
obec organizuje hasičské súťaže, ale i putovný pohár vo futbalovom turnaji /O pohár
starostu obce/, zahrňujúci kultúrny program spojený so zábavou;
pravidelne sa v obci pripravuje posedenie – Mesiac úcty k starším;
Mikuláš v Materskej a Základnej škole;
Pečenie a zdobenie medovníkov;
Štefanská zábava;
Rozlúčka so starým rokom – Spoločný Silvester na námestí obce.

Občianska vybavenosť a služby v obci Málinec
V nasledujúcom prehľade sú zhrnuté zariadenia občianskej vybavenosti a poskytované služby
na území obce:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Čistička odpadových vôd
Dom smútku
Drogéria a priemyselný tovar
Evanjelický kostol
Fitness centrum
Futbalové ihrisko
Integrované sociálne centrum
Komunitné centrum
Kultúrny dom (nefunkčné kino)
Kvetinárstvo
Lekáreň
Lyžiarsky vlek
Materská škola
Miestna ľudová knižnica
Muštáreň a sušiareň ovocia
Obecný úrad
Pohostinstvá (2)
Pošta

➢ Požiarna zbrojnica (vybavená
technikou pre prípad zásahu
Obecným hasičským zborom)
➢ Práčovňa
➢ Predajňa potravín (3)
➢ Predajňa rozličného tovaru
➢ Rímsko – katolícky kostol
➢ Školská jedáleň (možnosť
zabezpečenia stravy i pre občanov
alebo v rámci opatrovateľskej služby
– donáška stravy)
➢ Textil
➢ Úpravňa vody
➢ Základná škola s telocvičnou
➢ Zdravotné stredisko

Cestovný ruch
Oblasť okolo Málinca nie je turistami obzvlášť vyhľadávaná, ale i napriek tomu sú tu pomerne
dobré podmienky na turistiku. Svedčí o tom aj fakt, že sa pravidelne koná výstup na vrch
Jasenina (995 m n. m.) z Málinca a okolitých obcí. Keďže Málinec leží v kotline v južnej časti
Slovenského Rudohoria vo Veporských vrchoch, je tu možnosť prechádzok po turistických
chodníkoch okolitých kopcov, ležiacich na pravom a ľavom brehu rieky Ipeľ. Tieto chodníky sú
označené turistickými značkami. Sú to stredne náročné trasy, pretože je tu dosť veľké prevýšenie
na pomerne krátkom úseku. Sú vhodné na víkendové rodinné výlety do prírody.
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Zaujímavé turistické miesta
Jasenina - výrazný vrchol v tiahlom hrebeni porastený listnatým lesom, s čiastočným výhľadom.
Nachádza sa vo výške 995,2 m n. m. Z hrebeňa mimo lesa sú veľmi pekné výhľady na okolie.
Severná časť vrcholu o výmere 3,21 ha bola v roku 1990 vyhlásená za chránený prírodný výtvor,
kvôli ochrane existenčne ohrozených plôch s výskytom rosičky okrúhlolistej a ďalších
ohrozených a chránených druhov rastlín.
Bykovo - dominantný rozložitý vrchol v bočnej rázsoche Veporských vrchov. Celý vrch je
pokrytý smrekovým lesom bez výhľadu. Vrch je vysoký 1110,4 m n. m. Výhľad je možný
z nižšie položených miest mimo lesa.
Táňovo - nevýrazný vrchol v tiahlom bočnom hrebeni Veporských vrchov s kruhovým
výhľadom o výške 929,2 m n. m. Je z neho najkrajší výhľad na obec Málinec. Na blízkej
Surovine (922,1 m n. m.) sa nachádza vysielacia veža orientačne zďaleka viditeľná.
Brložno - vrchol sa nachádza v tiahlom hrebeni a je sčasti porastený listnatým lesom. Z južnej
strany vrcholu je pekný výhľad na dolinu. Jeho susedným vrcholom je vrch Jasenina. Je tu
možnosť oddychu v peknej prírode pri ohnisku. Leží vo výške 813,6 m n. m.
Sedlo Prieraz - Nachádza sa vo výške 600,5 m n. m. Zo sedla je výhľad na Málinskú priehradu.
Prameň Ipľa – Ipeľ je tretia najdlhšia slovenská rieka. Jeho pramene sa nachádzajú na južnom
úbočí vrchu Čierťaž (1102,1 m n. m.) vo výške okolo 1030 m n. m.
Vďaka mnohým miestnym nadšencom, ale najmä Slovenskému zväzu turistov v Lučenci, sú v
okolí obce vybudované a vyznačkované turistické trasy. Do obnovy a rozšírenia turistických trás
sa vekmi aktívne zapojil aj Mikroregión Hornohrad, ktorého členom ako aj sídlom je práve obec
Málinec.
Vybudovaná vodná nádrž Málinec najmä v lete je veľkým lákadlom mladších i starších
turistov a obdivovateľov prírody. V katastri sú krásne poľovné a rybárske revíry.
Cestovný ruch je významným a
nepopierateľným
aspektom Obr. č. 6
ekonomického
rozvoja
príslušného
regiónu, pretože vytvára pracovné
príležitosti pre skupiny obyvateľov,
zvyšuje príjmy, stimuluje kapitálové
investície, vytvára príležitosti pre rozvoj
malých a veľkých podnikov.
Vzhľadom na prírodné danosti a jej
umiestnenie sa obec bude v budúcnosti
snažiť vytvoriť podmienky pre rozvoj
cestovného ruchu v obci a okolí a umožní
podnikateľským subjektom pôsobiacim v
oblasti cestovného ruchu realizovať svoju
činnosť v danej lokalite. Tieto zámery
Zdroj: Google obrázky
chce presadiť aj prostredníctvom
vytvoreného Mikroregiónu Hornohrad.
Z hľadiska kvality životného prostredia patrí územie okresu Poltár medzi najmenej narušené a
pomerne kvalitné územia v Banskobystrickom kraji. Pokles priemyselnej výroby pozitívne
ovplyvnil stav životného prostredia.
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Partnerstvá, účasť v združeniach
Združenie miest a obcí Novohradu - združenie obcí v regióne Novohrad;
Mikroregión Hornohrad - záujmové združenie obcí s ďalšími ôsmimi obcami okresu Poltár, v
rámci ktorého sú pripravené aktivity v jednotlivých obciach, obyvatelia môžu prispieť svojou
pomocou, ale i samotnou účasťou k organizovaniu súťaže o najlepšiu Hornohradskú klobásu,
nohejbalu, futbalu, volejbalu, výstupu na Jaseninu, akcie Na kolesách proti rakovine atď.;
Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár - medzisektorové partnerstvo;
MAS Hornohrad - verejno-súkromné partnerstvo, ktoré združuje členov za účelom všestranného
rozvoja územia zdola nahor;
Združenie obcí pre likvidáciu komunálneho odpadu Poltár - vzniklo za účelom spravovania
skládky komunálneho odpadu so sídlom v Brezničke;
Oblastná organizácia cestovného ruchu – regionálna organizácia v BBSK založená pre
podporu cestovného ruchu.

3.4. Obyvateľstvo
Z pohľadu počtu obyvateľov patrí Málinec medzi stredné obce v rámci Slovenska, veľkostne
patrí do skupiny od 1000 do 1999 obyvateľov, do ktorej v SR patrí 569 obcí. Podľa evidencie
obyvateľov vedenej Štatistickým úradom SR žilo k 31.12.2017 v obci Málinec 1494 obyvateľov.
Tabuľka č. 2 Vývoj počtu obyvateľstva za vybrané roky so stavom k 31.12. príslušného roka
Roky
1993 2001 2011 2013 2014 2015 2016
2017
Počet obyvateľov:
1537 1452 1519 1524 1504 1487 1485
1494
Zdroj: ŠÚ SR, http://datacube.statistics.sk/

Štatistické údaje nám ukazujú, že od roku 2011 do súčasnej doby došlo k miernemu úbytku
obyvateľstva a to o 25 obyvateľov. Pokles počtu obyvateľstva je spôsobený aj útlmom
hospodárstva v regióne a nedostatkom pracovných miest, následkom čoho sa mladé rodiny
sťahujú za lepšími pracovnými podmienkami, obyčajne do priemyselne vyspelejších a väčších
miest.
Graf č. 1 Počet obyvateľov obce vo vybraných rokoch

Zdroj: ŠÚ SR, http://datacube.statistics.sk/
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Z celkového počtu obyvateľov žilo k 31.12.2017 v obci Málinec 760 žien a 734 mužov, to je
o 26 mužov menej ako žien. Podrobný vývoj obyvateľstva obce ukazujú nasledujúce tabuľky
a grafy.
Graf č. 2 - Zloženie obyvateľstva z hľadiska ekonomickej aktivity v roku 2017

Zdroj: ŠÚ SR, http://datacube.statistics.sk/

Obec Málinec mala ku koncu roka 2017 priaznivú vekovú štruktúru obyvateľstva. Podiel
predproduktívnej zložky obyvateľstva v roku 2017 predstavoval 235 obyvateľov, a tvoril 15,73%
podiel na celkovom počte obyvateľstva, čo je o pár desatín % viac ako celoslovenský priemer
(15,61%). Podiel obyvateľov v produktívnom veku predstavoval 1065 obyvateľov a tvoril
71,28% podiel na celkovom počte obyvateľstva, čo je o 2,41% viac, ako je celoslovenský
priemer (68,87%). Podiel poproduktívnej zložky obyvateľstva predstavoval 194 obyvateľov
a tvoril 12,99% podiel na celkovom počte obyvateľstva, čo je o 2,53% menej ako celoslovenský
priemer (15,52%). Z dlhodobého hľadiska sú však prognózy vývoja v oblasti ekonomickej
aktivity nepriaznivé nie len na Slovensku, ale aj v Málinci, pretože počet obyvateľov
v predproduktívnom veku dlhodobo postupne ubúda a poproduktívnych pribúda, čím
obyvateľstvo postupne starne. V tomto kontexte sú výsledky demografického vývoja vstupnými
údajmi pre identifikovanie budúcich možných problémov v sociálnej oblasti a zároveň dôležitým
faktorom plánovania v rozvoji sociálnych služieb zameraných v prevažnej miere na seniorov
a občanov so zdravotnými problémami, ktoré s vyšším vekom súvisia. O demografickej situácii
Málinca vypovedajú nižšie uvedené tabuľky a grafy.
Tabuľka č. 3 - Vývoj počtu obyvateľov - vybrané ukazovatele za roky 2011 - 2017
Roky
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pôrodnosť
12
14
12
12
9
14
22
Úmrtnosť
16
14
14
24
12
17
16
Prirodzený prírastok/úbytok
-4
0
-2
-12
-3
-3
6
Prisťahovaní
19
15
16
27
15
18
20
Odsťahovaní
21
10
14
35
29
17
17
Prírastok/úbytok
-2
5
2
-8
-14
1
3
Celkový prírastok/úbytok
-6
5
0
-20
-17
-2
9
Zdroj: ŠÚ SR, http://datacube.statistics.sk/

30

Komunitný plán sociálnych služieb obce Málinec na roky 2018 - 2022

Z pohľadu plánovania sociálnych služieb je dôležitým faktorom údaj o narodených
a zomrelých v obci. Z celkového pohľadu môžeme konštatovať, že v sledovanom období je
mortalita obyvateľstva v rokoch 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 vyššia ako natalita a len
v roku 2017 to bolo opačne. Rok 2012 je špecifický tým, že počet narodených aj zomrelých bol
rovnaký.
Graf č. 3 - Pôrodnosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok/úbytok v sledovanom období

Zdroj: ŠÚ SR, http://datacube.statistics.sk

Ukazovateľ, ktorý má vplyv na počet obyvateľov obce je taktiež ukazovateľ sťahovania sa
obyvateľstva. V sledovanom období nám tabuľka a graf poukazujú na kolísavý vývoj tohto
ukazovateľa. Zatiaľ čo v rokoch 2011, 2014, 2015 sa z obce viac ľudí odsťahovalo ako
prisťahovalo, v rokoch 2012, 2013, 2014 a 2017 sa do obce viac ľudí prisťahovalo ako sa z nej
odsťahovalo.
Graf č. 4 - Prisťahovaní, odsťahovaní, prírastok/úbytok

Zdroj: ŠÚ SR, http://datacube.statistics.sk

Úbytok obyvateľstva sťahovaním je spôsobený hlavne odchodom mladých ľudí a rodín za
lepšími pracovnými a životnými podmienkami, ale aj z dôvodu nedostatku možnosti na usídlenie
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sa v obci (nedostatok bytov, nedostatok stavebných pozemkov). Ich návrat do rodnej obce je
minimálny.
Graf č. 5 - Celkový prírastok/úbytok

Zdroj: ŠÚ SR, http://datacube.statistics.sk

Z hľadiska celkového prírastku resp. úbytku obyvateľov obce Málinec graf č. 5 naznačuje, že
v sledovanom období rokov 2011 až 2017 bol zaznamenaný celkový prírastok obyvateľstva
(kladné hodnoty) v rokoch 2011, 2012, 2015 a 2017 a celkový úbytok obyvateľstva (záporné
hodnoty) v rokoch 2014 a 2016. V roku 2013 nebol zaznamenaný ani prírastok ani úbytok, ale
vyrovnaná bilancia.
Ďalším dôležitým ukazovateľom pre plánovanie sociálnych služieb je vekové zloženie
obyvateľstva, ktoré je v obci nasledovné:
Tabuľka č. 4 - Vekové zloženie obyvateľstva
Vekové zloženie obyvateľstva obce Málinec v roku 2017
Vek
Muži
Ženy
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90 a viac
Spolu

29
38
42
50
43
53
128
108
129
75
29
8
2
734

39
40
47
36
55
55
101
114
102
79
54
33
5
760

Spolu
68
78
89
86
98
108
229
222
231
154
83
41
7
1494

Zdroj: ŠÚ SR, http://datacube.statistics.sk

Z hľadiska vekovej štruktúry za rok 2017 sa v obci nachádza najviac obyvateľov v kategórii
50-59 ročných, t. j. 231 obyvateľov. Najviac mužov je taktiež zastúpených vo vekovej kategórii
50-59 ročných (129) a najviac žien je zastúpených vo vekovej kategórií 40-49 ročných (114).
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V obci sa nachádza 235 detí do 15 rokov a 285 ľudí nad 60 rokov. Celkový počet mužov v roku
2017 bol 743 a celkový počet žien činil 760, t. j. o 26 viac ako celkový počet mužov obci.

4. Štruktúra nezamestnanosti
V súčasnosti (stav k 1.5.2018) je na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec –
pracovisko Poltár evidovaných celkom 140 uchádzačov o zamestnanie (ďalej len ,,UoZ“), ktorí
sú obyvateľmi obce Málinec. Najpočetnejšiu skupinu UoZ tvoria UoZ, ktorí sú v evidencii dlhšie
ako 12 mesiacov.
Tabuľka č. 5 - Štruktúra UoZ evidovaných na ÚPSVaR k 1.5.2018
UoZ celkom
UoZ do 12 mesiacov
UoZ nad 12 mesiacov
UoZ nad 24 mesiacov
UoZ 15 – 26 rokov
UoZ nad 50 rokov
UoZ s ŤZP
UoZ so stupňom vzdelania 0 a 1

140
44
96
77
9
59
3
47
Zdroj: ÚPSVaR Lučenec

4.1. Vývoj nezamestnanosti – porovnanie rokov 2010 a 2018
V oblasti nezamestnanosti situácia nabrala priaznivý trend, nakoľko od roku 2010 po
súčasnosť došlo v obci k výraznému zníženiu /evidovanej/ nezamestnanosti. Kým ku koncu roka
2010 bolo v evidencii ÚPSVaR evidovaných 260 UoZ, k máju 2018 došlo k ich poklesu na 140
UoZ, (oproti roku 2010 je to pokles o 120 UoZ – t. j. skoro o polovicu).
Tabuľka č. 6 - Uchádzači o zamestnanie - porovnanie rokov 2010 a 2018
Rok
2010
v%
Stav k 1.5.2018
UoZ celkom
260
100,00%
140
UoZ nad 24 mesiacov
80
30,77%
77
UoZ 15 – 26 rokov
36
13,85%
9
UoZ nad 50 rokov
42
16,15%
59
UoZ s ŤZP
8
3,08%
3
UoZ so stupňom vzdelania 0 a 1
81
31,15%
47

v%
100,00%
55,00%
6,43%
42,14%
2,14%
33,57%

Zdroj: ÚPSVaR Lučenec

Z dôvodu poklesu celkovej nezamestnanosti v sledovanom období takmer o polovicu, znížili
sa aj počty UoZ v jednotlivých vybraných kategóriách, s výnimkou kategórie UoZ, ktorí majú
nad 50 rokov, kde ich počet v sledovanom období stúpol z počtu 42 (rok 2010) na 59 (máj 2018)
t. j. o 17 uchádzačov.
V súčasnosti tvoria najpočetnejšie skupiny uchádzačov o zamestnanie dlhodobo nezamestnaní
UoZ a UoZ, ktorí majú nad 50 rokov. Stále početnú skupinu tvoria aj UoZ, ktorí sú bez vzdelania
alebo majú len základné vzdelanie, hoci v priebehu rokov ich počet klesol rapídnejšie.
33

Komunitný plán sociálnych služieb obce Málinec na roky 2018 - 2022

Uvedené skutočnosti poukazujú na potrebu venovať práve týmto rizikovým kategóriám UoZ
zvýšenú a systematickú pozornosť, aby nedochádzalo k ich výraznému sociálnemu prepadu a
sociálnej vylúčenosti.

4.2. Štruktúra poberateľov sociálnych dávok
Ku koncu marca 2018 z celkového počtu 140 UoZ je 85 občanov odkázaných na dávku
v hmotnej núdzi (ďalej len ,,DvHN“), nakoľko v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spĺňajú
podmienky nároku na DvHN. Na celkovom počte evidovaných nezamestnaných to predstavuje
60,71 % podiel v rámci obce Málinec.
Tabuľka č. 7 - Poberatelia dávky v hmotnej núdzi
Roky
Počet poberateľov DvHN celkom
Počet poberateľov, u ktorých boli na dávku odkázané aj
nezaopatrené deti

2016
165

2017
140

k 31.3.2018
85

51

41

26
Zdroj: ÚPSVaR Lučenec

Počet držiteľov preukazu FO s ŤZP
Ku koncu mesiaca marec 2018 počet držiteľov preukazu FO s ŤZP predstavoval 147 osôb, čo
zároveň predstavuje 9,74 % podiel na celkovom počte obyvateľstva obce. Pri pohľade graf č. 9
vidíme, že takmer 10% obyvateľov obce je držiteľom preukazu FO s ŤZP. Jedná sa prevažne
o seniorov.
Tejto skupine občanov je potrebné venovať náležitú pozornosť, aby nedochádzalo k
výraznejšiemu prehlbovaniu ich nepriaznivej sociálnej situácie.
Graf č. 6 - Počet držiteľov preukazu FO s ŤZP celkom

Zdroj ÚPSVaR Lučenec
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5. Poskytovatelia sociálnych služieb v obci
Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnych služieb pre svojich
občanov v rámci zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Existencia kvalitne
vybudovanej siete sociálnych zariadení a podpora činnosti subjektov zameraných na rôzne
sociálne skupiny je predpokladom pre skvalitnenie života obyvateľov.
Fyzická osoba má právo výberu sociálnej služby, formy jej poskytovania a poskytovateľa
sociálnej služby. Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre
fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby. Obec
fyzickej osobe poskytne sociálnu službu, alebo zabezpečí poskytnutie sociálnej služby
prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila na tento účel, alebo u iného
verejného čí neverejného poskytovateľa sociálnej služby.

5.1. Verejní poskytovatelia sociálnych služieb v obci
Komunitné centrum - Školská 199/29, 985 26 Málinec
Od 1. mája 2016 obec Málinec v rámci Národného projektu: Podpora vybraných sociálnych
služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje, obnovila činnosť Komunitného centra
Málinec (ďalej len ,,KC“).
Poslaním KC je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností, iných
činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na
individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Pod sociálnym začleňovaním sa rozumie sprístupňovanie
takých príležitostí a možností, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám napomôžu plne
sa zapojiť do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v danej lokalite i v celej spoločnosti.
Cieľom KC je:
➢ zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility;
➢ prevencia a predchádzanie sociálno-patologických javov a rizikového správania;
➢ poskytovanie sociálnych poradenských služieb a činností pre potreby komunity a klienta;
➢ poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít;
➢ poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie;
➢ včasná intervencia;
➢ prevencia sociálnej exklúzie.
Klientmi KC sú:
➢ deti a žiaci MŠ, ZŠ, SŠ, dospievajúci a dospelí aj seniori;
➢ fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ťažkej životnej situácii;
➢ príslušníci marginalizovaných skupín obyvateľov.
V KC pracujú 3 pracovníci (odborný garant KC, odborný pracovník KC, pracovník KC).
Kapacita zariadenia je 30 klientov. K 18.7.2018 bolo evidovaných vyše 400 klientov, ktorí prišli
do kontaktu s KC.
Terénna sociálna práca
Cieľom projektu Terénnej sociálnej práce (ďalej len ,,TSP“) je poskytnúť odbornú pomoc a
pomocnú ruku všetkým obyvateľom obce, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú
schopní nájsť riešenie svojho sociálneho problému, najčastejšie ide o osoby ohrozené sociálnym
vylúčením, marginalizované rómske komunity, zdravotne postihnutí obyvatelia, deti.
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Okruh aktivít TSP zahrňuje:
1. Vysvetlenia rozhodnutí, uznesení, výziev, návrhov, predvolaní, upovedomení, žiadostí,
potvrdení, rozsudkov a pod. a sociálne poradenstvo a základné informácie pre klienta
(rozvoj sociálnych kompetencií klienta) v oblasti: zamestnania, vzdelávania, zabezpečenia
základných životných potrieb, financií, sociálnych služieb;
2. Pomoc a poradenstvo pri vyplňovaní tlačív a písaní žiadostí a pomoc pri spísaní návrhov,
čestných prehlásení, splnomocnení;
3. Spolupracovanie a sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi inštitúciami v lokalite,
konzultácie s odborníkmi, uľahčovanie komunikácie medzi klientom a inými subjektmi;
4. Sprevádzanie klienta pri riešení jeho sociálnej situácie z dôvodov napr. zlého
zdravotného stavu, neschopnosti vybavovať úradné záležitosti, komunikačnej bariéry;
5. Individuálna sociálna práca s klientom, jeho rodinou, pri riešení jeho osobných
problémov, krízovej intervencie v ťažkých životných situáciách, po dohode s klientom
navrhnutie formy sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho
problému, poskytnutie individuálnych
alebo
skupinových konzultácií v jeho
prirodzenom prostredí.
6. Preventívne aktivity zamerané na sociálno-patologické javy a ochranu práv detí a
mládeže: napr. riešenie podozrenia zo zanedbávania, zneužívanie, týranie dieťaťa, látkové
a nelátkové závislosti a pod.
7. Ochrany základných ľudských práv a slobôd: napr. domáce násilie, obchodovanie s
ľuďmi a pod.
8. Iné aktivity: príprava projektov samosprávy sociálneho zamerania, vykonávanie šetrení
rodinných a sociálnych pomerov, mapovanie lokality, zber demografických údajov,
analyzovanie potrieb cieľových skupín a lokality, vytýčenie cieľov svojej práce v
dlhodobejšom horizonte, vedenie spisovej dokumentáciu klientov, zaznamenanie osobnej,
rodinnej a sociálnej anamnézy.
TSP v obci Málinec vykonáva 1 terénny sociálny pracovník a 1 asistent terénneho sociálneho
pracovníka. Počet ľudí, ktorí využili služby TSP k 18.7.2018 je cca 200.
Opatrovateľská služba poskytovaná obcou
Poskytuje sa fyzickým osobám, odkázaným podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a novele zákona o sociálnych službách č. 551/2010 Z. z. na pomoc inej fyzickej osoby a
jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách.
Fyzická osoba je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť_ a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 Zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách v platnom znení. V súčasnosti poskytuje opatrovateľskú službu v obci 1
opatrovateľka, ktorá opatruje 1 osobu odkázanú na pomoc.
Integrované sociálne centrum - Školská 199/29, 985 26 Málinec
Integrované sociálne centrum je domov sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou
sociálnej služby, ktorý funguje od roku 2003. Zariadenie poskytuje sociálne služby a komplexnú
starostlivosť pre deti a mládež s mentálnym, fyzickým a kombinovaným postihnutím. Kapacita
zariadenia je stanovená pre 12 poberateľov sociálnych služieb, z toho 10 klientov s celoročnou a
2 klientov s dennou formou poskytovania sociálnych služieb. Kapacita zariadenia je naplnená.
Zriaďovateľom zariadenia je Mikroregión Hornohrad, združenie obcí.
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Obec prevádzkuje aj práčovňu (možnosť prania, žehlenia a mangľovania prádla) a zabezpečuje
požičiavanie zdravotných pomôcok (2 invalidné vozíky, 2 rolátory/chodítka).
Klub dôchodcov má 31 členov, klub organizuje rôzne kultúrne a poznávacie zájazdy,
uskutočňuje tematické posedenia, obec pre seniorov uskutočňuje raz ročne oslavu jubilantov
Obec Málinec na základe zákona o sociálnych službách zabezpečuje svojím obyvateľom
v oblasti sociálnych služieb a sociálnej pomoci aj:
➢ posudkovú činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu, v prípade potreby, na
základe povinnosti vyplývajúcej zo zákona,
➢ základné sociálne poradenstvo jednotlivcom v prípade potreby.
Na úseku sociálnych vecí a v záujme podpory komunitného rozvoja poskytuje obec svojím
občanom aj iné služby, podporu, pomoc a aktivity (na základe iných zákonov, VZN obce a pod.):
➢ menšie obecné služby: služby poskytované v spolupráci s UPSVaR, cieľom ktorých je
udržiavať u miestnych dlhodobo nezamestnaných obyvateľov pracovné návyky. V obci
túto službu využíva 24 ľudí (stav k 18.7.2018).
➢ iné opatrenia aktívnej politiky trhu práce (napr. podľa § 50 zákona č.5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti): služby poskytované v spolupráci s UPSVaR, cieľom ktorých
je udržiavať u miestnych dlhodobo nezamestnaných obyvateľov pracovné návyky. V obci
túto službu využíva 10 ľudí (stav k 18.7.2018).
➢ rôzne posedenia s dôchodcami: aktivita samosprávy pre seniorov v záujme podpory ich
integrácie a aktívnej účasti na živote v obci.

5.2. Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v obci
V súčasnosti v obci Málinec nepôsobí žiaden neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý
by bol zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho
kraja a ktorý by mal ako miesto poskytovania sociálnej služby uvedenú priamo obec Málinec.
Obyvatelia Málinca však v prípade potreby môžu využiť pomoc viacerých neverejných
poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálne služby rôznou formou (terénnou, ambulantnou, príp.
inou) či už na území celého Banskobystrického kraja alebo v regióne okresu Poltár, príp. iného
okresu.

6. Poskytovatelia sociálnych služieb v regióne
V prípade potreby zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadení, obec spolupracuje
s najbližšími zariadeniami akreditovanými BBSK.
Tabuľka č. 8 - Prehľad o registrovaných obciach a nimi zriadených alebo založených
organizáciách v Banskobystrickom kraji ku dňu 10.04.2018 v okrese Poltár
Názov zriaďovateľa, adresa,
kontakt
Mikroregión Hornohrad
Námestie SNP 474/1
985 26 Málinec
+421 474291322
Mesto Poltár
Železničná 489/1

Názov poskytovateľa
(zariadenia), adresa, kontakt
Integrované sociálne centrum
Málinec,
Školská 199/29,
98526 Málinec
+421 474291322
Komunitné centrum Poltár,
Ul. Slobody 307/35, 98701

Druh sociálnej služby,
forma pobytu, kapacita

Cieľ. skupina občanov pre
poskytovanie soc. služby

Domov sociálnych služieb
- pobytová ročná (9)
- ambulantná (3)

FO odkázané na pomoc inej
FO (deti a mládež)

Komunitné centrum (21)
- ambulantná

Občania v nepriaznivej
sociálnej situácii ohrození
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98701 Poltár
Pavel Gavalec
047/4222270
primator@poltar.sk

Obec Málinec
Námestie SNP 474/1
98526 Málinec
+421 474291122

Obec Šoltýska
Šoltýska 48,
98507 Šoltýska
starosta@soltyska.sk

Obec Uhorské
Uhorské 8
98525 Uhorské
+421 474111023
obec.uhorske@ma-net.sk
Obec Kokava nad Rimavicou
Námestie 1. mája 480/1
98505 Kokava n. Rim.
+421 474293101
oukokava@stonline.sk
Obec Hrnčiarske Zalužany
Hrnčiarske Zalužany 90

Poltár
+421 948584500
kc.brndiarova@poltar.sk
e-mail: kc@poltar.sk
Mgr. Iveta Brndiarová
Opatrovateľská služba
Mgr. Adriana Horváthová

- terénna

Opatrovateľská služba
- terénna

sociálnym vylúčením alebo
s obmedzenou schopnosťou
sa spoločensky začleniť
alebo samostatne riešiť
svoje problémy
FO odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby

Zariadenie sociálnych služieb
Ul. Slobody č. 761/57
987 01 Poltár
Tel.: 047/4111340
zsspoltar@mail.t-com.sk

Zariadenie opatrovateľskej
služby
- pobytová ročná (12)

FO odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a FO, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek

Zariadenie pre seniorov
- pobytová ročná (32)

FO, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek
Občania v nepriaznivej soc.
situácii ohrození sociálnym
vylúčením alebo s
obmedzenou schopnosťou
sa spoločensky začleniť
alebo samostatne riešiť
svoje problémy (deti,
mládež, rodiny, seniori).

Komunitné centrum
Školská 199/29,
98526 Málinec
+421 905498379
malinec.kc@gmail.com
Mgr. Miroslava Adamík
Šimegová, PhD.

Komunitné centrum (30)
- ambulantná
- terénna

Opatrovateľská služba
Mgr. Zuzana Čepková
+421 915425080
malinec.tsp@gmail.com

Opatrovateľská služba
- terénna

Požičiavanie pomôcok
Mgr. Zuzana Čepková
+421 915425080
malinec.tsp@gmail.com

Požičiavanie pomôcok
- terénna

Práčovňa
Hlavná 89/35,
98526 Málinec
Mgr. Zuzana Čepková
+421 915425080
malinec.tsp@gmail.com

Práčovňa
- ambulantná

Opatrovateľská služba
+421 915569811
PhDr. Valéria Šemetková

Opatrovateľská služba
- terénna

Prepravná služba
+421 915569811
PhDr. Valéria Šemetková

Prepravná služba
- terénna

Opatrovateľská služba
Ing. Jarmila Denková

Opatrovateľská služba
- terénna

FO odkázané na pomoc inej
FO

Opatrovateľská služba
Bc. Zuzana Lásková

Opatrovateľská služba
- terénna

FO odkázané na pomoc inej
FO

Opatrovateľská služba
Ing. Branislav Nociar

Opatrovateľská služba
- terénna

FO odkázané na pomoc inej
FO

FO odkázané na pomoc inej
FO
FO s ťažkým zdravotným
postihnutím a FO s
nepriaznivým zdravotným
stavom odkázané na
pomôcku
FO, ktoré nemajú
zabezpečené nevyhnutné
podmienky na
uspokojovanie základných
životných potrieb, FO,
ktoré majú ŤZP alebo
nepriaznivý zdravotný stav
alebo dovŕšili dôchodkový
vek
FO, ktoré sú odkázané na
pomoc inej FO a ich stupeň
odkázanosti je najmenej II.
FO s ŤZP, s nepriaznivým
zdrav. stavom s
obmedzenou schopnosťou
pohybu po rovine alebo po
schodoch a obmedzenou
schopnosťou orientácie
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98012 Hrnč. Zalužany
Ing. Branislav Nociar
+421 908903587
ou@hrnciarskezaluzany.sk
Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
98522 Cinobaňa
+421 474395106
ocucinobana@cinobana.sk

Opatrovateľská služba
Mgr. Zuzana Čepková

Opatrovateľská služba
- terénna

FO odkázané na pomoc inej
FO

Zdroj: www.e-vuc.sk/bbsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-banskobystrickom-samospravnom-kraji

Tabuľka č. 9 Poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Poltár v zriaďovateľskej pôsobnosti
BBSK ku dňu 10.04.2018
Názov zriaďovateľa,
adresa, kontakt

Banskobystrický
samosprávny kraj
Námestie SNP 23,
974 01 Banská Bystrica

Názov poskytovateľa
(zariadenia), adresa,
kontakt
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb Sušany
Sušany 72,
98012 Sušany
+421 475678180
socialna@ddadsssusany.sk
Mgr. Mária Sýkorová

Druh sociálnej služby,
forma pobytu, kapacita
Zariadenie pre seniorov
- pobytová ročná (29)
Dom sociálnych služieb
- pobytová ročná (20)
Zariadenie pre seniorov
(prevádzka Hrnčiarske
Zalužany)
- pobytová ročná (6)

Cieľová skupina občanov
pre poskytovanie sociálnej
služby
FO ktoré dovŕšili
dôchodkový vek a sú
odkázané na pomoc inej FO
plnoleté FO odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby
FO ktoré dovŕšili
dôchodkový vek a sú
odkázané na pomoc inej FO

Zdroj: www.e-vuc.sk/bbsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-banskobystrickom-samospravnom-kraji

Tabuľka č. 10 Prehľad o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb v Banskobystrickom
kraji ku dňu 10.04.2018 – Okres Poltár
Názov zriaďovateľa, adresa,
kontakt

Kalypso n. o. *1
Krosnianska 786/45
04022 Košice Dargov.hrdinov

TILIA n. o.
Železničná 613/36,
987 01 Poltár
dsstilia@mail.t-com.sk

1

Názov poskytovateľa
(zariadenia), adresa,
kontakt
Kalypso n. o.
Námestie SNP 84/6,
98701 Málinec
Mgr. Jaroslav Koka
Kalypso n. o.
Veľká Suchá 237, 9
8701 Hrnčiarska Ves
Mgr. Jaroslav Koka

Druh sociálnej služby,
forma pobytu, kapacita

Cieľ. skupina občanov pre
poskytovanie soc. služby

Denný stacionár
- ambulantná (32)

Seniori

Denný stacionár
- ambulantná (26)

Seniori

Koordinačné centrum
Železničná 613/36,
987 01 Poltár
Mgr. Bc. Ing. Jana Dalaslan
+421 907910392

Prepravná služba
-terénna

FO s ŤZP odkázané na
individuálnu prepravu
osobným motorovým
vozidlom alebo FO s
nepriaznivým zdravotným
stavom s obmedzenou
schopnosťou pohybu a
orientácie

Koordinačné centrum
Železničná 613/36,
987 01 Poltár
Mgr. Bc. Ing. Jana Dalaslan
+421 907910392

Opatrovateľská služba
- terénna

FO odkázané na pomoc inej
FO

Zariadenie pre seniorov
TILIA,

Zariadenie pre seniorov
- pobytová ročná (26)

FO, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek a je
odkázaná na pomoc inej FO,

* Pozastavená prevádzka
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Slaná Lehota 15,
987 01 Poltár
Mgr. Bc. Ing. Jana Dalaslan
+421 907910392

ADOS TILIA,
Slaná Lehota 15,
987 01 Poltár
Ľubica Lakotová
+421 907910392
Betánia v Kalinove, n. o.
Hrabovo 771
98501 Kalinovo
+421 474390691
Mgr. Dana Belková
betaniavkalinove@gmail.com

Diecézna charita Rožňava
Kósu-Schoppera 141/2
04801 Rožňava

Kultúrno - výchovné OZ
Láčho drom
Huta 656/31,
98505 Kokava nad
Rimavicou
kc.kokava@gmail.com

IN Network Slovakia, n. o.
Sokolská 12
98401 Lučenec
Mgr. Jozef Bohunický
inslovakia@stonline.sk
+421 917864473

Opatrovateľské a
ošetrovateľské centrum,
Hrabovo 771,
98501 Kalinovo
Opatrovateľské a
ošetrovateľské centrum,
Hrabovo 771,
98501 Kalinovo
Opatrovateľská služba
Dobšinského 20,
98505 Kokava nad
Rimavicou
Andrea Kasárová
+421 911942663
dchrv.kokava@gmail.com
Komunitné centrum
Kokava nad Rimavicou
Mgr. Mariana Pehelová
+421 902067912

Komunitné centrum
Cinobaňa, Banská 49/56,
98522 Cinobaňa
Mgr. Jozef Bohunický

Agentúra domácej
ošetrovateľskej starostlivosti

alebo FO, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek a
poskytovanie sociálnej
služby v tomto zariadení
potrebuje z iných vážnych
dôvodov
Osoba, čiastočne alebo
úplne imobilná, ktorá
potrebuje odbornú
ošetrovateľskú alebo
rehabilitačnú starostlivosť a
nemôže samostatne chodiť
na ošetrenie či rehabilitáciu.

Domov sociálnych služieb
- pobytová ročná (10)

plnoleté FO odkázané na
pomoc inej FO

Zariadenie pre seniorov
- pobytová ročná (19)

FO, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek

Opatrovateľská služba
- terénna

Seniori

Komunitné centrum
- ambulantná
- terénna

Komunitné centrum
- ambulantná

Občianske združenie Pro
Zdravie
Mýtna 125
98553 Mýtna

Poskytovanie
opatrovateľskej služby
v okrese Poltár
Mgr. Elena Budáčová
+421 918648577
ados.budacova@gmail.com

Opatrovateľská služba
- terénna

ATHÉNA
Francisciho 74/0
98101 Hnúšťa
ozathena@centrum.sk

Služba včasnej intervencie
v okrese Poltár
Mgr. Katarína Moncoľová
+421 903896527

Služba včasnej intervencie
- terénna

Obyvatelia MRK, osoby
ohrozené sociálnym
vylúčením alebo
obmedzením ich schopnosti
sa spoločensky začleniť a
samostatne riešiť svoje
problémy
Osoby v nepriaznivej soc.
situácii ohrozené soc.
vylúčením alebo s obmedz.
schopnosťou sa spoloč.
začleniť alebo samostatne
riešiť svoje) - deti a
mladiství od 1 roka do 18
rokov, plnoletí, rodiny
zapojené do aktuálne
prebiehajúcich aktivít.
FO, ktoré sú odkázané na
pomoc inej FO a ich stupeň
odkázanosti je najmenej II.
a sú odkázané na pomoc pri
úkonoch sebaobsluhy,
starostlivosti o svoju
domácnosť a základných
sociálnych aktivitách
Deti od narodenia do 7
rokov veku, ktorých vývoj je
ohrozený z dôvodu zdrav.
postihnutia a rodiny týchto
detí.

Zdroj: www.e-vuc.sk/bbsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-banskobystrickom-samospravnom-kraji
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7. Dotazníkový prieskum
Súčasťou analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb sú aj výsledky z
dotazníkového prieskumu, ktorý bol zameraný na zistenie názorov, návrhov, potrieb
a odporúčaní, ako by sa mala rozvíjať oblasť sociálnych služieb v obci Málinec v najbližších
rokoch. Prioritne boli oslovení zástupcovia cieľových skupín občanov, na ktoré bolo komunitné
plánovanie zamerané. Dotazníkový prieskum bol anonymný a bol k dispozícii v tlačenej aj
elektronickej forme.
Dotazník mal dve časti: 1. Otázky o respondentovi
2. Otázky o sociálnych službách
1. Otázky o respondentovi
Na dotazníkovom prieskume sa zúčastnilo 102 respondentov, z toho 25 mužov a 76 žien.
Jeden respondent na otázky o respondentovi neodpovedal.
Graf č. 7 – Pohlavie respondentov

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

Najviac opýtaných bolo vo veku od 27 do 49 rokov (51). Nasledovali vekové kategórie 50 –
64 rokov (20) a 15 – 26 rokov (19). 10 respondentov malo viac ako 64 rokov.
Graf č. 8 – Vekové zloženie respondentov

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018
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Takmer všetci respondenti uviedli ako svoje bydlisko Málinec (97). Len 1 opýtaný pochádza
z miestnej časti Ipeľ a 3 opýtaní nepochádzajú z obce Málinec.
Graf č. 9 – Bydlisko respondentov

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

Väčšina respondentov bola v manželskom zväzku (41) alebo slobodná (39). Zvyšná časť
respondentov bola rozvedená (11) alebo ovdovená (10).
Graf č. 10 – Rodinný stav respondentov

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

Nadpolovičná väčsina opýtaných uviedla, že má ukončené stredné odborné vzdelanie, z toho
37 s maturitou a 23 bez maturity. Najvyššie dosiahnuté základné vzdelanie malo až 29
respondentov a vysokoškolské vzdelanie 10 respondentov.
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Graf č. 11 – Vzdelenie respondentov

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

Prevažná väčšina respondentov bola v čase realizácie dotazníkového prieskumu nezamestnaná
(39). 33 respondentov uviedlo, že sú zamestnaní, 11 respondentov je na starobnom dôchodku, 7
respondentov podniká a zvyšok respondentov je na invalidnom dôchodku (6) alebo študuje (5).
Graf č. 12 – Ekonomická aktivita respondentov

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

2. Otázky o sociálnych službách
Vyhodnotenie otázky:
„Ktorým z nasledujúcich skupín obyvateľov obce Málinec by sa podľa Vás mala venovať
zvýšená pozornosť?“
Na základe odpovedí respondentov by sa mala zvýšená pozornosť venovať predovšetkým
seniorom (51), rodinám s malými deťmi (44), deťom a mládeži (40) a nezamestnaným (30).
Zabúdať by však nemalo ani na etnické menšiny (23), osoby so zdravotným a ťažkým
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zdravotným postihnutím (22), osamelé matky s deťmi/osamelých mužov s deťmi (19) a na ďalšie
skupiny obyvateľov uvedené v grafe č. 16.
Graf č. 13 – Cieľové skupiny obyvateľov

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

Vyhodnotenie otázky:
„Využívate Vy, alebo Váš blízky, nejaký druh sociálnej služby v obci Málinec?“
Väčšina respondentov a to až 75 % využíva sociálne služby v obci Málinec.
Graf č. 14 – Využívanie sociálnych služieb

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

Vyhodnotenie otázky:
„V prípade, že ste odpovedali na predchádzajúcu otázku kladne, označte všetky druhy
sociálnych služieb, ktoré Vy alebo Váš blízky v obci Málinec využívate.“
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Podľa vyjadrení respondentov najčastejšie využívanou sociálnou službou v obci je terénna
sociálna práca (56), komunitné centrum (25) a sociálne poradenstvo (16). Respondenti v menšom
počte navštevujú Klub dôchodcov (9), využívajú práčovňu (9) a navštevujú Integrované sociálne
centrum (4).
Graf č. 15 – Využívané sociálne služby

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

Vyhodnotenie otázky:
„Ako hodnotíte kvalitu týchto služieb?“
Prevažná väčšina respondentov (63 %) hodnotí kvalitu týchto služieb na výbornú, 22 %
respondentov ako dobrú, 1 % ako zlú a 14 % respondentov kvalitu týchto služieb nevie posúdiť.
Graf č. 16 – Kvalita sociálnych služieb

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

Vyhodnotenie otázky:
„V čom vidíte možnosť zlepšenia v rámci poskytovania týchto služieb?“
Viacerí respondenti sa vyjadrili, že je pre nich dôležité hlavne to, aby zostalo poskytovanie
týchto služieb zachované a pomáhalo sa hlavne tým, ktorí to potrebujú alebo nevidia možnosti
zlepšenia daných služieb. Na pracovné pozície v oblasti poskytovania sociálnych služieb
zamestnať ľudí s praxou, ktorí budú svoju prácu robiť radi a s presvedčením. Viac sa venovať
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deťom a mládeži a pripravovať pre ne pestrý program v rámci komunitného centra, učiť deti
v komunitnom centre. Zabezpečiť prepravnú službu a sprievod pre seniorov, ktorí sú odkázaní na
pomoc okolia. Zabezpečiť fungovanie terénnej sociálnej práce ako súčasti obecného úradu, nielen
cez projekt.
Vyhodnotenie otázky:
„O aké sociálne služby a zariadenia v oblasti krízovej intervencie by ste mali do budúcna v
obci Málinec záujem?“
Respondenti by uvítali predovšetkým terénnu sociálnu službu krízovej intervencie (30)
a komunitné centrum (28), prípadne nemajú záujem o žiadne (29). 17 respondentov má záujem
o zriadenie núdzového bývania a po 10 respondentov o nízkoprahovú sociálnu službu pre deti
a rodinu a nízkoprahové denné centrum.
Graf č. 17 – Sociálne služby a zariadenia krízovej intervencie

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

Vyhodnotenie otázky:
„O aké sociálne služby na podporu rodiny s deťmi by ste mali do budúcna v obci Málinec
záujem?“
O sociálne služby na podporu rodiny s deťmi respondenti prevažne nemajú záujem. No
niektorí respondenti by uvítali pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, službu na podporu
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa, či pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti
o deti.
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Graf č. 18 – Sociálne služby na podporu rodín s deťmi

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

Vyhodnotenie otázky:
„O aké sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového
veku by ste mali do budúcna v obci Málinec záujem?“
Respondenti prejavili najväčší záujem o zariadenie pre seniorov (30), prepravnú službu (27),
denný stacionár (27), domácu opatrovateľskú službu (18) a zariadenie opatrovateľskej
starostlivosti (17). V budúcnosti by mali záujem aj o požičiavanie pomôcok (15), domov
sociálnych služieb (11) a zariadenie podporovaného bývania (11).

47

Komunitný plán sociálnych služieb obce Málinec na roky 2018 - 2022

Graf č. 19 – Sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ŤZP,
nepriaznivého zdravotného stavu, dovŕšenia dôchodkového veku.

Zdroj: dotazníkový prieskum. 2018

Vyhodnotenie otázky:
„Mali by ste v budúcnosti záujem o niektorú zo služieb s použitím telekomunikačných
technológií v obci?“
O daný typ služieb je v obci len malý záujem. 21 respondentov by malo záujem
o monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci a 18 respondentov o krízovú pomoc poskytovanú
prostredníctvom telekomunikačných technológií.
Graf č. 20 – Služby s použitím telekomunikačných technológií

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018
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Vyhodnotenie otázky:
„Mali by ste v budúcnosti záujem o niektorú z podporných sociálnych služieb v obci?“
Najväčší záujem by mali opýtaní o jedáleň (29), podporu samostatného bývania (21),
práčovňu (20) a pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností (18). Menší záujem je
o denné centrum (15), odľahčovaciu službu (6) a stredisko osobnej hygieny (5).
Graf č. 21 – Podporné sociálne služby

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

Vyhodnotenie otázky:
„Aká forma poskytovania sociálnej služby v obci by Vám osobne vyhovovala najviac?“
Pre respondentov je najviac vyhovujúca terénna sociálna služba (45), nasleduje ambulantná
(33), pobytová (12) a iná, resp. sociálna služba s použitím telekomunikačných technológií (3).
Graf č. 22 – Formy sociálnych služieb

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018
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Vyhodnotenie otázky:
„Aká forma poskytovania sociálnej služby v obci by Vám osobne vyhovovala najviac?“
Najviac by respondentom vyhovovala denne poskytovaná sociálna služba (41) a celoročná
sociálna služba (33).
Graf č. 23 – Formy sociálnych služieb

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

Vyhodnotenie otázky:
„Aké aktivity resp. zariadenia Vám v rámci prevencie v sociálnej oblasti v obci chýbajú?“
Respondenti považujú za nedostatkové v rámci prevencie v sociálnej oblasti množstvo
detských ihrísk, miest na hranie (34), klubovní, záujmových krúžkov (29), kultúrnospoločenských aktivít (27) a voľne prístupných športovísk (9). 31 respondentom nechýbajú
žiadne aktivity resp. zariadenia.
Graf č. 24 – Preventívne aktivity a zariadenia v sociálnej oblasti

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018
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Vyhodnotenie otázky:
„Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali získať informácie o niektorej zo
sociálnych služieb v obci?“
Hlavnými miestami získania informácií pre respondentov sú úrady (55), organizácie
poskytujúce dané služby (32) a internet (29). Respondenti tiež vyhľadávajú pomoc v rodine alebo
u priateľov (16), prípadne sa obrátia na človeka, ktorý sa s podobným problémom stretol (15).
Graf č. 25 – Miesta získania informácií o sociálnych službách

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

Vyhodnotenie otázky:
„Myslíte si, že je informovanosť občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb v obci
dostatočná?“
Informovanosť občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podľa 46 %
respondentov dostatočná, 32 % respondentov to nevie posúdiť, podľa 16 % respondentov nie je
dostatočná a 1 respondent odpovedal, že je priemerná, pretože mnoho ľudí má nevedomosť a až
vtedy, keď je služba potrebná v rodine tak sa dozvedajú aké výhody resp. služby môžu využiť.
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Graf č. 26 – Informovanosť občanov o poskytovaní sociálnych služieb v obci

Zdroj: dotazníkový prieskum, 2018

Vyhodnotenie otázky:
„Vaše doplňujúce názory, pripomienky a odporúčania k téme:“
1. „Viac príležitostí k zamestnaniu.“
2. „Potreba väčšej informovanosti a verejné WI-FI“
3. „Myslím, že tento dotazník je zbytočný a hodila by sa tu iná formulácia otázok. Denný
stacionár v obci bol, no bohužiaľ nevydržal, domov sociálnych služieb je tu tak isto, je tu
starostlivosť pre postihnuté deti, je tu komunitné centrum, všetko na čo sa v dotazníku
pýtalo tu máme. Nejakú ubytovňu by obec postaviť mohla, či pre turistov alebo tých,
ktorý náhle prídu o svoj byt/dom. Viac by sa obec mala teraz sústrediť na kultúru obce,
všetko tu upadá. Jediné miesto, kde sa človek môže stretnúť je krčma, kde v zime človek
len napáchne od cigariet. Nejaký podnik ako kaviareň by nebolo na škodu otvoriť,
zmrzlina by tiež nebola zlý nápad. Nerobia sa tu žiadne zábavy, ako v minulosti bolo
zvykom ( štefanská, silvestrovká, na Veľkú Noc) . Obec by sa mala zaujímať aj o takéto
veci a nie len o sociálne znevýhodnené prostredie. Občania rómskeho pôvodu alebo zo
sociálne slabých rodín majú možnosť v tejto obci navštíviť už vyššie spomínané
komunitné centrum. Začnime sa zaujímať aj o život obyčajných občanov tejto obce.“
4. „Treba sa zaoberať otázkou opatrovateľskej služby , pretože sa zvyšuje sa počet osamelých
seniorov , ktorí potrebujú pomoc pri zabezpečovaní základných potrieb a nie sú to sami
schopní zabezpečiť , najmä pri onkologických pacientoch, po prepustení z nemocnice.“

8. SWOT analýza v sociálnej oblasti
Na základe získaných analytických podkladov z výsledkov dotazníkového prieskumu,
výstupov zo stretnutí pracovných skupín a riadiacej skupiny bola zostavená SWOT analýza
hodnotiaca sociálnu oblasť v obci Málinec.
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Tabuľka č. 11 – SWOT analýza
S – Silné stránky
→ Dostupnosť zdravotnej starostlivosti
→ Existujúce zariadenia sociálnych služieb (KC,
ISC,...)
→ Opatrovateľská služba
→ Záujem zo strany obce o rozvoj soc. služieb
→ Dostačujúce a dostupné stravovacie služby
→ Realizácia terénnej sociálnej práce
→ Kvalita poskytovaných sociálnych služieb
→ Športové aktivity (futbal, stolný tenis, DHZ) a
existencia športovísk
→ Klub dôchodcov
→ Zväz protifašistických bojovníkov
→ Občianske združenie Málinec
→ Pro Art Málinec (OZ)
→ ROMA Málinec
→ Telovýchovná jednota Jednota Málinec
→ MAS HORNOHRAD

O - Príležitosti
→ možnosť čerpania finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov
zameraných na rozvoj sociálnych služieb
→ cezhraničná spolupráca organizácií pôsobiacich v
oblasti sociálnej starostlivosti
→ medializácia sociálnej problematiky – zvýšenie
povedomia o sociálnej oblasti
→ schválenie komunitného plánu sociálnych služieb
→ aktivita a záujem seniorov
→ novela zákona o sociálnych službách
→ členstvo obce v regionálnom združení MAS
Hornohrad
→ členstvo v Mikroregióne HORNOHRAD
→ realizácia projektu terénnej sociálnej práce aj
v nasledujúcom období
→ vytváranie pestrého programu pre deti v KC
→ podpora pracovných návykov mladých
→ vzdelávanie, trávenie voľného času ako prevencia
pred kriminalitou
→ zriadenie nových sociálnych služieb pre obyvateľov
→ organizovanie viac kultúrno-spoločenských aktivít

W – Slabé stránky
→ Absencia prepravnej služby (Sociálny taxík)
→ Absencia zariadenia pre seniorov, domova
dôchodcov
→ Absencia ambulantnej, pobytovej formy ako napr.
denné centrum
→ Absencia bezbariérového vstupu do niektorých
verejných budov
→ Nezamestnanosť, chýba väčší zamestnávateľ
→ Nezamestnaní nie sú ochotní ísť pracovať mimo
obec,
→ Dopravné spojenie
→ Stúpajúci podiel obyvateľstva v poproduktívnom
veku
→ Zdravotné zariadenia (absentuje stomatológ)
→ Absentuje klubovňa pre deti a mládež
→ Nepostačujúce množstvo detských ihrísk
→ Nedostatočné množstvo kultúrno-spoločenských
aktivít
→ Pasivita mladých ľudí
→ Mladí nechcú zapájať do prevenčných aktivít, nedarí
sa systematicky podchytiť skupinu mládeže a
mladých

T - Ohrozenia
→ nedostatok finančných prostriedkov pre oblasť
sociálnej starostlivosti
→ nedostatok financií na spolufinancovanie projektov
pre cieľové skupiny
→ zložitosť implementácie projektov
→ časovo obmedzené trvanie projektov napr. TSP
→ nedostatočná stimulácia zamestnávateľov
k zamestnávaniu ŤZP
→ odliv pracovnej sily za lepším zárobkom do
zahraničia
→ nižšie platy v sociálnej oblasti
→ nedostatok starostlivosti o tých, ktorí sa starajú
(vyhorenie soc. pracovníkov)
→ nedostatok odborného personálu
→ nízke príjmy seniorov - neumožnia im platiť za
sociálne služby
→ nový zákon o sociálnych službách
→ sociálna politika štátu – nemotivuje ľudí pracovať
→ vplyv nepriaznivého demografického vývoja

Zdroj: vlastné spracovanie

53

Komunitný plán sociálnych služieb obce Málinec na roky 2018 - 2022

III. STRATEGICKÁ ČASŤ
9. Cieľové skupiny
Pre vypracovanie stratégie Komunitného plánu sociálnych služieb boli stanovené 2 cieľové
skupiny:
➢ Seniori a zdravotne postihnuté osoby
➢ Rodina s deťmi a mládež

9.1. Popis cieľovej skupiny „Seniori a zdravotne postihnuté osoby“
Poproduktívny vek a zdravotné postihnutie občana veľmi úzko súvisí. Často prináša so sebou
neschopnosť sa o seba postarať, zabezpečiť si svoje základné potreby, vyrovnať sa so zvýšenými
životnými nákladmi, ktoré si občan nedokáže často zabezpečiť vlastným pričinením tak, aby jeho
životná úroveň alebo úroveň jeho rodiny zostala na patričnej úrovni.
Sociálny dôsledok ŤZP je znevýhodnenie, ktoré má FO z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s FO
bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, ktoré je
schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama. ŤZP je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy
najmenej 50%. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností
alebo duševných schopností FO, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného
postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

9.2. Popis cieľovej skupiny ,,Rodina s deťmi a mládež“
Rodiny s deťmi a mládež sú cieľová skupina, u ktorej často dochádza k sociálnemu vylúčeniu,
hlavne u sociálne slabších rodín a to aj z dôvodu zanedbávania povinnosti rodičov k malým
deťom.
Pre túto cieľovú skupinu by mali byť vytvorené podmienky na využívanie voľno-časových
aktivít, aby nedochádzalo k sociálnemu vylúčeniu a v prípade mládeže aj ku kriminalite.
Ide o podporu fungovania existujúcich, ale aj nových sociálnych zariadení a služieb v obci pre
deti, mládež, rodiny s deťmi vo všeobecnosti, ale aj nachádzajúcich sa v nepriaznivej sociálnej
situácii. Prioritou pre rodiny s malými deťmi a mládež a v obci Málinec je zabezpečiť zmysluplné
trávenie voľného času detí, mládeže a rodín s deťmi, podpora sebarealizácie, kreativity
a individuálnych zručností, organizovanie preventívnych kultúrno-spoločenských a športových
aktivít pre deti a mládež, ako aj realizácia zážitkových preventívnych programov, besied,
prednášok a poradenstva v oblasti zvyšovania bezpečnosti detí, prevencie pred negatívnymi
javmi (užívanie drog, drobná kriminalita a pod.).

10. Strategický cieľ a priority
10.1.Strategický cieľ
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„Predchádzať a odstraňovať nežiaduce sociálno-negatívne javy a vytvárať možnosti pre
začlenenie seniorov, rodín s deťmi a mládeže do spoločnosti prostredníctvom neustálej
podpory a skvalitňovania a existujúcich sociálnych služieb a zariadení“.

10.2.Parciálne ciele, priority a opatrenia v oblasti sociálnych služieb
Na základe získaných analytických podkladov z výsledkov dotazníkového prieskumu,
sociálno-demografických údajov a výstupov z riadiacej skupiny boli špecifikované tri ciele KPSS
a k nim zadefinované priority, opatrenia a aktivity.
Tabuľka č. 12 – Cieľ č. 1 Zabezpečiť zotrvanie existujúcich sociálnych zariadení a služieb
Cieľ č. 1

1.1.1 Vytváranie predpokladov pre
pokračovanie fungovania existujúcich
sociálnych zariadení

1.1.2 Vytváranie podmienok pre
zotrvanie fungovania existujúcich
sociálnych služieb

1.1 Podpora existujúcich sociálnych zariadení a služieb

Priorita Opatrenie

Zabezpečiť zotrvanie existujúcich sociálnych zariadení a služieb
Aktivita

Predpokladaný
náklad / zdroje
krytia

Časový
harmonogram

36 763,60 € / ročne
1.1.1.1 Podpora
činnosti Komunitného
centra

Gestor /
Partneri
Obec Málinec

2018 - 2022
IA MPSVR; Obec
Málinec

IA MPSVR
ISC Málinec

80 000€ / ročne

Mikroregión
Hornohrad

1.1.1.2 Podpora
činnosti
Integrovaného
sociálneho centra

2018 - 2022
Mikroregión Hornohrad

KC Málinec

1.1.2.1 Podpora
a udržanie činnosti
terénnej sociálnej
práce

21 909,12 € / ročne

Obec Málinec

1.1.2.2.Podpora
a udržanie
opatrovateľskej
služby poskytovanej
obcou

5400 € / ročne

IA MPSVR, Obec
Málinec

2018 - 2022
IA MPSVR
Obec Málinec
2018 - 2022

Obec Málinec
1220€ / ročne

1.1.2.3 Podpora
fungovania práčovne

Obec Málinec
2018 - 2022

Obec Málinec
1.1.2.5 Podpora
zachovania
požičiavania
zdravotných pomôcok

60€ / ročne

Obec Málinec
2018 - 2022

Obec Málinec
Zdroj: vlastné spracovanie
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Tabuľka č. 13 – Cieľ č. 2 Rozšíriť existujúcu ponuku sociálnych služieb
Cieľ č. 2

2.1.1 Vytvorenie služieb
pre seniorov a ľudí s ŤZP

2.1 Podpora zriaďovania
nových sociálnych služieb

Priorita Opatrenie

Rozšíriť existujúcu ponuku sociálnych služieb
Aktivita

2.1.1.1 Zriadenie
prepravnej služby do
zdravotných zariadení
(sociálny taxík)

2.1.1.2 Zriadenie
sociálnej služby
Denný stacionár

Predpokladaný
náklad / zdroje
krytia

Časový
harmonogram

Gestor /
Partneri
Obec Málinec

35 000 € / ročne
2019 - 2022
EŠIF, obec Málinec

MAS
HORNOHRAD

64 600 € / ročne

Obec Málinec
2019-2022

Klienti DS, Obec Málinec

BBSK
Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka č. 14 – Cieľ č. 3 Uskutočňovať preventívne aktivity v sociálnej oblasti
Cieľ č. 3

3.1.1 Podpora aktivít
zameraných na
predchádzanie sociálnonegatívnym javom

3.1 Dostatok aktivít
a priestoru pre trávenie
voľného času

Priorita Opatrenie

Uskutočňovať preventívne aktivity v sociálnej oblasti
Aktivita
3.1.1.1 Podpora
fungovania Klubu
dôchodcov
3.1.1.2 Podpora
športových a voľno
časových aktivít
3.1.1.3 Organizovanie
kultúrnospoločenských akcií

Predpokladaný
náklad / zdroje
krytia

Časový
harmonogram

600€ / ročne

Gestor /
Partneri
Obec Málinec

2018 - 2022
Obec Málinec
24 000€ / ročne
Obec Málinec, VÚC,
sponzori

Obec Málinec
2018 - 2022

38 000€ / ročne
Obec Málinec, VÚC,
sponzori

Obec Málinec
2018 - 2022
Zdroj: vlastné spracovanie

11. Realizácia a monitoring realizácie KPSS
Realizácia KPSS je sprevádzaná aj vypracovaním kontroly, monitorovaním a aktualizáciou
KPSS. Ukončením procesu komunitného plánovania a jeho následným schválením obecným
zastupiteľstvom,
začne proces vytvorenia monitorovacej skupiny, ktorej úlohou bude
v stanovených časových horizontoch pravidelne kontrolovať stav realizácie jednotlivých aktivít
v rámci konkrétnych opatrení.
Kontrola a monitoring budú zamerané na realizáciu a posúdenie napĺňania konkrétnych aktivít
a opatrení. Výstupy z kontroly a monitorovania budú vypracované v monitorovacej správe a budú
predkladané obecnému zastupiteľstvu, ktoré ich zhodnotí, prípadne navrhne zmeny v aktivitách.
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Zmeny v KPSS budú podliehať schváleniu v obecnom zastupiteľstve. Výsledky pravidelného
monitoringu KPSS budú zverejňované na informačných tabuliach obce, prípadne na webovej
stránke obce.
Tabuľka č. 15 - Zabezpečiť zotrvanie existujúcich sociálnych zariadení a služieb
Cieľ č. 1

1.1.1 Vytváranie predpokladov
pre pokračovanie fungovania
existujúcich sociálnych zariadení

Opatrenie

1.1.2 Vytváranie podmienok pre zotrvanie
fungovania existujúcich sociálnych služieb

1.1 Podpora existujúcich sociálnych zariadení a služieb

Priorita

Zabezpečiť zotrvanie existujúcich sociálnych zariadení a služieb
Aktivita

1.1.1.1 Podpora
činnosti Komunitného
centra

1.1.1.2 Podpora
činnosti
Integrovaného
sociálneho centra

1.1.2.1 Podpora
a udržanie činnosti
terénnej sociálnej
práce
1.1.2.2.Podpora
a udržanie
opatrovateľskej
služby poskytovanej
obcou
1.1.2.3 Podpora
fungovania práčovne

1.1.2.5 Podpora
zachovania
požičiavania
zdravotných pomôcok

Monitorovacia
komisia

Termín
monitorovania

Doba trvania

1x ročne

2018 - 2022

1x ročne

2018 - 2022

1x ročne

2018 - 2022

1x ročne

2018 - 2022

1x ročne

2018 - 2022

1x ročne

2018 - 2022

M. A. Šimegová –
vedúci pracovník KC
A. Kančová – kultúrny
referent obce

Mgr. A. Korísteková –
vedúca DSS
M. Grexová – ekonómka
DSS
Mgr. Z. Čepková –
sociálny pracovník obce
J. Janšto – predseda
sociálnej komisie obce
Mgr. Z. Čepková –
sociálny pracovník obce
J. Janšto – predseda
sociálnej komisie obce
Milota Kupcová –
pracovník obce
J. Janšto – predseda
sociálnej komisie obce
Mgr. Z. Čepková –
sociálny pracovník obce
J. Janšto – predseda
sociálnej komisie obce
Zdroj: vlastné spracovanie
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Tabuľka č. 16 - Cieľ č. 2 Rozšíriť existujúcu ponuku sociálnych služieb
Cieľ č. 2 Rozšíriť existujúcu ponuku sociálnych služieb

2.1.1 Vytvorenie služieb
pre seniorov a ľudí s
ŤZP

2.1 Podpora
zriaďovania nových
sociálnych služieb

Priorita Opatrenie

Aktivita
2.1.1.1 Zriadenie
prepravnej služby do
zdravotných zariadení
(sociálny taxík)

2.1.1.2 Zriadenie
sociálnej služby
Denný stacionár

Monitorovacia
komisia

Termín
monitorovania

Doba trvania

1x ročne

2019 - 2022

1 x ročne

2019-2022

Ing. I. Čepko – starosta
obce
Mgr. Z. Čepková –
sociálny pracovník obce
Ing. I. Čepko – starosta
obce
Mgr. Z. Čepková –
sociálny pracovník obce
Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka č. 17 - Cieľ č. 3 Uskutočňovať preventívne aktivity v sociálnej oblasti

3.1.1 Podpora aktivít
zameraných na predchádzanie
sociálno-negatívnym javom

3.1 Dostatok aktivít a priestoru
pre trávenie voľného času

Cieľ č. 3 Uskutočňovať preventívne aktivity v sociálnej oblasti
Monitorovacia
Termín
Priorita Opatrenie
Aktivita
komisia
monitorovania
3.1.1.1 Podpora
fungovania Klubu
dôchodcov

3.1.1.2 Podpora
športových a voľno
časových aktivít

3.1.1.3 Organizovanie
kultúrnospoločenských akcií

Doba trvania

A. Kančová – kultúrny
referent obce
1x ročne

2018 - 2022

1x ročne

2018 - 2022

1x ročne

2018 - 2022

M. A. Šimegová – vedúci
pracovník KC
A. Kančová – kultúrny
referent obce
Mgr. I. Urda – predseda
kultúrno-športovej komisie
A. Kančová – kultúrny
referent obce
Mgr. I. Urda – predseda
kultúrno-športovej komisie
Zdroj: vlastné spracovanie

Komunitný plán sociálnych služieb je spracovaný na obdobie rokov 2018-2022. V KP je
možné robiť úpravy, korekcie a doplnky v danom období. Úpravy a zmeny KPSS sú v
kompetencii riadiacej a pracovnej skupiny, ktoré sa dohodnú na forme a spôsobe úpravy, zmeny
KPSS. Navrhované zmeny vstúpia do platnosti po schválení obecným zastupiteľstvom.
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ZÁVER
Úlohou komunitného plánu sociálnych služieb ako strategického plánovacieho dokumentu je
pomôcť samospráve niesť zodpovednosť za poskytovanie sociálnych služieb pre občanov obce.
Sociálne služby sú činnosti poskytované ľudom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej
situácii. Ich poslaním je podporovať tieto skupiny ľudí pri ich sociálnom začleňovaní
a ochraňovať ich pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie do bežného života
v spoločnosti.
Štát sa v tejto oblasti snaží vytvárať legislatívny rámec na presun kompetencií zo štátu na
obec, avšak zabúda na presun finančných zdrojov, ktoré sú pre realizáciu sociálnych služieb
nevyhnutné. Obce sú preto nútené využívať aj iné zdroje financovania. Spracovanie komunitného
plánu je iba čiastkovým krokom, dôležitá je jeho realizácia a výsledok v podobe zlepšenie služieb
pre užívateľov. Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre
dôstojný a plnohodnotný život.
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Zoznam skratiek
BBSK
CR
KC
DHZ
DvHM
EÚ
FO
Ha
ISC
KP
KPSS
MAS
MRK
MŠ
OZ
PHSEKR
PS
SNP
SP
SPODaSK
SR
SŠ
TSP
ŤZP
UoZ
ÚPSVaR
VZN
ZŠ

Banskobystrický samosprávny kraj
Cestovný ruch
Komunitné centrum
Dobrovoľný hasičský zbor
Dávka v hmotnej núdzi
Európska únia
Fyzická osoba
Hektár
Integrované sociálne centrum
Komunitný plán
Komunitný plán sociálnych služieb
Miestna akčná skupina
Marginalizovaná rómska komunita
Materská škola
Občianske združenie
Program hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja
Pracovná skupina
Slovenské národné povstanie
Sociálne poradenstvo
Sociálno-právna ochrana detí a Sociálna kuratela
Slovenská republika
Stredná škola
Terénna sociálna práca
Ťažko zdravotne postihnutý
Uchádzač o zamestnanie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Všeobecne záväzné nariadenie
Základná škola
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Spracovateľ KPSS:

Občianske združenie PRODEM
Hrabovská 145
985 25 Hradište
Tel: 0905 925 858
e-mail: prodem@centrum.sk
61

