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Obec Bežovce v súlade s ustanoveniami §110ah odsek 1 zákona č. 448/2008 Z.z.                

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

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov aktualizuje Komunitný plán 

sociálnych služieb obce prerokovaný a schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 

v roku 2012.   

 

KOMPETENCIE OBCE PRI POSKYTOVANÍ   

A ZABEZPEČOVANÍ POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

ZÁKLADNÉ KOMPETENCIE OBCE 

 

I. 

Obec rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje pre fyzickú osobu:1 

a) dostupnosť sociálnej služby, ktorá je odkázaná na sociálnu službu,  

b) právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych 

službách.  

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby:  

a) zariadenie podporovaného bývania, 

b) zariadenie pre seniorov, 

c) zariadenie opatrovateľskej služby, 

d) rehabilitačné stredisko, 

e) domov sociálnych služieb, 

f)  špecializované zariadenie, 

g) denný stacionár, 

h) opatrovateľská služba 

s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za 

podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách, doručí obci v rozsahu jej 

pôsobnosti písomnú žiadosť2 o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. 

 

II. 

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania 

sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou:3 

                                                            
1
 §8 odsek 1 zákona o sociálnych službách 

2
 §8 odsek 1 písmená a) až e) zákona o sociálnych službách 

3
 §8 odsek 2 zákona o sociálnych službách 
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a) poskytne sociálnu službu (ak je obec zapísaná do registra poskytovateľov 

sociálnych služieb), alebo 

b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby 

zapísaného do registra. 

 

III. 

Obec v rámci svojich kompetencií v súlade s ustanoveniami zákona o sociálnych službách 

najmä:4 

a) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja, 

b) je správnym orgánom v konaniach o: 

1.odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení 

opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú 

službu, 

2.zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode, 

3.odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa 

odkázanosti, 

4.povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu 

službu alebo jej časť v súlade s ustanoveniami zákona o sociálnych službách,5   

c) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s ustanoveniami 

zákona o sociálnych službách,6 

d) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie: 

1.sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre 

seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, 

2.nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, 

3.opatrovateľskej služby, 

4.prepravnej služby, 

5.odľahčovacej služby, 

6.pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa 

7.terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, 

e) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej 

služby, 

f) poskytuje základné sociálne poradenstvo, 

g) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenie 

pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár, 

                                                            
4
 §80 zákona o sociálnych službách 

5
 §73 odsek 13 zákona o sociálnych službách 

6
 §51 zákona o sociálnych službách 
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h) poskytuje finančný príspevok v súlade s ustanoveniami zákona o sociálnych 

službách7  pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 

sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby;  kontroluje hospodárenie s finančným 

príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 

sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 

i) vedie evidenciu 

1.posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

2.rozhodnutí podľa písmena b), 

3.prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode, 

j) vydáva poskytovateľovi sociálnej služby: 

a) nocľaháreň, 

b) zariadenie pre seniorov, 

c) zariadenie opatrovateľskej služby, 

d) denný stacionár 

na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade preloženej žiadosti 

o poskytnutie finančného príspevku8 s komunitným plánom obce. 

k) a ďalšie v súlade s ustanoveniami zákona o sociálnych službách. 

 

ZÁKONNÉ VYMEDZENIE DRUHOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY9 

 

Sociálne služby krízovej intervencie: 

1.terénna sociálna služba krízovej intervencie, 

2.poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach: 

2.1.nízkoprahové denné centrum, 

2.2.integračné centrum, 

2.3.komunitné centrum, 

2.4.nocľaháreň, 

2.5.útulok, 

2.6.domov na polceste, 

2.7.zariadenie núdzového bývania, 

3.nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu. 

 

                                                            
7
 §75 odseky 1, 2 zákona o sociálnych službách 

8
 §78b zákona o sociálnych službách 

9
 §12 odsek 1 zákona o sociálnych službách 
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Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi: 

1.pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, 

2.pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, 

3.služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, 

4.služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, 

5.služba včasnej intervencie. 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku: 

1.poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané 

na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek: 

1.1.zariadenie podporovaného bývania, 

1.2.zariadenie pre seniorov, 

1.3.zariadenie opatrovateľskej služby, 

1.4.rehabilitačné stredisko, 

1.5.domov sociálnych služieb, 

1.6.špecializované zariadenie, 

1.7.denný stacionár, 

2.domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“), 

3.prepravná služba, 

4.sprievodcovská služba a predčitateľská služba, 

5.tlmočnícka služba, 

6.sprostredkovanie tlmočníckej služby, 

7.sprostredkovanie osobnej asistencie, 

8.požičiavanie pomôcok. 

Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií: 

1.monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, 

2.krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií. 

Podporné služby: 

1.odľahčovacia služba, 

2.pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, 

3.poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, 

4.podpora samostatného bývania, 

5.poskytovanie sociálnej služby v jedálni, 

6.poskytovanie sociálnej služby v práčovni, 

7.poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny. 
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ZÁKONNÉ VYMEDZENIE FORIEM SOCIÁLNEJ SLUŽBY10 

 

Ambulantná forma sociálnej služby (ďalej len „ambulantná sociálna služba“) sa poskytuje 

fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta 

poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť 

aj zariadenie. Pri ambulantnej sociálnej službe sa neposkytuje pranie, žehlenie a údržba 

bielizne a šatstva.  

 

Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom 

prostredí alebo v jej domácom prostredí. 

 

Pobytová forma sociálnej služby v zariadení (ďalej len „pobytová sociálna služba“) sa 

poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa 

poskytuje ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba.  

 

Iná forma, najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to 

účelné. 

 

 

 

1. 

Obec upresňuje ciele a priority rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov 

sociálnych služieb takto: 

 

 

GLOBÁLNY CIEĽ  

STABILIZÁCIA OBCE, MOBILIZÁCIA ĽUDSKÉHO  POTENCIÁLU,  

TVORBA A KOMPLETIZÁCIA SYSTÉMU ÚČINNEJ PREVENCIE      

 

Kvalita života je pojem  ťažko uchopiteľný a merateľný. Kvalita života vo svojom 

obsahu zahŕňa environmentálne, ekonomické, sociálne, kultúrne, psychologické, duchovné 

a ďalšie podmienky pre zdravý a šťastný život. Z mnohých definícií, ktoré sa k tejto téme 

viažu vyplýva, že na kvalitu života je možné sa pozerať subjektívne ako na spokojnosť so 

svojim životom a zároveň z hľadiska vonkajších faktorov ako na kvalitu životných podmienok.  

                                                            
10

 §13 zákona o sociálnych službách 
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Najvypuklejším problémom v obci je nepomer medzi ekonomicky aktívnymi 

obyvateľmi ktorí pracujú v obci a jej  okolí a tými, ktorí v pravidelných turnusoch odchádzajú 

za prácou do vzdialených regiónov a do zahraničia za lepšími možnosťami zamestnať sa. 

Starosta obce a poslanci majú v rukách málo možností a nástrojov, ako motivovať investorov 

a prilákať ich do plánovaných priemyselných zón. Vplyvom migrácie ekonomicky aktívnych 

obyvateľov za prácou mimo obce a región je ohrozená kvalita občianskej vybavenosti 

a využívanie škôl a školských zariadení.  

Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje obyvateľov trvalo sa v obci usadiť je aj 

zabezpečenie služieb – sociálnych aj zdravotných a zázemie predškolských a školských 

zariadení. Aktuálne je v obci zriadená Materská škola aj Základná škola. Každodenná 

migrácia ekonomicky aktívnych obyvateľov za prácou vyvoláva silný tlak na nutnosť 

urýchleného riešenia služieb na pomoc seniorom, aj rodinám s deťmi. 

Na kvalitu života v obci nepochybne vplýva pestrosť možností kultúrnospoločenského 

života aj celková spoločenská atmosféra v obci. Obec má záujem trvalo byť pre obyvateľov 

aj návštevníkov príťažlivou, plánuje budovať oddychové zóny a pravidelne sa stará o čistotu 

a vzhľad obce. Celková spokojnosť obyvateľov je zároveň najlepšou propagáciou obce  a má 

spätný dopad na stabilizáciu aj prílev nových obyvateľov.    

 

Globálnym cieľom obce je dosiahnuť pomerne ideálnu kombináciu pracovných príležitostí, 

bývania, sociálneho zázemia a príležitostí pre aktívny občiansky život tak, že sa obec stane 

príťažlivým, otvoreným a vitálnym miestom so všetkými podmienkami pre aktívny 

a zaujímavý život. Globálny cieľ obec dosiahne postupnosťou, čiastkovými cieľmi. 

 

 

ČIASTKOVÝ CIEĽ  Vybudovať spoločnú infraštruktúru systému 
sociálnych služieb 

 Vytvoriť systém sociálnej prevencie a sociálneho 
poradenstva  

 Aktivizovať členov všetkých druhov cieľovej 
skupiny 

 Podporiť integráciu sociálne problémových osôb 
do ich štandardného života komunity   

DRUH SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ 

INTERVENCIE 

PRIORITA Komunitná a sociálna práca  

AKTIVITA 
Rozvoj terénnych sociálnych služieb a terénnej 
sociálnej služby, zamestnanie dvoch terénnych 
pracovníkov  

FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY terénna 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE trvale 

REALIZÁTOR Obec Bežovce 

ZODPOVEDNÁ OSOBA starosta obce 
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AKTIVITA 
Rozvoj služieb Komunitného centra, zamestnanie 
troch zamestnancov v centre 

FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY terénna 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE trvale 

REALIZÁTOR Obec Bežovce 

ZODPOVEDNÁ OSOBA starosta obce 

 

 

 

2.  

Obec upresňuje realizačné zázemie Komunitného plánu takto: 

 

REALIZAČNÉ ZÁZEMIE 

 

Realizačná časť Komunitného plánu identifikuje manažment riadenia, popisuje 

organizačné zabezpečenie realizácie aktivít aj  systém monitorovania a hodnotenia plnenia.  

 

 

MANAŽMENT PROGRAMU ROZVOJA OBCE 

 

Obecné zastupiteľstvo 

je najvyšším orgánom riadenia a realizácie Komunitného plánu. Schvaľuje uznesením 

Komunitný plán, jeho aktualizáciu a aktualizáciu jeho častí a navrhuje v rozpočte obce jeho 

finančné zabezpečenie. Obecné zastupiteľstvo ďalej: kontroluje dosahovanie stanovených 

cieľov,  pravidelne sleduje a hodnotí výsledky implementácie, schvaľuje partnerstvá územnej 

spolupráce s orgánmi a inštitúciami aj s podnikateľskými subjektmi, zamestnávateľmi a 

s neziskovým sektorom pôsobiacich v oblasti poskytovania a zabezpečovania sociálnych 

služieb za účelom naplnenia aktivít Komunitného plánu. Má na zreteli vyvážené 

zabezpečenie sociálnych služieb.  

 

Starosta 

je koordinátorom a manažérom realizácie Komunitného plánu. Navrhuje obecnému 

zastupiteľstvu na schválenie jednotlivé námety a podnety na realizáciu a rozvoj sociálnych 

služieb v obci. Každoročne predkladá obecnému zastupiteľstvu hodnotiacu správu. 
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Terénny sociálny pracovník 

Realizácia Komunitného plánu vyžaduje systematickú prácu. Odporúča sa zriadenie 

plateného zamestnanca obce za účelom systematickej práce s identifikovanými cieľovými 

skupinami.  

 

 

MONITOROVANIE A HODNOTENIE KOMUNITNÉHO PLÁNU 

 

Medzi kľúčové činnosti a procesy nevyhnutné pre správne zabezpečenie 

implementácie Komunitného plánu patria aj monitorovanie a hodnotenie na úrovni 

programu ako celku aj jednotlivých aktivít.  

Obec pravidelne monitoruje potreby občanov aj ich požiadavky na poskytovanie 

ďalších sociálnych služieb, alebo nezáujem o aktuálne poskytované sociálne služby. 

Monitorovanie potrieb je súčasťou každodennej aplikačnej praxe a prejavom záujmu obce 

o sociálne potreby svojich občanov. Súčasťou monitorovania je aj sumarizácia pripomienok 

a požiadaviek od občanov. Výsledky monitorovania sú premietnuté do každoročného 

hodnotenia Komunitného plánu a do hodnotiacej správy, ktorú pripravuje starosta obce 

a predkladá na rokovanie obecnému zastupiteľstvu.  

Komunitný plán je vyhodnocovaný 1 x ročne. Hodnotenie Komunitného plánu za 

priebežný rok - hodnotiacu správu predkladá starosta obce na rokovanie obecnému 

zastupiteľstvu obce koncom kalendárneho roka, spravidla v priebehu mesiacov september – 

október, najneskôr v čase prípravy a tvorby rozpočtu obce na nasledujúci kalendárny rok. 

Obecné zastupiteľstvo berie správu na vedomie. Zároveň môže na základe monitorovania 

a hodnotenia navrhnúť uznesením aktualizáciu Komunitného plánu v ďalšom kalendárnom 

roku. Závery hodnotenia Komunitného plánu sú zohľadnené pri príprave rozpočtu obce na 

nasledujúci rok.  

 

 

AKTUALIZÁCIA KOMUNITNÉHO PLÁNU 

 

Schválený Komunitný plán je otvorený dokument, ktorý sa môže aktualizovať, dopĺňať 

o nové Čiastkové ciele a Aktivity, respektíve, môžu sa niektoré Aktivity zrušiť. Motiváciou pre 

aktualizáciu Komunitného plánu sú: 

a) podnety od občanov získané písomne, ústne aj prostredníctvom verejného 

zhromaždenia,  

b) skúsenosti terénnej práce a vlastná analýza potrieb obyvateľov.  
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Sociálne potreby ohrozených skupín sa vyvíjajú a v súlade s týmto vývojom potrieb sa 

bude vyvíjať a aktualizovať aj strategická časť dokumentu – v nadväznosti na pravidelné 

monitorovanie a vyhodnocovanie potrieb občanov. 

 Na základe hodnotiacej správy, ktorú predloží starosta obce obecnému zastupiteľstvu 

obce môže obecné zastupiteľstvo obce rozhodnúť uznesením o potrebe aktualizácie 

Komunitného plánu, prioritne jeho strategickej časti. Proces prípravy aktualizácie 

Komunitného plánu je v súlade s aktuálnou legislatívou a s primeraným použitím ustanovení 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Aktualizovaný Komunitný plán schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením.  

 

 

FINANČNÉ ZÁZEMIE 

 

Rozpočet obce odráža reálne možnosti aj záujem obce realizovať Komunitný plán 

v súlade s jeho prioritami, opatreniami aj aktivitami. Pri tvorbe svojho rozpočtu obec 

zohľadňuje aktuálne požiadavky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

všeobecne záväznými nariadeniami obce a vytvára finančnú rezervu na zabezpečenie 

a pomoc obyvateľom pri mimoriadnej, alebo krízovej situácii. 

Obec pri napĺňaní cieľov Komunitného plánu využije možnosti donorov a má ambíciu 

podávať žiadosti o nenávratné finančné príspevky smerujúce do rozvoja sociálnych 

a súvisiacich služieb a infraštruktúry. 

 

 

 

3.  

Obec stanovuje kritériá poradia nasledovne: 

 

Ak má fyzická osoba vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, 

obec v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne fyzickej osobe sociálnu službu alebo zabezpečí 

poskytovanie sociálnej služby: 

a) zariadenie podporovaného bývania 

b) zariadenie pre seniorov 

c) zariadenie opatrovateľskej služby 

d) rehabilitačné stredisko 

e) domov sociálnych služieb 

f)  špecializované zariadenie 
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g) denný stacionár 

h) opatrovateľská služba 

podľa poradia na základe nasledovných kritérií:      

- zdravotný stav, 

- sociálne zázemie rodiny, 

- Implementácia ustanovení zákona o rodine.11 

Kritéria poradia poskytovania, alebo zabezpečenia poskytovania sa neuplatňujú v prípadoch 

potreby bezodkladnej sociálnej služby vymedzenej ustanoveniami zákona o sociálnych 

službách. 

 

 

 

 

Aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Bežovce prerokovalo a schválilo 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bežovce  dňa ________________________ 

 

Aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Bežovce  nadobúda účinnosť dňa 

___________2018 

 

 

 

     MVDr. Luděk Hamšík  

    starosta obce Bežovce 

 

 

                                                            
11

 zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


