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Úvod
Dnešná spoločnosť prechádza neustálymi zmenami a vývojovým procesom, ktorý sa zameriava
na skvalitnenie života obyvateľov, zapájaním ich samotných do diania a participácií vo veciach
verejných. Tak je to i pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb v obcí a miest. Komunitné
plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové materiály
v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovni obce, mesta i kraja. Pri komunitnom
plánovaní je potrebné zvážiť potreby občanov, potreby a možnosti poskytovateľov sociálnych
služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na napĺňanie potrieb komunity. Stratégia
rozvoja sociálnych služieb obce v predpokladanom komunitnom pláne zahŕňa v sebe
aktualizáciu kompetencií podľa legislatívy zákona o sociálnych službách, ktorý značne
rozširuje pôsobnosť obce a prioritne podporuje rozvoj a zvyšovania kvality poskytovaných
sociálnych služieb, komunitných a terénnych služieb, ale i sociálneho poradenstva, prevencie a
krízovej intervencie, či odborného a osobného rastu zamestnancov v sociálnych službách.
Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých
obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a
skupín. No a samotným výsledkom tohto plánovania by mali byť odpovede na otázky typu:
Aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb? Ako už
fungujúce a poskytované sociálne služby v obci skvalitniť a aké nové vytvoriť?, či Aké sociálne
skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť? Preto zmyslom komunitného plánovania najmä
v obciach je aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb
spoločným a koordinovaným postupom.

1. Základné vymedzenie problematiky
Sociálne služby sú integrálnou súčasťou verejných služieb a z hľadiska eliminácie sociálnej
inklúzie zohrávajú dvojakú úlohu. Na jednej strane predstavujú zdroj pracovných miest a na
druhej strane umožňujú pomoc a podporu občanom odkázaným na jednotlivé formy sociálnej
pomoci. Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, kde vykonávajú každodenné
aktivity, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k
miestu, kde žijú. Komunitné plánovanie zahŕňa všetko to, čo chceme realizovať, uskutočniť,
vytvoriť, zmeniť, rozvíjať, nahrádzať alebo dopĺňať. V oblasti komunitných sociálnych služieb

sa plánovanie týka potrieb komunity, ktoré by v sociálnom plánovaní služieb a práce pre danú
komunitu nemali chýbať.
V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej zmene pri
poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR SR č.448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.
januára 2009 a novela zákona č.185/2012 Z. z. čl. V., ktorý nadobudol účinnosť od 29. marca
2012 sa stanovili nové postupy a formy poskytovania sociálnych služieb. V zákone o sociálnych
službách sú podrobne upravené povinnosti poskytovateľa sociálnej služby. MPSVR SR vydalo
Národné priority rozvoja sociálnych služieb ako záväzný dokument, vypracovaný v súlade so
zákonom slúžiaci ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb a taktiež systémovým
vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v tejto oblasti. Národné priority
rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb v
SR (najmä ich nedostupnosť, nedostatočné materiálno technické zabezpečenie, personálne
podmienky poskytovania sociálnych služieb) a vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci
SR, a zároveň z priorít Európskeho spoločenstva (dostupnosť, prístupnosť sociálnych služieb,
ich finančná udržateľnosť). Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa
všetkých oblastí sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní
úloh spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci,
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb.

1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb v SR
V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej zmene pri
poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR SR č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.
januára 2009 sa stanovili nové postupy a formy poskytovania sociálnych služieb. V zákone o
sociálnych službách sú podrobne upravené povinnosti poskytovateľa sociálnej služby. Ide
napríklad o povinnosť poskytovateľa sociálnych služieb vypracovať a dodržiavať procedurálne,
personálne a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb tzv. štandardy kvality.

Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne služby do 5 skupín v závislosti od povahy
nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú určené:
1. sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízko prahové denné centrum,
zariadenie núdzového bývania),
2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a
podpora zosúlaďovania rodinného života, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti,
nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu),
3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
(zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej
služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný
stacionár, opatrovateľská služba, prepravná služba, sprievodcovská a predčitateľská služba,
tlmočnícka služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok),
4. sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie a signalizácia
potreby

pomoci,

krízová

pomoc

poskytovaná

prostredníctvom

telekomunikačných

technológií),
5. podporné služby (odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a
povinností, denné centrum, integračné centrum, jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej hygieny).
Sociálna oblasť súvisí s dokumentmi vyššej úrovne a to:
- Národný strategický referenčný rámec – základný strategický dokument SR, na základe
ktorého Slovenská republika môže využívať zdroje z fondov EÚ v programovom období 2007
– 2013 a Partnerská zmluva 2014 - 2020
- Programové vyhlásenie vlády 2016 – 2020
- Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie
- Stratégia rozvoja sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja
- Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
- Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme
sociálnych služieb
Štát priamo v § 83, odsek 2 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ukladá obci
vypracovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na základe národných priorít
rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadní miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v

oblasti sociálnych služieb poskytovaných na území obce a určí personálne, finančné,
prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.
MPSVR SR v júni 2009 vydalo Národné priority rozvoja sociálnych služieb ako záväzný
dokument, vypracovaný v súlade so zákonom slúžiaci ako nástroj štátnej politiky rozvoja
sociálnych služieb a taktiež systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení
vlády SR v tejto oblasti. Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej
situácie poskytovania sociálnych služieb v SR (najmä ich nedostupnosť, nedostatočné
materiálno technické zabezpečenie, personálne podmienky poskytovania sociálnych služieb) a
vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci SR a zároveň z priorít Európskeho spoločenstva
(dostupnosť, prístupnosť sociálnych služieb, ich finančná udržateľnosť).
Jedným z prierezových princípov národných priorít je deinštitucionalizácia sociálnych služieb
a postupné znižovanie kapacity zariadení sociálnych služieb a prevádzkovanie zariadení s
nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu) a podpora poskytovania terénnych a
ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom.
Rozvoj sociálnych služieb je jedným z predpokladov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
a preto je nevyhnutné, aby obec zohľadňovala rozvoj sociálnych služieb v súlade so
stanovenými národnými prioritami.
1.2. Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí sociálneho
zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených s riešením
hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb.
Sociálnu problematiku rieši najmä nasledujúca legislatíva SR:
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
- výnos MPSVaR SR z 8.12.2010 č. 544/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR
- zákon 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele
- zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine Z.z., doplnený zákonom č. 175/2015 Z.z.

- zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa , po novele 433/2013 Z.z. s účinnosťou od
1.2.2014
- zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 183/2014 Z. z. platných od 1. 1. 2015.
Miestna legislatíva
- všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré sa týkajú sociálnej problematiky
- zásady poskytovania finančnej pomoci
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov dáva obci tieto hlavné kompetencie a
úlohy:
Podľa § 80 zákona 448/2008 Z.z. – Pôsobnosť obceObec
a) vypracúva, schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom
obvode
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja
c) je správnym orgánom v konaniach o
1. odkázanosti na sociálnu službu
- v zariadení pre seniorov
- v zariadení opatrovateľskej služby
- v dennom stacionári
- v odkázanosti na opatrovateľskú službu
- v odkázanosti na prepravnú službu
- a ďalšie
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie
základných životných potrieb v nocľahárni, v nízko prahovom dennom centre
2. sociálnej služby v nízko prahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre
seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári
3. opatrovateľskej služby
4. prepravnej služby
5. odľahčovacej služby

f) poskytuje základné sociálne poradenstvo
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa
§ 12
h) uzatvára zmluvu
1. o poskytovaní sociálnej služby
2. o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou alebo
iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila iná obec, alebo vyšší územný
celok a ďalšie
V ustanoveniach §§ 82 a 83 upravuje zákon o sociálnych službách úlohy obce v komunitnom
rozvoji a komunitnom plánovaní:
§ 82
Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia
1. Obec za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania

zhoršenia nepriaznivých

sociálnych situáciách a riešenia miestnych problémov utvára podmienky na podporu
komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona, a na
komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu.
2. Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu
problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb.
3. Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec,
vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti….
Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych
schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácií a podpora
jej začlenenia do spoločnosti. Za účelom vykonávania komunitnej rehabilitácie sa môžu
zriaďovať komunitné centrá.
§ 83
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb

1. Obec podľa § 80 písm. a, vypracúva komunitný plán sociálnych služieb na základe národných
priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká potreby fyzických
osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode.
2. Komunitný plán sociálnych služieb obsahuje najmä:
- analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce
- analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby
- analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce
- určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb
- časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb
- spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb
Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je:
a) posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce
b) predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín opäť
vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji
Základná terminológia
Prijímateľ sociálnej služby – je fyzická osoba, ktorá využíva sociálne služby, nakoľko sa
ocitla v nepriaznivej sociálnej situácií.
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 - osoba, ktorá zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb
Obec a vyšší územný celok - subjekt, kompetencií ktorého je sociálna služba
Sociálna služba je súbor odbornej, obslužnej alebo ďalšej činnosti, zamerané na:
- prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej
sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
- zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a podpora
jej začlenenia do spoločnosti
- zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby,
- riešenie krízovej sociálnej situácie

- prevenciu sociálneho vylúčenia
Sociálne bývanie
Úlohou štátu v rámci sociálnej politiky je vytvárať legislatívne a ekonomické podmienky pre
dostupnosť bývania aj domácnostiam s nízkymi príjmami a pre sociálne ohrozené skupiny
obyvateľstva. Keďže časť obyvateľstva nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami
na kúpu bytu, ani takou výškou príjmu, ktorá by mu umožnila splácať hypotekárny úver, sú
tieto domácnosti odkázané na pomoc verejného sektora.
Výstavbu nájomných bytov pre verejný nájomný sektor budú naďalej zabezpečovať hlavne
obce. Je však potrebné vytvárať podmienky, aby sa do tejto výstavby mohli v širšej miere
zapojiť aj neziskové organizácie a iné subjekty.
Sociálna politika v oblasti bývania definuje špeciálne formy bývania určené pre nasledovné
kategórie:
1. občania, ktorí sa dostávajú do pozície skupín ohrozených sociálnym vylúčením, napr.:
občania, ktorí v dôsledku nízkej úrovne vzdelania a kvalifikácie vykonávajú iba príležitostné
pomocné práce, prípadne sú bez práce, ľudia s fyzickým alebo mentálnym postihnutím, mládež
po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, starí ľudia, osamelí rodičia s deťmi a
mnohodetné rodiny,
2. marginalizované skupiny obyvateľstva, v najvyššej miere Rómovia, ktoré sa vyznačujú
úplným sociálnym vylúčením napríklad v dôsledku straty bydliska, dlhodobej nezamestnanosti,
závislosti od drog, nedostatočnej sociálnej prispôsobivosti
Pre bývanie týchto skupín obyvateľstva treba vytvárať podmienky najme v sociálnom bývaní
zodpovedajúceho štandardu, alebo v prípade niektorých špecifikovaných sociálne ohrozených
či vylúčených skupín v rôznych zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých je poskytovaná
osobitná sociálna alebo zdravotná starostlivosť a sú zabezpečené aj iné služby v závislosti od
druhu a účelu zariadenia.
Do kategórie sociálneho bývania možno zahrnúť:
- nájomné byty vo verejnom nájomnom bytovom sektore vrátane malometrážnych bytov,
určených ako prvé bývanie pre mladé rodiny s tým, že nárok na takéto bývanie budú mať len
domácnosti do stanovenej výšky príjmov,
- byty a iné formy bývania pre domácnosti s nízkymi príjmami a skupiny so špecifickými
potrebami, ako napríklad byty pre občanov v sociálnej núdzi, s ťažkým zdravotným

postihnutím, osamelých rodičov starajúcich sa o maloleté deti, mnohodetné rodiny, občanov po
ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, občanov s problémami sociálneho začlenenia a
občanov bez prístrešia,
- byty nižšieho štandardu pre neplatičov nájomného a pre marginalizované skupiny
obyvateľstva,
- byty pre bývanie starších ľudí, pričom sa bude vychádzať z majetkových pomerov budúcich
užívateľov.
Pre veľmi úzko špecifikované sociálne ohrozené či vylúčené skupiny obyvateľstva je bytová
otázka zabezpečená vo forme zariadení sociálnych služieb. Medzi tieto zariadenia je možné
zaradiť detské domovy, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, útulky atď.
Zariadenia sociálnych služieb však neslúžia na zabezpečovanie bývania, ich prioritou je
poskytovanie sociálnych služieb.
Núdza
Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne
posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s ním posudzujú, si
príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Sociálna núdza je stav, keď si
občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, o svoju domácnosť, ochranu a
uplatňovanie práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím
najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, stratu zamestnania.
Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod
ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
Osobitný príjemca je obec, alebo ak je to odôvodnené, iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
Osobitného príjemcu určuje rozhodnutím ÚPSVaR. Ak osobitný príjemca zabezpečuje dávku
a príspevky vo vecnej forme, je povinný ich poskytovať za cenu obvyklú a na mieste dostupnom
občanovi v hmotnej núdzi. ÚPSVaR určí osobitného príjemcu, ak sa doterajšou výplatou dávky
a príspevkov nedosiahol účel. ÚPSVaR určí osobitného príjemcu po jeho predchádzajúcom
súhlase. ÚPSVaR uvoľní osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody na jeho určenie. Obec je
osobitným príjemcom dávky a príspevkov na základe rozhodnutia ÚPSVaR aj vtedy, ak súhlasí,
že bude vykonávať funkciu osobitného príjemcu voči všetkým občanom vo svojom územnom
obvode, ktorým úrad priznal dávku a príspevky právoplatným rozhodnutím. Na takýto výkon

osobitného príjemcu úrad s obcou uzatvorí dohodu. Osobitný príjemca zabezpečuje dávku a
príspevky v peňažnej forme alebo vo vecnej forme a je povinný ich použiť len na prospech
občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne
posudzujú. ÚPSVaR dohliada, ako ním určený osobitný príjemca plní svoje povinnosti.
Sociálne dávky
V minulosti bola hodnota sociálnej dávky často krát vyššia ako minimálna mzda či iný príjem.
V novom systéme dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke motivujú občana zmeniť jeho
sociálnu a životnú situáciu. Hlavným cieľom týchto zmien je, aby si ľudia vlastným pričinením,
aktivitou či majetkom pomohli a neboli závislí od sociálnych príjmov. Pomoc v hmotnej núdzi
upravuje zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoc v hmotnej núdzi a zákon o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona (č. 183/2014 Z. z., 308/2014 Z. z., 140/2015 Z. z., 140/2015
Z. z., 378/2015 Z. z., 125/2016 Z. z.) platných od 1. 1. 2013, účinnosťou od 1.7.2016.
Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú,
nedosahuje životné minimum a občan tieto osoby, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť
vlastným pričinením.
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým
osobám, ktoré s ním spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na:
- úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie
- základné vybavenie domácnosti
- zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa
- na mimoriadne liečebné náklady
túto dávku možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do
výšky trojnásobku životného minima. V súčasnosti dávku vypláca samospráva. Deti
poberateľov dávky v hmotnej núdzi majú nárok na dotáciu na stravu. Dotáciu na stravu môžu
čerpať žiaci základných škôl a deti v materských školách.
2. Sociálno-demografická analýza
Obec pri vykonávaní vlastnej politiky rozvoja územia a sociálnych služieb sa musí orientovať
na svojich obyvateľov, na zisťovanie a uspokojovanie ich potrieb. V takýchto intenciách
zisťovania a uspokojovania sociálnych potrieb obyvateľov Alekšiniec bolo postupované pri
tvorbe tohto komunitného plánu spracovaním sociálno-demografickej analýzy.

Sociálna analýza má za cieľ porovnať aktuálny stav sociálnych služieb, ich terajšiu potrebnosť
s predpokladanými potrebami v budúcnosti. Analýza vychádza z demografických údajov obce,
vekovej štruktúry občanov a dostupných sociálnych ukazovateľov.
Demografická analýza má za cieľ skúmať demografické štruktúry populačných skupín
vzniknutých členením obyvateľstva podľa rodinného stavu, ekonomickej aktivity, najvyššieho
dosiahnutého vzdelania a podobne. Pri tejto analýze sa berú do úvahy i geografické údaje obce
to znamená poloha a rozloha obce, celková hustota obyvateľstva, občianska vybavenosť,
dostupnosť služieb, celková infraštruktúra, vzdelanosť k potenciálnym zamestnávateľom
obyvateľstva.
2.1 Základná charakteristika obce
Obec Alekšince sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, v severo-západnej časti okresu Nitra.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1156. V rámci územno-správneho členenia patrí obec
Alekšince do Nitrianskeho kraja a okresu Nitra. Obec je od okresného mesta vzdialená približne
15 km. Katastrálne územie obce Alekšince pozostáva z jedného katastra. Hranica katastrálneho
územia obce susedí na severe s katastrom obce Lukáčovce, na západe s katastrom obce
Rišňovce, na východe s katastrami obce Zbehy a Lehota a na juhu s katastrom obce Veľké
Zálužie. Katastrálne územie má výmeru 1507 ha. Územie obce Alekšince je vymedzené
hranicou zastavaného územia obce a hranicou celého katastrálneho územia obce určenými k
1.1.1990. Obec mala podľa údajov Štatistického úradu k 31.12.2014 1682 obyvateľov.
Obec Alekšince je z hľadiska štruktúry osídlenia definovaná ako hromadná cestná dedina. Nové
zástavby rodinných domov sa vyskytujú po celom intraviláne. Ide prevažne o zmiešanú
zástavbu, ktorá vznikala a neustále vzniká postupným rekonštruovaním a prestavbami pôvodnej
obytnej zástavby. Výškové zónovanie objektov je typické pre vidiecke sídla a objekty majú
prevažne jedno až dve podlažia.
Obec Alekšince je charakterizovaná ako vidiecky priestor. Optimálne prírodné podmienky
predurčili územie obce na poľnohospodársku funkciu. V katastri sa nachádzajú lokality, ktoré
sa priamo viažu na poľnohospodársku výrobu a nemajú rekreačný charakter. Existencia
poľnohospodárskych lokalít a usadlostí vyplýva z historického zamerania širšieho priestoru
Podunajskej nížiny na poľnohospodársku výrobu.
Blízkosť významného centra Nitra však spôsobila, že o obci môžeme hovoriť aj ako o sídle s
obytnou funkciou a doplnkovou funkciou poľnohospodárskou.

Východne od katastra obce sa nachádza prieťah štátnej cesty I. triedy I/64 Topoľčany – Nitra –
Nové Zámky – Komárno a juhozápadnou časťou katastra priamo prechádza cesta II. triedy
II/513 Nitra – Hlohovec. Cez obec tiež prechádza železničná trať č.123 Leopoldov–
Kozárovce. Tieto skutočnosti a zároveň i vhodné prírodné a klimatické podmienky vytvárajú
dobrý predpoklad, že obec, ktorá sa nachádza v blízkosti významných cestných ťahov a v
blízkosti okresného a zároveň krajského mesta Nitra, má vysoké predpoklady ďalšieho
optimálneho rozvoja. Jej základnou úlohou a cieľom je starostlivosť o všestranný rozvoj územia
i potrieb všetkých jej obyvateľov.
História obce
Vedomosti o dávnovekom osídlení katastra Alekšiniec sú neúplné, pretože doposiaľ sa v
katastri nevykonal žiaden väčší terénny výskum alebo systematický povrchový prieskum.
Doteraz najstarší nález predstavuje limnokvarcitové čepeľové škrabadlo zo staršej doby
kamennej. Jeho vek sa odhaduje do doby pred približne 20 000 rokmi – počas poslednej doby
ľadovej. Svojim tvarom sa radí ku kultúre gravettskej, ktorá je dobre známa z Ponitria a aj
Považia. Nitrianska kultúra je zo staršej doby bronzovej, zhruba zo začiatku 2-ho tisícročia pred
našim letopočtom. Objavená bola aj keramika kalenderberskej kultúry zo staršej doby železnej.
V katastri bolo zistené aj intenzívne osídlenie z doby rímskej, a to z približne 2-ho až 3-ho
storočia nášho letopočtu. V tom období na západnom Slovensku sídlil germánsky kmeň
Kvádov. Od konca 5-ho storočia začali lokalitu osídľovať Slovania. Aj keď nie sú priame
dôkazy, niekoľko malých nálezov naznačuje, že kataster Alekšiniec bol osídľovaný Slovanmi
už v najranejšom období.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1156. Ostrihomský arcibiskup Martírius sa v tom čase
rozhodol darovať cirkevné desiatky zo 70 dedín svojej diecézy Ostrihomskej kapitule. Medzi
dedinami Nitrianskeho archidiakonátu sa spomína aj „villa Alexu“. Neskôr sa kvôli svojej
polohe na frekventovanej stredovekej ceste spájajúcej Hlohovec s Nitrou stali Alekšince terčom
tatárskeho plienenia, po ktorom boli niekoľko desaťročí opustené. V roku 1275 prejavili o
opustené sídlo záujem hradní rytieri zo susedných Rišňoviec a kráľ Ladislav IV im ho na ich
žiadosť daroval do dedičnej držby. V priebehu 14-teho storočia došlo k všestrannému rozmachu
uhorskej stredovekej spoločnosti. Avšak v lokalite nevznikali sídla nové, ale rozširovali sa
staré. Zvyšovaním počtu obyvateľov vznikla potreba zabezpečiť dostatok obživy. Pristupovalo
sa ku klčovaniu lesov a hájom a pôda sa premieňala na oráčiny, prípadne lúky.

V 16-tom storočí lokalitu poznačila prítomnosť osmanských vojsk. V roku 1531 boli Alekšince
a ich najbližšie okolie úplne vypálené. Po neúspešných rokovaniach o mieri sa na konci 16-ho
storočia stalo juhozápadné Slovensko vrátane Alekšiniec opäť svedkom rabovania. Obec bola
znovu vypálená, ale v roku 1606 po skončení pätnásťročnej vojny sa v dedine život obnovil.
Väčšiu časť 17-teho storočia bolo západné Slovensko pod vplyvom Turkov. Ich politický a
vojenský vplyv skončil až po roku 1684, kedy turecké vojsko prehralo rozhodujúcu bitku s
cisárskym pri Viedni. V roku 1715 župní úradníci narátali v katastri 13 stále obývaných
domácností. Alekšince už vtedy spravovala obecná samospráva na čele s richtárom. V roku
1751 podľa dokumentov žilo v obci už 81 rodín, teda asi 500 ľudí. V roku 1787 tu stálo 82
domov. V roku 1831 v Alekšinciach stálo 72 domov a v nich žilo 509 ľudí. Po roku 1860 sa
počet obyvateľov pohyboval v rozmedzí od 468 do 533. Okolo roku 1900 mali Alekšince
celkove 562 obyvateľov, v roku 1917 už 1016 obyvateľov, v roku 1944 spolu 1155 a v roku
1970 až 1848 obyvateľov. Od roku 1863 bol používaný úradný názov obce Eletske aj Elecske
a od roku 1920 sa začal používať iba slovenský názov Alekšince.
Rok

Počet obyvateľov

1787

506

1828

509

1869

620

1890

682

1990

703

1920

972

1930

1082

1938

1236

1948

1403

1957

1630

1970

1852

1980

1705

1990

1544

2000

1638

2010

1702

2017

1692

Tabuľka č. 1: Grafické znázornenie vývoja počtu obyvateľov obce Alekšince s trvalým
bydliskom

Ďalší vývoj migrácie v značnej miere ovplyvňuje celková ekonomická situácia obce, prosperita
jednotlivých zložiek hospodárstva a situácia na trhu práce. Z existujúceho demografického
vývoja vyplýva útlm a sporadický pokles počtu obyvateľov v posledných desaťročiach
minulého storočia avšak posledných 17 rokov je viditeľný trend udržiavania rozsahu počtu
obyvateľov, aj keď prerušovaný určitými výkyvmi.
Rok

Narodenie

Úmrtie

Sobáše

2006

12

21

10

2007

17

17

14

2008

8

10

8

2009

19

17

7

2010

18

16

13

2011

15

17

14

2012

9

20

4

2013

12

11

11

2014

17

19

9

2015

15

13

9

2016

11

12

10

2017

17

13

21

Tabuľka č. 2: Evidencia narodenia, úmrtia a sobášov

Rok

Muži

Ženy

2000

807

831

2001

801

825

2002

815

830

2003

832

843

2004

838

862

2005

841

859

2006

824

849

2007

830

853

2008

822

876

2009

831

870

2010

833

869

2011

824

879

2012

821

880

2013

818

874

2014

826

883

2015

821

894

2016

822

890

2017

817

875

Tabuľka č. 3: Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia

Rok

slovenská

česká

maďarská

nemecká

sýrska

poľská

2000

1634

1

1

1

1

0

2001

1622

1

1

1

1

0

2002

1641

1

1

1

1

0

2003

1671

1

1

1

1

0

2004

1696

1

1

1

1

0

2005

1696

1

1

1

1

0

2006

1669

1

1

1

1

0

2007

1678

1

1

1

2

0

2008

1693

1

1

1

2

0

2009

1696

1

1

1

2

0

2010

1697

1

1

1

2

0

2011

1698

1

1

1

2

0

2012

1696

1

1

1

2

0

2013

1686

1

0

1

3

1

2014

1703

1

0

1

3

1

2015

1707

3

0

1

3

1

2016

1704

3

0

1

3

1

2017

1684

3

0

1

3

1

Tabuľka č. 4: Štruktúra obyvateľov podľa národnosti

Rok

0-17

18-34

35-54

55-75

66-75

76-85

85-100

2010

285

460

520

196

130

83

28

2011

288

465

519

199

127

81

24

2012

294

462

533

200

118

73

21

2013

305

455

530

194

123

64

21

2014

300

456

534

202

121

73

23

2015

300

444

533

219

124

70

25

2016

290

438

521

233

129

77

24

2017

270

445

510

234

130

78

25

Tabuľka č. 5: Veková štruktúra obyvateľov

Občianska vybavenosť
Základnú vybavenosť obce predstavujú základné prvky samosprávy. Z pohľadu existencie
samosprávy je to administratíva obce – obecný úrad. V obci sa nachádza aj pošta. V rámci
decentralizácie štátnej správy vznikol na Mestskom úrade v Nitre spoločný stavebný úrad.
Spolu ho tvorí 21 obcí vrátane obce Alekšiniec. Na malé stavby vydáva stavebné povolenie
obec Alekšince priamo na obecnom úrade.
V obci sa nachádza Základná škola, zabezpečujúca potreby základného školstva pre obec. Je to
budova novšieho stavebného charakteru, s telocvičňou a s priľahlým ihriskom. Súčasťou školy
je školský klub a jedáleň, ktorá zabezpečuje okrem stravovania žiakov aj obedy pre dôchodcov.
Pre deti v predškolskom veku je pri základnej škole dostupná aj materská škola. A areáli
Základnej školy s materskou školou sa nachádza miniihrisko s umelou trávou. V obci sa tiež
nachádza kultúrny dom a v budove Základnej školy je zriadená knižnica.
V obci pôsobí niekoľko záujmových organizácií. Tieto organizácie existujú aj za podpory
samosprávy, a ktoré by bez finančnej podpory od obce nemohli existovať. Je to napríklad
Futbalový klub MFK Alekšince, Stolnotenisový klub, Klub záhradkárov, Zväz chovateľov,
Kynologický klub, Poľovnícke združenie, Červený kríž, mariášový klub a ešte niektoré ďalšie.
Väčšina týchto záujmových organizácií je aj nositeľom kultúrneho života v obci počas celého
roka, či už sú to nejaké kultúrno-zábavné akcie alebo rôzne výstavy.

Zdravotná starostlivosť občanov je v obci zabezpečovaná čiastočne. V obci sa nachádza
zdravotné stredisko, kde je všeobecný lekár. Ambulancia sa nachádza v Alekšinciach, pričom
služba je rovnomerne rozložená. V obci sa nachádza aj lekáreň. V obci je fungujúci klub
dôchodcov – Jednota dôchodcov.
Obec Alekšince má vybavenosť územia na úrovni typickej vidieckej vybavenosti sídiel. Čo sa
týka komplexnosti služieb, v obci je táto miera nižšia. Dobudovanie vybavenosti by mohlo z
hľadiska budúceho populačného vývoja byť jedným z viacerých stabilizujúcich prvkov.
Prvkom negatívne ovplyvňujúcim tento vývoj je ale poloha obce v blízkosti hlavného cestného
ťahu no najviac však primeraná dostupnosť služieb v blízkom okresnom a krajskom meste
Nitra. V regióne sa služby sústreďujú najviac v tomto sídle a z tohto dôvodu ani nemožno
očakávať nejaký výrazný nárast viacerých druhov služieb, ktoré by komplexne dopĺňali
vybavenosť službami v obci. Čo sa týka základnej vybavenosti, okrem vyššie spomenutých
základných služieb, ako je zdravotná starostlivosť, ďalej administratíva obce a školské
zariadenia, sa v obci nachádza kostol, cintorín, dom smútku a prevádzky živnostenského
charakteru. Ostatné dôležitejšie i menej dôležité služby sú využívané v priľahlých sídlach, ale
hlavne v meste Nitra. V obci je zabezpečený predaj potravinárskeho tovaru, zmiešaného tovaru
a aj špecializovaného tovaru. Ďalej sa v obci nachádzajú služby pohostinstva a zberné suroviny.
Ekonomická aktivita obyvateľstva.
Na základe sociálnej situácie - spoločenského postavenia obyvateľstva, ale i sociálnej situácie
z hľadiska hmotného zabezpečenia sa do úvahy berú okolnosti a aspekty, ktoré najviac
ovplyvňujú sociálnu situáciu rodín a občanov ako je vzdelanie, zamestnanosť, sociálne
postavenie občanov z pohľadu sociálnych skupín – deti a mládež, rodiny s deťmi, zamestnaní,
nezamestnaní, seniori, ťažko zdravotne postihnutí či občania so sociálno-patologickými
problémami alebo iné sociálne znevýhodnené skupiny a na základe tejto analýzy sa stanovia
ciele a priority v sociálnej oblasti. Ekonomicky aktívni občania obce pracujú zväčša v štátnych,
alebo súkromných výrobných podnikoch či v poľnohospodárstve. Väčšina občanov denne
dochádza do práce v blízkosti trvalého bydliska iní vzhľadom na vzdialenosti pracujú i v
týždenných alebo aj dlhších intervaloch. Obec nemá presné údaje o stave zamestnanosti svojich
občanov no z posledného zberu údajov zaznamenaných štatistikou z roku 2013 má tieto údaje:

Rok

Priemerný počet
nezamestnaných

2003

165

2011

95

2012

81

2013

51

2014

42

Tabuľka č. 6: Priemerný počet nezamestnaných

UPSVaR v Nitre vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie a pravidelne vyhodnocuje
štatistiku evidovaných podľa rôznorodosti údajov. Nakoľko, ale tieto údaje nie sú ucelené z
dôvodu, že sa do nich nezahŕňa počet dobrovoľne nezamestnaných občanov sú tieto údaje
zovšeobecnené. Podľa posledných analýz a z dostupných informácií miera nezamestnanosti v
Nitrianskom kraji klesla, k 30.4.2018 to bolo 3,55%. V okrese Nitra, do ktorého spadá i obec
Alekšince bola miera nezamestnanosti k 30.4.2018 2,6%. Štatistiky uvádzajú i údaj dlhodobo
nezamestnaných uchádzačov a z celkového počtu je v obci 30 dlhodobo nezamestnaných
občanov. Všetky štatistické údaje sú dostupné na stránkach UPSVaR Partizánske - štatistiky,
alebo na stránkach Štatistického úradu SR.

Obrázok č.1: Mapa nezamestnanosti v celej SR – údaje spracované z UPSVaR

3. SWOT- analýza sociálnych služieb na území obce Alekšince
SWOT analýza predstavuje nástroj strategického plánovania a používa sa na určenie silných
a slabých stránok a na určenie príležitostí a ohrození pre komunitu.
Silné stránky
- záujem obce na poskytovaní a rozširovaní sociálnych služieb,
- obec disponuje nájomnými bytmi,
- výstavba novej bytovky,
- existencia a fungovanie organizácií a spolkov pre jednotlivé cieľové skupiny,
- existencia siete školských zariadení,
- existencia zdravotného strediska,
- pokoj vidieckeho prostredia.
Slabé stránky
- nezamestnanosť,
- veľký počet obyvateľov v hmotnej núdzi a dlhodobo nezamestnaných s chýbajúcimi návykmi,
- narastajúci počet obyvateľov so sociálnymi problémami,
- sociálno-patologické javy v obci (drogy, alkohol, gamblerstvo, drobné krádeže,
poškodzovanie verejného majetku),
- osamelí obyvatelia v seniorskom veku,
- chýbajúca doplnková sociálna služba ako denný stacionár,
- chýbajúce zariadenie pre trávenie voľného času detí a mládeže, ale i seniorov,
- neschválené, prípadne zrušené projekty a neposkytnutie finančných prostriedkov obci.
Príležitosti
- legislatívna i finančná podpora nových foriem sociálnych služieb pre jednotlivé cieľové
skupiny,
- využívanie budov patriacich obci pre rozvoj sociálnych služieb,
- budovanie siete sociálnych služieb,
- priestor na ponuky pre neverejných poskytovateľov SS
- dostatok priestorov na poskytovanie nových služieb,
- prítomnosť zdravotníckeho personálu v obci,
- terénna sociálna práca.

Ohrozenia
- rozpad spoločenských, komunitných, rodinných vzťahov,
- legislatívne zmeny – zákona o soc. Službách,
- demografická krivka (starnutie),
- odliv mladých z regiónu – migrácia kvôli práci,
- neochota ľudí spolupracovať a meniť svoju situáciu, pracovať, vzdelávať sa,
- predsudky v rodinách, stereotypné vnímanie istých skupín obyvateľstva,
- z dôvodu zvyšovania nákladovosti služieb riziko zvyšovania úhrad a riziko znižovania kvality.
4. Ciele, priority, vyhodnocovanie a plnenie komunitného plánu sociálnych služieb
Hlavným cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je vybudovanie sociálnych
služieb v obci a spustenie služieb, ktoré sú aktuálny dopytom zo strany obyvateľstva i prioritou
v rámci rozvoja obce so zameraním sa na cieľové skupiny, ktorý dopĺňa celkový rozvojový plán
obce, v ktorom sú už zahrnuté projekty spadajúce do sociálnej oblasti.

Ciele
Snaha o vybudovanie zariadenia pre seniorov, kde im budú poskytované ambulantné služby s
denným pobytom v komunitnom prostredí, umožňujúce rozvíjať rodinné a spoločenské vzťahy
a jeho zaradenie do spoločenského a pracovného života vybudovaním denného stacionára.
A snaha o vybudovanie pobytového zariadenia s ubytovacou kapacitou max. 20-40 ubytovací
jednotiek pre osamelých občanov, ktorí sa rozhodnú stráviť jeseň života v prostredí komunity.
Pokúsiť sa o postupnú deinštitucionalizáciu sociálnych služieb s prihliadnutím na individuálne
potreby a schopnosti klienta.
Začať poskytovanie sociálnych služieb a zvyšovať ich kvalitu. Skvalitňovať priestorové,
materiálne a personálne podmienky v súčasnosti poskytovaných ambulantných a pobytových
sociálnych i zdravotníckych služieb a zabezpečiť ich trvalú udržateľnosť a rozvoj, najmä s
využitím finančných prostriedkov EÚ.
Vypracovať návrhy na zriadenie centra – strediska záujmovej činnosti nie len pre deti a mládež
s materiálno-technickým vybavením za pomoci a s využitím verejných finančných zdrojov cez
realizáciu a účasť obci na projektoch Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ale i
Ministerstva školstva vedy výskumu a športu.

Podpora pre poskytovanie terénnej sociálnej práce v obci. Podpora samostatnosti, nezávislosti
a sebestačnosti prijímateľov služby v prirodzenom rodinnom prostredí, posilňovanie a
zmocňovanie ich samotných pri riešení vzniknutých problémových situácií.

Priority
Priorita č. 1

Opatrovateľská služba, Terénna služba

AKTIVITY

Zabezpečenie sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich
zotrvanie v domácom prostredí

ČASOVÝ

2018 – 2021

HORIZONT
REALIZÁCIE
REALIZÁTOR
Zodpovedná osoba

Obec Alekšince
Starosta obce

Priorita č. 2

Sociálna služba v zariadení

AKTIVITY

Zabezpečenie sociálnej služby v inom rozsahu ako vo vlastnom
zariadení v registrovanom zariadení NSK

ČASOVÝ

2018 – 2022

HORIZONT
REALIZÁCIE
REALIZÁTOR
Zodpovedná osoba

Obec Alekšince, Registrovaný subjekt, Nitriansky samosprávny kraj
Starosta obce

Priorita č. 3

Stravovanie starších a odkázaných osôb

AKTIVITY

Zabezpečenie možnosti stravovania

ČASOVÝ

2018

HORIZONT
REALIZÁCIE
REALIZÁTOR
Zodpovedná osoba

Obec Alekšince, Registrovaný subjekt
Starosta obce

Priorita č. 4

Spoločensky neprispôsobivé osoby

AKTIVITY

Začlenenie spoločensky neprispôsobivých osôb do spoločenského
života
2018 – 2022

ČASOVÝ
HORIZONT
REALIZÁCIE

Obec Alekšince, ÚPSVaR Nitra

REALIZÁTOR
Zodpovedná osoba
Priorita č. 5

Starosta obce
Vytvorenie sociálneho zariadenia pre potreby obce a regiónu –
Denný stacionár
Realizácia a prevádzkovanie

AKTIVITY

2020 – 2023

ČASOVÝ
HORIZONT
REALIZÁCIE

Obec Alekšince, ÚPSVaR Nitra, Ministerstvo Financií

REALIZÁTOR
Zodpovedná osoba

Starosta obce

Priorita č. 6
AKTIVITY

Vybudovanie bezbariérovosti v obci
Predinvestičná fáza:


Vysporiadanie vlastníckych vzťahov



Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné
konanie, pre stavebné povolenie)



Spracovanie realizačných výkresov



Vydanie stavebného povolenia

Investičná fáza:


Získanie zdrojov financovania



Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver.
obstarávaní



Realizácia



Stavebný dozor



Kolaudácia

2018 – 2020

ČASOVÝ
HORIZONT
REALIZÁCIE

Obec Alekšince, MO Zdravotne postihnutých osôb

REALIZÁTOR
Zodpovedná osoba

Starosta obce

Priorita č. 7

Legislatíva

AKTIVITY

Vypracovanie a schválenie VZN a zásady finančnej podpory v
oblasti sociálnych služieb

ČASOVÝ

2018 - 2019

HORIZONT
REALIZÁCIE
Obec Alekšince, Nitriansky samosprávny kraj

REALIZÁTOR
Zodpovedná osoba

Starosta obce

Priorita č. 8
AKTIVITY

Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu
Predinvestičná fáza:


Vysporiadanie vlastníckych vzťahov



Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné
konanie, pre stavebné povolenie)



Spracovanie realizačných výkresov



Feasibility study – štúdia uskutočniteľnosti



CBA – analýza nákladov a prínosov



Vydanie stavebného povolenia

Investičná fáza:


Získanie zdrojov financovania



Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver.
Obstarávaní



Realizácia



Stavebný dozor



Kolaudácia

ČASOVÝ

2018 - 2020

HORIZONT
REALIZÁCIE
REALIZÁTOR

Obec Alekšince, Štátny fond

Zodpovedná osoba

Starosta obce

Vyhodnocovanie a plnenie
Vyhodnocovanie plnenia stanovených cieľov a aktivít Komunitného plánu sociálnych služieb
bude vykonávané priebežne 1x ročne predložením monitorovacej správy na rokovaní Obecného
zastupiteľstva sociálnou komisiou. Výstupy monitoringu budú predložené verejnosti
zverejnením v obvyklej forme. KPSS je záväzným pri tvorbe rozpočtu obce a jeho aktivity budú
doň premietnuté. Po jeho schválení je základným rozvojovým dokumentom pre obec, ktorého
aktivity obec priamo realizuje alebo vytvára podmienky na ich realizáciu. Je to zároveň
rozvojový usmerňujúci dokument pre všetky subjekty realizujúce aktivity na území obce, alebo
subjekty, ktoré chcú realizovať činnosti sociálneho rozvoja, napr. podnikateľské odborné
organizácie, štátne orgány, mimovládne organizácie. Za monitoring napĺňania priorít KPSS
bude zodpovedať obec Alekšince – starosta obce a obecné zastupiteľstvo.
Nakoľko KPSS je otvoreným dokumentom, preto je ho možné pravidelne aktualizovať. Jeho
aktualizácia sa bude vykonávať vždy, pri vzniku objektívnych potrieb zo strany poskytovateľa
alebo prijímateľa a potreby, ktorá bude vyvolaná zmenou rozhodujúcich špecifických
miestnych podmienok alebo zmenou legislatívy SR.
Snahou obce je vždy včas a podľa reálnych možností reagovať na vzniknuté situácie a dopyt
po službách zo strany občanov v snahe vychádzať v ústrety a snažiť sa vyhovieť ich
požiadavkám a podať pomocnú ruku v čase vzniknutého problému. Nie vždy je to, ale zo strany
obce možné. Zväčša to vyžaduje veľa energie, práce a času, ale hlavne finančných zdrojov a
mnohé závislí i od ponúkaných možností a naplnenia stanovených podmienok s uplatnením
všetkých zákonov a aktuálne platnej legislatívy. Obec ako verejný poskytovateľ, má preto i
KPSS koncipovaný v zmysle platnej legislatívy SR a v mnohom je závislý od ponúk zo strany
verejných výziev štátnych orgánov, nastavených podmienok v ich účasti, ale hlavne od
finančného krytia z dôvodu obmedzenia vlastných zdrojov finančného rozpočtu obce a ten sa
dotýka i plánovaných výstavieb či rekonštrukcií budov a poskytovania sociálnych služieb, no
veríme že v priebehu času sa stanovené priority a plány stanú skutočnou realitou. V súvislosti

s tým majú dvere otvorené i neverejní poskytovatelia SS ako Občianske združenia či
registrovaný partneri a poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí by chceli tieto služby
prevádzkovať v našej obci byť ak prospešní širokej verejnosti.
Záver
Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora pri
sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie do
bežného života v spoločnosti. Práve komunitné plánovanie by malo dať odpoveď na otázky
ohľadne potrebných služieb v našej komunite, ako majú byť lokalizované, aké ľudské a
finančné zdroje máme k dispozícii. Určite je prínosom prístup štátu, že vytvára legislatívny
rámec na presun kompetencií v danej oblasti. No zároveň je potrebné upozorniť na nedostatočné
finančné krytie daného zámeru zo strany štátu. Obec preto musí využívať aj iné zdroje
financovania.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Alekšince na obdobie rokov 2018 -2022 je výsledkom
spolupráce obce ako poskytovateľa sociálnych služieb, ale i samotných obyvateľov. Je to
výsledok celého procesu prípravy, spracovania dokumentu a následného verejného prekovania.
Veríme, že tento dokument bude podkladom ďalšieho prospešného rozvoja našej obce
a zvyšovania kvality života jeho obyvateľov a pomôže zabezpečiť práva občanov na sociálne
služby, zvýšiť ich kvalitu a dostupnosť pre všetkých bez sociálneho vylúčenia, vytvoriť
koordinovanú a účinnú sociálnu sieť pre všetky skupiny obyvateľstva tak, aby sa naplnili všetky
naše spoločné ciele.
Dokument bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: xx.xx.2018

..............................................................
Radoslav Ťapušík
starosta Obce Alekšince

