
Vysvetlenie 
Priority rozvoja sociálnych služieb v obci 

Priorita č. 1 Terénna opatrovateľská služba

AKTIVITY

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

 Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne,   k vytvoreniu podmienok pre 
plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie 
medziľudských vzťahov. 

ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA

2022 – 2030

REALIZÁTOR Zodpovedná osoba

 Obec
 samosprávny kraj 
 Registrovaný subjekt

zabezpečuje najmä podporu opatrovateľskej služby u občanov, ktorí sú na tento  druh sociálnej služby
odkázaní so zreteľom na ich zotrvanie v domácom prostredí. Môžete poskytovať sami alebo zabezpečiť
dodávateľsky

Priorita č. 2 Prepravná služba

AKTIVITY

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

 Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne,   k vytvoreniu podmienok pre 
plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie 
medziľudských vzťahov. 

ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA

2022 – 2030

REALIZÁTOR Zodpovedná osoba

 Mesto Nesvady
 Nitriansky samosprávny kraj 
 Registrovaný subjekt          Mgr. Mária Tóthová

Priorita č. 3 Sociálna služba v zariadení

AKTIVITY  Zabezpečenie sociálnej služby v registrovanom zariadení VÚC
ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba
 Obec 
 samosprávny kraj
 Registrovaný subjekt

 

v prípade potreby zabezpečenia poskytovania sociálnej  služby v zariadení  spolupracovať s najbližšími
zariadeniami akreditovanými VÚC  

Priorita č. 4 Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí



AKTIVITY  Zabezpečenie možnosti  stravovania
 Zabezpečenie finančnej podpory stravovania

ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba
 Obec 
 ÚPSVaR
 Registrovaný subjekt

v prípade potreby zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
zásada poskytovania finančnej podpory môže byť vyjadrená napr. u seniorov finančná podpora bude že 
zabezpečíte rozvoz stravy. u detí, že budete nápomocný pri vybavovaní z ÚPSVaR... 

Priorita č. 5 Integrácia detí vo výchovno–vzdelávacom procese

AKTIVITY
 Individuálny prístup pri integrácií detí vo vyučovacom procese so zdravotným 

znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním
 Zabezpečenie asistenta učiteľa

 
ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba

 Obec 
 ZŠ a MŠ

- zabezpečenie asistenta učiteľa podľa potreby postihnutia alebo pre MRK 

Priorita č. 6 Spoločensky neprispôsobivé osoby

AKTIVITY
 Osobitný príjemca dávky
 Začlenenie spoločensky neprispôsobivých osôb do spoločenského života

 
ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba

 Obec 
 ÚPSVaR

-  pre občanov so sociálnymi a spoločenskými problémami preskúmať možnosť  
   vytvorenia osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi, aby sa dávky sociálneho
   systému využívali na ten účel, na ktorý sú poskytované štátom 
Podstate  obec  zodpovedá  za  obyvateľov  spoločensky  neprispôsobivých,  aby  dávky  nekončili  napr.
v krčme... ale ja si myslím, že to  už máte ošetrené v obci
-  aktivitami podporiť spoločensky neprispôsobivých obyvateľov na začlenenia do  
   spoločenského života v obci 
napr. budete robiť nejakú brigádu a poveriť zodpovednou úlohou dotyčného, aby sa u „neho vytvoril 
pocit zodpovednosti voči spoločnosti a veci verejné“    

Priorita č. 7 Nezamestnaní

AKTIVITY



 Pracovné návyky 
 Spolupráca s ÚPSVaR pri hľadaní zamestnania
 Pomoc pri rekvalifikácií

 
ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba

 Obec 
 ÚPSVaR 

v prípade potreby pomoc obyvateľom obce

Priorita č. 8 Vybudovanie bezbariérovosti v obci

AKTIVITY

Predinvestičná fáza:
 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
 Vydanie stavebného povolenia

Investičná fáza:
 Získanie zdrojov financovania
 Realizácia 

ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA
 Obec 
 MO Zdravotne postihnutých osôb
 MPSVaR
 samosprávny kraj

 dotácie z MPSVaR
 výťažok z lotérie
 vlastné zdroje pre kofinancovanie 

Zodpovedná osoba
bezbariérovosť – treba pýtať peniaze,  544/2010  MPSVaR – rozšírenie poskytovania sociálnych služieb, 
ak máte MO telesne post. nech dá žiadosť o vyriešenie bezbariérovosti v obci  a to bude ako príloha č. 1 k
žiadosti  - musí byť organizácia,/ ak nemáte v obci treba začleniť v susednej obci ak majú MO/ ktorá Vás 
žiada a Vy posielate ďalej na ministerstvo s prílohami/ žiadosť MO zdrav post., príloha č. 2 výpis z KPSS 
Priorita č.6, príloha č. 3 - vyhláška k stavebnému zákonu č. 532/2002 +kalkulácia 
bezbariérové chodníky, vstup do všetkých verejných budov aj do kostola..., na poschodie... 

Priorita č. 9 Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb

AKTIVITY

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

 Novelizácia
 Registrácia sociálnych služieb na VÚC – podľa potreby – Opatrovateľská služba, DS,   

                                                                                             Prepravná služba, ZPS,          
                                                                                            Komunitné centrum ...

ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba
 Obec 
 samosprávny kraj

Do budúcna - čo budete potrebovať doplníte - zabezpečenie druh sociálnej služby odkázaním so zreteľom
na ich zotrvanie v     domácom prostredí   –napríklad denný stacionár/ambulantná služba/ alebo ZPS ak máte
vhodnú budovu treba zaregistrovať a na bežné výdavky máte zabezpečené financie/, od novembra bude
možnosť dotácia(zákon 544/2010)  na   rozšírenie  poskytovania  sociálnych služieb -  príloha žiadosť  +
Komunitný plán+ Stratégia DI,    alebo Eurofondy...

Priorita č. 10  Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu

AKTIVITY Predinvestičná fáza:
 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov



 Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné povolenie)
 Vydanie stavebného povolenia

Investičná fáza:
 Získanie zdrojov financovania
 Realizácia 
 Kolaudácia 

Fáza po realizácií:
 Kvalitné sociálne prostredie

ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA
 Obec 
 Štátny fond
 Obyvatelia obce

 Dotácie
 vlastné zdroje

Zodpovedná osoba
-  bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu v obci pre mladú generáciu treba dotiahnuť do
obce mladých, podmienky máte veľmi dobré –príroda, služby, turistika...

Priorita č. 11 Vybudovanie cyklotrasy

AKTIVITY  Zabezpečenie aktívneho športového vyžitia seniorov a mládeže
 Rehabilitácia zdravotne postihnutých
 Bezpečný presun obyvateľstva

ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA
 Obec 
 Ministerstvo Financií a PSVaR
 samosprávny kraj
 MO zdravotne postihnutých osôb

 Dotácie
 vlastné zdroje pre kofinancovanie 

Zodpovedná osoba

Skúste v spolupráci so zdravotne postihnutými žiadosť poslať s prílohami., dôrazom na rehabilitáciu 
a bezpečnosť, žiadosť MO zdrav post.+výpis z KPSS

Priorita č. 12  Vytvorenie sociálneho zariadenia a poskytovanie sociálnej služby pre potreby obce  
s verejným poskytovateľom

AKTIVITY

 Spolupráca
 Podpora 
 Zabezpečenie  sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich 

zotrvanie v domácom prostredí
ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba
 Registrovaný subjekt
 Obec 

do budúcna – keď neplánujete vybudovať, tak zatiaľ len budete morálne podporovať subjekt, ktorý by 
chcel u Vás vybudovať zariadenie, alebo v regióne a poskytovanie sociálnej služby prednostne zabezpečiť 
s verejným poskytovateľom, aby ste „predišli“ zaplateniu Ekonomicky oprávnených nákladov od 
neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Priorita č. 13  Vytvorenie Komunitného centra, Podporné sociálne služby, Sociálne služby krízovej 
intervencie



AKTIVITY

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

 Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne,   k vytvoreniu podmienok pre 
plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie 
medziľudských vzťahov. 

ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA

 Obec 
 Registrovaný subjekt
  samosprávny kraj
 Rómske združenie v obci

 Dotácie
 vlastné zdroje pre kofinancovanie 

Zodpovedná osoba

v prípade potreby zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo vlastnom zariadení v obci, tak isto ako 
u inej službe

Konkrétne úlohy- priority, zodpovedné osoby a termíny navrhnete na zastupiteľstve podľa aktuálnosti,
aby nebolo, že teraz ste už určili v dokumente a už aj musíte, keď budú financie budete riešiť prioritu.
Budete skúmať potrebu a možnosti, keď nebudú tak po 5 rokov znova aktualizovať... 
Treba upraviť VZN a Zásady a máte pokoj. A keď obecné zastupiteľstvo prijíma alebo upraví znenia 
VZN/návrhy máte na CD/, tak už „odstraňujete nedostatky“.  MO zdravotne postihnutých, nech  
„bombarduje“ obecný úrad žiadosťami. Musí byť založená organizácia, aby ste dostali financie.
Zásady poskytovania finančnej podpory/máte na CD/ môžete vyriešiť napr. 
ak nedávate  peniaze - zásada bude akt uvítania novorodencov ak Vás o to požiadajú rodičia,
-finančná podpora stravovania pre deti bude akože vybaviť na UPSVaR pre deti v škole a     škôlke   
príspevok na stravu 
-zásada finančnej podpory pri stravovaní dôchodcov búde rozvoz stravy ak požiadajú...

Na konci dokumentu sú prílohy, keby sa niekto pýtal, že  ako ste to robili. Dá sa aj tak robiť, že rozdáte 
v obci dotazník obyvateľom, ale ľudia v  dnešnej dobe majú iné starosti ako vyplňovať dotazník.
Dokument je písaný vo Word-e môžete opravovať alebo upravovať, len neposkytnúť ďalej iným 
subjektom/autorský zákon/.


