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príhovor starostu obce 

 

Vážení občania obce Rovné, 

dovoľte mi, aby som Vám predstavil Komunitný plán sociálnych služieb obce Rovné pre 

roky 2018-2022. Tento strategický dokument obce prezentuje spôsob, akým smerom sa má 

naša obec uberať v sociálnej starostlivosti o svojich občanov. Bol spracovaný v zmysle 

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

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Definuje priority, aktivity 

a služby, ktoré naša obec rozvíja a naďalej bude rozvíjať v sociálnej oblasti v nasledujúcich 

štyroch rokoch. 

Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych 

služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Našou 

snahou je, aby sme postupne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele stanovené 

v Komunitnom pláne sociálnych služieb. Vďaka komunitnému plánu 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. 

  

 Ing. Jozef  Baláž 

 starosta obce 
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Komunitný plán sociálnych služieb obce Rovné 2018-2022 bol schválený Uznesením 

Obecného zastupiteľstva č. 16/2018  dňa  3.8.2018. 
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ÚVOD 

 

Vývoj spoločnosti zavádza do praxe nové pojmy, nové technológie, nové prístupy. Celá 

spoločnosť prechádza vývojovým procesom, ktorý si vyžaduje pulz doby. V tejto súvislosti 

sa do praxe zavádza aj pojem „komunitné plánovanie“, hoci jeho obsah rozhodne nie je 

novinkou.  

Zmyslom komunitného plánovania najmä v obciach je aktivizácia obyvateľstva 

a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným, koordinovaným postupom. 

Výsledkom komunitného plánovania by mala byť odpoveď na otázky typu: 

- Aké sociálne služby treba vytvoriť? 

- Aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť? 

- Aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb? 

Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých 

obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov 

a skupín. Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja 

sociálnych služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby. Stratégia rozvoja sociálnych 

služieb obce v predpokladanom komunitnom pláne zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií 

podľa novej legislatívy zákona o sociálnych službách, ktorý značne rozširuje pôsobnosť 

obce a prioritne podporuje rozvoj: 

- zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb, 

- komunitných a terénnych služieb, 

- sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie, 

- odborného a osobného rastu zamestnancov v sociálnych službách 

Zmyslom komunitného plánovania je taktiež aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie 

poskytovania sociálnych služieb spoločným koordinovaným postupom, posilňovanie 

sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu 

a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. Hlavným zámerom realizácie komunitného plánu 

sociálnych služieb je spokojnosť občanov s poskytovanými službami obci, zvýšenie kvality 

života, aktívny záujem ľudí o udržateľnosť a rozvoj komunity obce.  
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1 KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb 

 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách upravuje právne vzťahy pri poskytovaní 

sociálnych služieb, ich financovanie a dohľad nad ich poskytovaním. Zároveň vymedzuje 

sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor 

týchto činností, ktoré sú zamerané na: 

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo 

komunity, 

b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život 

a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 

potrieb fyzickej osoby, 

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny, 

f) zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života. 

 
Zákon ukladá povinnosť obciam plánovať sociálne služby na základe komunitného 

plánovania. Podľa § 83 ods. 2 tohto zákona „Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán 

sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom 

zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb 

poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje 

personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné 

podmienky na ich zabezpečenie.“ 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo v roku  2015 Národné priority rozvoja 

sociálnych služieb ako záväzný dokument, vypracovaný v súlade so zákonom slúžiaci ako 

nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb. Národné priority rozvoja sociálnych 

služieb sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb v SR – najmä ich 

nedostupnosť, nedostatočné materiálno-technické zabezpečenie, personálne podmienky 

poskytovania služieb) a vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci SR a zároveň 

z priorít Európskeho spoločenstva. 
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Jedným z prierezových princípov národných priorít je deinštitucionalizácia sociálnych 

služieb a postupné znižovanie kapacity zariadení sociálnych služieb, zvýšiť dostupnosť 

komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá 

sa stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe a zabezpečiť 

dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín komunity. 

Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje najmä:  

a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho 

územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych 

služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, 

b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom 

obvode obce alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa 

jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín, 

c) analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce alebo 

vyššieho územného celku, 

d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo 

vyššieho územného celku, 

e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja 

sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, 

prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu, 

f) spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie 

rozvoja sociálnych služieb. 

Komunitné plánovanie je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov, 

metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym 

špecifikám a potrebám jednotlivých občanov, otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov 

a hľadanie najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb.  

Komunitný plán sociálnych služieb umožňuje každému občanovi obce, orgánom 

samosprávy ako i prijímateľom a poskytovateľom sociálnych služieb prezentovať svoje 

záujmy, potreby a nároky. Vzhľadom na odlišné záujmy a potreby je v procese plánovania 

potrebná diskusia a spolupráca za účelom hľadania kompromisných riešení a ich napĺňania. 

K hlavným účastníkom tvorby plánu patrí obec, poskytovatelia sociálnych služieb 

a prijímatelia sociálnych služieb – klienti. Dôležitou súčasťou plánovania je široká 

verejnosť, ktorá má rovnaké právo sa do procesu tvorby zapojiť a vyjadriť svoj názor na 

dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb. Všetci účastníci majú v procese plánovania 
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rovnaké práva a povinnosti v oblasti rozhodovania ako aj finálnej podoby komunitného 

plánu. Charakteristickým znakom KPSS je zapájanie všetkých tých, ktorých sa 

spracovávaná oblasť týka. 

Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je: 

• zapojiť obyvateľov obce do plánovania v oblasti poskytovaní sociálnych služieb, 

• spoznať zámery a potreby poskytovateľov sociálnych služieb, 

• zozbierať, sumarizovať a zanalyzovať požiadavky, predstavy a potreby príjemcov, 

resp. potencionálnych záujemcov o sociálne služby, 

• spracovať aktuálny dokument, ktorý by poskytol prehľad o sociálnych službách 

v obci a načrtol možnosti ich rozvoja, 

• prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb v obci 

a pokúsiť sa o zvýšenie dostupnosti, 

• priblíženie potreby a ponuky v oblasti sociálnych služieb. 

 

1.2 Princípy a hodnoty komunitného plánovania 

 

Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi 

Komunitný plán je zmluvou, v ktorej sa najmenej tri strany (prijímatelia, poskytovatelia, 

zadávatelia) zaväzujú k vzájomnej spolupráci a súčinnosti. Slobodný a informovaný súhlas 

musí byť výsledkom slobodného dialógu. Predmetom dohody nie sú len zámery a ciele, ale 

taktiež aj spôsob postupu pri realizácii odsúhlasených aktivít. 

 

Posilnenie princípov občianskej spoločnosti 

Každý má právo zapájať sa do vecí verejných. Komunitné plánovanie prepojuje aktivitu 

a potreby občanov s rozhodovaním samosprávy. 

 

Zapojenia sa prijímateľov do komunitného plánovania 

Až keď dosiahneme slobodné, aktívne a rovnocenné zapojenie prijímateľov na všetkých 

úrovniach, tak môžeme hovoriť o komunitnom plánovaní sociálnych služieb. Do tejto doby 

ide len o užitočné kroky na príprave komunitného plánovania. Princíp pozitívnej 

diskriminácie je pri zapájaní prijímateľov užitočný. Jeho cieľom je poskytnúť prijímateľom 

takú asistenciu, aby sa pri plánovaní sociálnych služieb stali rovnocennými partnermi 

ostatných poskytovateľov, zadávateľov sociálnych služieb. 



Komunitný plán sociálnych služieb obce Rovné 2018 - 2022 

 
10 

 

 

Kompromis priania a možností 

Výsledkom komunitného plánovania je vždy kompromisné riešenie medzi tým, čo chceme 

a tým, čo máme k dispozícii. Možnosťami v tomto prípade nie sú iba materiálne, finančné 

a ľudské zdroje, ale tiež spoločná dohoda, ktorá vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí 

cieľov komunitného plánu podieľať. 

 

Cyklický proces 

Komunitné plánovanie tvorí špirálu, v ktorej sa jednotlivé fázy, témy a problémy cyklicky 

opakujú, preto je potrebné sa nimi opakovanie zaoberať. Komunitný plán je dokument 

vyžadujúci pravidelnú aktualizáciu a trvalú starostlivosť. 

 
Riešiť to čo sa dá dosiahnuť 

Komunitné plánovanie vychádza z reálneho základu z pohľadu zastúpenia cieľových 

skupín, aktuálnych možností zabezpečenia sociálnych služieb ako aj problémových situácií. 

Vzhľadom k miestnemu spoločenstvu je zamerané na cieľové skupiny seniorov, ľudí so 

zdravotným postihnutím, obyvateľov postihnutých, resp. ohrozených sociálnym vylúčením 

a matky s maloletými deťmi. 

 

1.3 Použitá terminológia 

 

Prijímateľ sociálnych služieb (klient)  je človek, ktorý sa ocitol v nepriaznivej životnej 

situácii a nie je schopný túto situáciu sám zvládnuť. Stáva sa tak odkázaný na pomoc iných. 

Sú to ľudia, ktorí služby dostávajú, ako aj tí, ktorí na tieto služby čakajú. Ciele a zámery 

užívateľov majú pri komunitnom plánovaní rovnakú váhu ako ciele a zámery zadávateľov 

a poskytovateľov. Potreby prijímateľov sú zväčša materiálne, v ktorých ide predovšetkým 

o sociálne dávky, príspevky, bývanie, jedlo, oblečenie. Ale sú však aj nemateriálne – jedná sa 

o poskytnutie určitých druhov sociálnych služieb – sociálne poradenstvo, sociálna 

rehabilitácia a iné. Patria sem aj potreby týkajúce sa prepravy hromadnou dopravou pre 

osoby so zdravotným postihnutím a bezbariérovosť. Ďalšou potrebou sú príležitosti 

vrátane pracovných príležitostí pre sociálne slabších občanov. Pri plánovaní je dôležité 
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získavanie informácií o potrebách jednotlivých skupín, o kvalite poskytovaných služieb, 

objavovanie nedostatkov v ponuke služieb. 

 
Poskytovateľ sociálnych služieb môže byť fyzická osoba, podnikateľský subjekt, 

súkromná nezisková organizácia, organizácia zriadená obcou, organizácia zriadená 

samosprávnym krajom alebo štátom zriadená organizácia. Povinnosťou poskytovateľa je 

podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách prihliadať na individuálne potreby 

prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností 

a možností a poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni. 

 
Objednávateľ (zadávateľ) sociálnych služieb je subjekt, ktorému zákon ukladá 

zabezpečiť sociálne služby pre obyvateľov územia, ktoré spravujú. Sú to obce alebo 

samosprávne kraje. Úlohou obce je priamo poskytovať niektoré druhy sociálnych služieb. 

Je veľmi dôležité, aby obec uznesením zastupiteľstva deklarovala svoju vôľu plánovať 

a rozvíjať sociálne služby. 

 
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo 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. Na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej 

osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, zabezpečenie 

nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby, 

riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny a na prevenciu sociálneho 

vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 

 

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. 
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2 ANALÝZA SOCIÁLNYCH A DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJOV OBCE 

 

2.1 Základná charakteristika obce 

 

Prvá písomná zmienka o obci: r. 1317 

Počet obyvateľov obce k 31.12.2017: 439 

Okres: Humenné 

Región: Horný Zemplín 

Samosprávny kraj: Prešovský 

Web.: www.rovne.eu 

Nadmorská výška: 190 m. n. m. 

Adresa: Obec Rovné 

 Rovné 154 

 067 32 

Telefonický kontakt: +42157/7736651 

 

Obrázok 1. Mapa okresu Humenné 

 

 

http://www.rovne.eu/
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Územie obce Rovné sa nachádza vo východnej časti okresu Humenné, necelých 11 km 

severovýchodne. Rozprestiera sa v oblasti Nízkych Beskýd, Laboreckej vrchoviny, v údolí 

rieky Udava. Katastrálne územie obce priamo susedí s katastrálnymi územiami obcí: 

a) na západe obec: Udavské 

b) na juhu obec Kamenica nad Cirochou 

c) na východe obec Dlhé nad Cirochou 

d) na severe obec Vyšný Hrušov. 

Okresné mesto Humenné je pre obec Rovné najvýznamnejším sídlom plniacim pre 

obyvateľov funkcie centra dopravy, zamestnania a vyššej občianskej vybavenosti.  

 

2.2 Stručná história  

 

Prvá písomná o obci Rovné je datovaná z roku 1317. Konkrétne písomné údaje týkajúce sa 

obce sú späté s rodom Drugetovcov, ktorý vlastnil humenské panstvo 370 rokov, a to od 

roku 1310 až po smrť Žigmunda Drugeta v roku 1684. Po roku 1684 prechádzajú majetky 

Drugetovcov darovaním, dedením a ženbou do vlastníctva ďalších grófskych rodov 

Csákyovcov, Pálffyovcov a od 19-teho storočia Andrássyovcov. Posledný z nich – Alexander, 

vlastnil humenský kaštieľ až do 2. svetovej vojny a najviac sa pričinil o jeho prestavbu 

a zveľaďovanie. Jednou z najstarších zachovaných obchodno-predajných zmlúv je zápis 

pochádzajúci z roku 1640. V tejto listine napísanej pisárom grófa Jána Drugeta, sa uvádza, 

že gróf Druget chcel kúpiť hrad Tokaj a na jeho kúpu si požičal 400 maďarských forintov 

(vtedajšia mena) od manželov Tibotovcov. Za tieto peniaze dostal dvorný kapitán Gašpar 

Tibot de Saly (zo Soli), jeho manželka Sára Kapi (Kapiová) a ich dediči v osade Rovné 

v Zemplínskej župe rožný statok, ornú pôdu, lúky, lesy, rybníky a mlyn a všetko úžitok 

z toho plynúci. Ďalším zaujímavým a historicky písomne doloženým sporom je domáhanie 

sa časti rovňansko-udavčanského chotára z roku 1725. Na priznanie tejto časti územia boli 

na súdny proces prizvaní i 3 svedkovia z obce Rovné. 

Dominantou obce je zrekonštruovaný kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie, Kráľovnej 

anjelov, vysvätený po rekonštrukcii v roku 2003. Pri cintoríne sa nachádza Dom nádeje, 

ktorého výstavba sa začala v roku 2001, posviacka sa uskutočnila spolu s posviackou 

kaplnky na cintoríne 2.11.2002. 
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2.3 Sociálno – demografické údaje 

 

Sociálno – demografické údaje o obyvateľoch Rovného boli zozbierané z nasledujúcich 

zdrojov: evidencia obyvateľstva obecného úradu, štatistické údaje Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny Humenné a následne spracované do prehľadných tabuliek podľa potrieb 

komunitného plánu. 

 

Štruktúra obyvateľstva, rok 2017 (zdroj: evidencia Obecného úradu) 

Vek Muži Ženy Spolu 

0 – 5 rokov 15 14 29 

6 – 15 rokov 20 26 46 

16 – 25 rokov 21 22 43 

26 – 35 rokov 45 52 97 

36 – 50 rokov 38 43 81 

51 – 60 rokov 35 33 68 

61 – 70 rokov 24 20 44 

Nad 70 rokov 11 20 31 

Spolu 209 230 439 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia, rok 2017 

Muži Ženy Spolu 

209 230 439 

 

Produktivita obyvateľstva, rok 2017 

Vek Muži Ženy Spolu 

Predproduktívny vek (do 18 rokov) 52 54 106 

Produktívny vek (18 – 62 rokov) 129 123 252 

Poproduktívny vek (63 rokov a viac) 28 53 81 

 

Celkový počet domácností (zdroj: evidencie Obecného úradu) 

Rok 2016 Rok 2017 

114 116 

 
Vývoj počtu obyvateľov, r. 2017 (zdroj: evidencie Obecného úradu) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyv. 448 446 437 440 439 
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Prírastky/úbytky narodených a zomrelých obyvateľov 2013 – 2017 

Rok Narodení Zomrelí Rozdiel 

2013 4 4 0 

2014 7 7 0 

2015 4 8 4 

2016 4 1 -3 

2017 4 6 2 

(zdroj: evidencie Obecného úradu) 
 
Index starnutia 

Rok 2014 2015 2016 2017 

0 – 14 r. obyv. 74 75 76 80 

nad 65 r. 54 59 65 68 

Index starnutia 0,729 0,786 0,855 0,85 

 
2.3.1 Školstvo v obci 

V obci sa nachádzala obecná škola, ktorá vznikla v r. 1921, zrušená bola v r. 1980. Budova 

školy sa momentálne využíva ako pastoračné centrum. Materská škola fungovala v obci od 

r. 1970  

2.3.2 Zamestnanosť obyvateľov obce 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje v podnikoch a službách v susedných obciach, 

resp. dochádzajú denne za prácou do okresného mesta Humenné alebo okolitých miest: 

Medzilaborce, Strážske, Michalovce. Časť obyvateľov Rovného cestuje za prácou do 

zahraničia. Štatistické údaje  v tejto oblasti sú dosť relatívne čísla. Každá inštitúcia si vedie 

svoju vlastnú štatistiku podľa vlastných kritérií. Obec nemá k dispozícii informácie 

o zamestnaní svojich občanov, k dispozícii sú iba údaje z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Humennom, ktorý vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie (tento údaj však 

nezahŕňa celkový počet nezamestnaných z dôvodu chýbajúcich údajov o dobrovoľne 

nezamestnaných). Taktiež nie je k dispozícii údaj o počte osôb pracujúcich v zahraničí. 

2.3.3 Služby 

V obci je malé zastúpenie drobných živnostníkov. Ich existencia na území obce značne 

vplýva na finančné možnosti obce, najmä z pohľadu miestnych daní a poplatkov. Všetky 

podnikateľské subjekty však pôsobia na komerčnej báze (pohostinstvo, potraviny).  
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3 ANALÝZA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI 

 

3.1 Aktuálne sociálne služby v obci Rovné 

 
Poskytovateľom sociálnej služby podľa 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 je: 

• verejný poskytovateľ: obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, 

právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom  

• neverejný poskytovateľ:  iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

poskytovateľom sociálnych služieb vymedzených príslušným zákonom. 

 
Financovanie sociálnych služieb je zabezpečované z nasledujúcich zdrojov: 

• rozpočet obce, 

• úhrada od klientov, 

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

• iné zdroje. 

 
Obec Rovné realizuje nasledovné sociálne služby a sociálnu pomoc obyvateľom 

Rovného: 

• posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu, 

• efektívne služby žiadateľom o azyl, 

• poskytovanie príspevku pre deti na rôzne kultúrne a spoločenské akcie, 

• poskytovanie príspevkov k rôznym príležitostiam – Mikuláš a iné. 

 
Posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vykonáva Obec Rovné sociálnu 

posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby. 

V roku 2016 sa posudzovali fyzické osoby, ktoré mali záujem o poskytovanie sociálnych 

služieb alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári. V roku 2016 

bolo vydaných 30 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Sociálna služba bola 

občanom Rovného odporúčaná v Dennom stacionári, ktorý bol prevádzkovaný neverejným 

poskytovateľom v obci. Ten ukončil svoju prevádzku k 31.12.2017. 
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Poskytovanie príspevku pre deti, seniorov a rodiny na rôzne kultúrne a spoločenské 

akcie 

V roku 2017 bola poskytnutá celková výška príspevkov 1 800,00 EUR pre deti, seniorov a 

rodiny na rôzne kultúrne a spoločenské akcie – Mikuláš a oslava dňa detí – športové 

popoludnie. Boli zakúpené sladkosti, školské pomôcky, spoločenské hry, hračky pre 

najmenšie deti. 
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4 ANALÝZA POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 

 

4.1 Identifikácia cieľových skupín v oblasti poskytovania sociálnych služieb 

 

Sociálna infraštruktúra je určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Jej 

rozmiestňovanie je spojené so štruktúrou osídlenia ako aj veľkosťou obce. Zameranie 

a koncentrácia zariadení sociálnej infraštruktúry je priamo spojená s potrebou 

racionalizovať dostupnosť k nej, stanoviť ich optimálnu kapacitu vo vzťahu k dopytu. 

Zmenou spoločensko-ekonomického systému došlo k prerozdeleniu zdrojov a financovanie 

sociálnej infraštruktúry medzi štátnu správu, miestnu a regionálnu samosprávu a súkromný 

sektor. V obci nepôsobí sociálne zariadenie, v ktorom je možné zabezpečiť sociálnu službu 

odkázaným v zariadení. V blízkosti obce sa nachádza  sociálne zariadenie, najbližšie 

v Humennom, kde je možnosť zabezpečiť potrebné sociálne služby v zariadení. Sociálne 

služby pre túto sociálnu skupinu v súčasnosti zabezpečuje aj rodina s využitím ďalších 

systémov sociálneho zabezpečenia a pomoci cez dávky.  

Na koordináciu sociálnej služby obec nemá vytvorenú funkciu sociálneho pracovníka – na 

posúdenie problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných 

informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie 

a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Chýba opatrovateľská služba, služba prvého 

kontaktu. V poslednej dobe badať ťažkosti s umiestnením odkázaných na pomoc 

v zariadeniach ambulantného typu. V blízkej budúcnosti bude nevyhnutné vytvorenie 

sociálneho zariadenia takého typu pre potreby obce v spolupráci s VÚC, MPSVaR a 

regionálnym združením obcí alebo s tretím sektorom, nakoľko za niekoľko rokov kvôli 

prestarnutiu obyvateľstva vznikne problém so sociálnymi službami. Vo výhľadovom pláne 

je vybudovanie zariadenia pre ambulantnú dennú službu pre potreby obce. Všetko závisí od 

finančných možností obce a záujme subjektov na poskytovanie sociálnych služieb.     

Obec poskytuje najmä tieto sociálne služby: 

✓ dohľad nad nesvojprávnymi občanmi (spolupráca s okresným súdom), 

✓ funkcia osobitného príjemcu sociálnych dávok, 

✓ stretnutia dôchodcov, športové aktivity pre deti a mládež, stretnutia rodín, 

✓ pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....). 
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Analytická časť procesu komunitného plánovania a dotazníkový prieskum v obci boli 

špecificky zamerané na zmapovanie demografickej štruktúry obyvateľov obce, existujúceho 

stavu v oblasti poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci v obci, ako aj na 

sumarizáciu potrieb občanov obce vo vzťahu k sociálnej pomoci a sociálnym službám. Po 

zhrnutí všetkých relevantných podkladov, prognostických odhadov a špecifikácii 

prioritných problémov v oblasti sociálnej pomoci bol proces komunitného plánovania 

zameraný prioritne na tri nosné cieľové skupiny a to: 

• rodiny, deti a mládež, 

• seniori a osoby so zdravotným postihnutím, 

• osoby ohrozené chudobou a sociálnou inklúziou. 

V procese tvorby komunitného plánu v obci Rovné boli ciele a konkrétne opatrenia 

špecificky orientované na vyššie uvedené cieľové skupiny, pričom zohľadňované boli aj 

potreby ostatných občanov obce. 

 

4.2 Sociálna skupina: Rodina, deti a mládež 

 

Zákony sociálneho zabezpečenia používajú pojem nezaopatrené dieťa (do 25 rokov) 

a zákon o sociálnoprávnej ochrane detí používa pojem dieťa (do 18 rokov) a mladý dospelý 

(18 až 25 rokov). V roku 2017 žilo v obci celkovo 124 detí a mladých dospelých do 25 rokov. 

Do tejto skupiny, ktorá prioritne predpokladá existenciu sociálne zanedbávaných detí 

a detí s poruchami učenia, zaraďujeme v našom prípade všetky rodiny s deťmi a mládežou 

žijúce v obci.  

Identifikácia problému sociálnej skupiny v obci: 

- chýba vyhľadávacia činnosť sociálne slabších rodín s deťmi, ktoré potrebujú pomoc, 

- deti zo sociálne slabších rodín majú stravovacie problémy, 

- nevhodné trávenie voľného času, 

- rodiny s deťmi sú často na hranici životného minima, 

- chýba miestna legislatíva. 

Mládež v obci nie je organizovaná, avšak infraštruktúra na zabezpečenie činnosti voľného 

času je tu zastúpená primerane – nachádza sa tu futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko 

a Kultúrny dom. 

Hlavnou úlohou  kultúrneho centra v obci je udržiavať, podporovať a rozvíjať kultúrne 

a duchovné hodnoty, starať sa o národné kultúrne dedičstvo, rozvíjať miestne 
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a celonárodné hodnoty a tradície, podieľať sa na vytváraní nových, podporovať a rozvíjať na 

dobrovoľnej báze tvorivé záujmovo-umelecké, vzdelávacie a voľno časové aktivity 

jednotlivcov i rôznych skupín obyvateľstva.  

Obec nemá vypracovanú vlastnú legislatívu na podporu detí zo sociálne slabších rodín. 

Zásady poskytovania finančnej podpory pri stravovaní sociálne odkázaných detí v školskej 

jedálni v prípade potreby je riešené s prostredníctvom ÚPSVaR.  

Obec  nemá vypracované zásady poskytovania finančnej podpory pri narodení dieťaťa.  

Obec v súčasnosti nemá  deti umiestnené v náhradnej rodinnej starostlivosti, reedukačnom 

zariadení a ani detskom domove. Obec nemá vypracovanú vlastnú legislatívu ohľadne 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na sanáciu krízovej situácií v rodine a na 

ochranu práv a právom chránených záujmov detí.  

Je potrebné vypracovať a schváliť: 

✓ zásady poskytovania finančnej podpory deti zo sociálne slabších rodín. 

✓ VZN, ktorým sa určuje pri poskytovaní finančných príspevkov obcou na 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

✓ zásady poskytovania finančnej podpory pri narodení dieťaťa, 

✓ zásady poskytovania finančnej podpory pri nástupe detí do základnej školy. 

 
4.3 Sociálna skupina: Seniori a osoby so zdravotným postihnutím 

 
Populácia seniorov je obvykle vymedzená vekovou hranicou 65 rokov, pričom v zákone č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  je uvedené, že dôchodkový vek u mužov a žien je 62 

rokov.  

Táto kategória obyvateľov poproduktívneho veku je vnútorne rôznorodá z hľadiska 

životného štýlu, zdravotného stavu, rodinného a sociálneho zázemia jednotlivých osôb. 

Spôsob života seniorov našej obce výrazne ovplyvňuje skutočnosť, či sú tieto osoby 

obyvateľmi žijúcimi vo svojich domácnostiach (alebo v domácnostiach svojich rodín). 

V obci žije 122 seniorov.  

4.3.1 Identifikácia problémov sociálnej skupiny v obci: 

- chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu pomoc,  

- osamelí seniori so zdravotnými problémami, 

- nie je vyriešená bezbariérovosť v obci, 

- chýbajú skúsenosti s poskytovaním sociálnych služieb, 
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- chýba miestna legislatíva. 

 
Služby určené seniorom sú poskytované občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre 

priznanie starobného dôchodku a ocitli sa v situácií vyžadujúcej podporu komunity, túto 

skupinu je možné charakterizovať týmito spoločnými prejavmi: 

• predlžovanie individuálneho aj priemerného veku, 

• nárast miery chorobnosti a tým aj závislosti na sociálnej pomoci, 

• vdovstvo – skôr, či neskôr strata životného partnera a s tým súvisiace sociálne 

a ekonomické zmeny, 

• stále existujúci využiteľný potenciál jedincov k aktivitám vo svoj prospech aj v prospech 

komunity. 

Ide o najväčšiu skupinu odkázanú alebo perspektívne odkázanú na sociálne služby. Keď 

porovnáme jednotlivé roky, tak vidíme, že počet a podiel ľudí predproduktívneho veku 

klesá oproti poproduktívnym a poproduktívne obyvateľstvo stále prevyšuje počet i podiel 

predproduktívnych. Podľa prepočtov bude opatrovateľskú službu v blízkej budúcnosti 

permanentne potrebovať 4 – 6 obyvateľov a umiestnenie v sociálnom zariadení 3 osoby. 

Obec sa nepodieľa na financovaní ekonomicky oprávnených nákladov za obyvateľa obce 

umiestneného v  sociálnom zariadení. 

Bezbariérovosť v obci nie je riešená. 

 
Je potrebné vypracovať a vyriešiť nasledovné : 

✓ VZN o poskytovaní sociálnych služieb v obci, 

✓ VZN, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne 

postihnutým občanom v obci, 

✓ zriadiť Denný stacionár pre seniorov a zdravotne znevýhodnených, 

✓ v rámci finančných možností vyriešiť bezbariérovosť v obci – Obecný úrad. 

 
4.4 Sociálna skupina: osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením 

 
Do tejto skupiny sme zaradili obyvateľov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii 

z dôvodu problémov so zamestnaním, bývaním a zdravotne postihnutí občania. 

V okrese Humenné bola koncom roka evidovaná miera nezamestnanosti 13,41% (zdroj: 

štatistika ÚPSVaR k 31.12.2017). V obci Rovné je predpoklad podobnej výšky miery 

nezamestnanosti, konečný výsledok skresľuje počet dobrovoľne nezamestnaných, 
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zdržiavajúcich sa dlhodobo alebo krátkodobo v zahraničí, často striedajúcich zamestnania 

príp. vykonávajúcich iba sezónne práce. 

Identifikácia problémov sociálnej skupiny v obci: 

- skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie, 

- chýbajú možnosti zamestnať obyvateľov s nízkym vzdelaním, 

- chýba systém motivácie a sprevádzania pre rozvoj zamestnanosti – agentúra 

podporovaného zamestnávania, príležitostných prác, podporovanej práce, 

- narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami, 

- nie je vybudované prepojenie a presun informácií medzi občanmi, samosprávou 

odborníkmi, ÚPSVaR, 

- drogové závislosti, pasivita občanov riešiť veci verejné, 

- chýba komunitné centrum, rómske združenie. 

 

V spolupráci s ÚPSVaR Humenné, obec v prípade potreby organizuje verejnoprospešné 

práce - menšie obecné služby. Vo väčšine prípadov by sa jednalo  o najodkázanejšie skupiny 

občanov. Aktivačné práce sa vykonávajú v súlade so zákonom 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti. Zároveň obec podľa zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení má možnosť 

uzatvárať Dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec  s 

uchádzačmi o zamestnanie, ktorí nespĺňali podmienky na podpísanie dohody s ÚPSVaR. 

V rámci tejto činnosti podporuje udržiavanie pracovných návykov u osôb, ktoré majú 

problém uplatniť sa na trhu práce. Dlhodobo nezamestnaní občania sa stavajú čoraz väčším 

problémom. Najčastejším dôvodom dlhodobého zotrvávania v režime nezamestnanosti je 

ich nedostatočné alebo minimálne vzdelanie a nízka zručnosť pre potreby trhu práce. Túto 

skupinu nezamestnaných charakterizuje predčasné ukončenie vzdelania, nevyhovujúca 

kvalifikácia z pohľadu ponuky voľných pracovných miest, strata pracovných návykov 

a motivácia pracovať, čím sa stávajú neuplatniteľným na trhu práce. Cieľom zámeru je  

zlepšenie pracovných návykov, zlepšenie životných podmienok znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie a zotrvanie v pracovnom procese aj po skončení doby 

poskytovania príspevku. Obec má záujem pomôcť svojim občanom v hmotnej núdzi 

zamestnať sa. Pre občana to znamená okrem finančného  aj morálne ocenenie, že je užitočný 

a má možnosť zaradiť sa do kolektívu. Nezanedbateľná je aj možnosť vylepšiť si rodinný 

rozpočet. U dlhodobo nezamestnaných klesá časom aj sebavedomie a tým aj schopnosť 

prezentovať sa pred potenciálnym zamestnávateľom.  
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Podprogram Aktivačné služby – Malé obecné služby sa týka aktivít v obci, údržbu verejných 

priestranstiev, obecných budov, zberu separovaného odpadu v obci  prostredníctvom 

nezamestnaných občanov pracujúcich v obci v rámci aktivačných prác a zamestnaných v 

spolupráci s úradom práce.  

Proces poklesu nezamestnanosti sa snaží ÚPSVaR podporovať organizovaním 

rekvalifikačných kurzov, tak aby spĺňali požiadavky budúcich zamestnávateľov a zároveň 

uchádzačov o zamestnanie, ale aj zamestnávateľov motivovať prostredníctvom aktívnych 

opatrení na trhu práce. 

V obci sa nachádza rómska komunita. Viaceré rodiny z nej pracujú prechodne i dlhodobo 

v zahraničí. 

Je potrebné vypracovať a vyriešiť nasledovné : 

✓ zriadiť poskytovanie základného sociálneho poradenstva a terénnu sociálnu prácu 

na obci, 

✓ zriadiť komunitné centrum pre rómskych občanov. 

 

4.5 Potreby prijímateľov sociálnych služieb 

 

Návrhy, pripomienky a potreby prijímateľov sociálnych služieb boli zisťované 

prostredníctvom analýzy a mapovania požiadaviek obyvateľov Rovného v teréne. Zber 

údajov bol zabezpečený prostredníctvom dotazníka, ktorý bol distribuovaný do poštových 

schránok občanov (tvorí prílohu tohto dokumentu) ale aj osobným kontaktom s obyvateľmi 

obce. Zistené skutočnosti sme zhrnuli v SWOT analýzach delených podľa jednotlivých 

sociálnych skupín. 
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4.5.1 SWOT analýza sociálnej skupiny Rodina, deti, mládež 

Silné stránky Slabé stránky (problémy) 

• existencia športovísk (futbalové 
ihrisko, viacúčelové ihrisko) 

• realizácia spoločenských aktivít obce 
upevňujúca hodnoty rodiny 
a podporujúca spoločné trávenie 
voľného času 

• informovanosť obyvateľov obce 
o aktivitách a službách (internetová 
stránka, miestny rozhlas, obecné 
noviny) 

• obecná knižnica  

• opotrebovanosť prvkov viacúčelovo 
ihriska pre deti a mládež  

• neexistujúce detské ihrisko 

• potreba rozšíreného kamerového 
systému v obci 

• absencia dobrovoľníckeho 
potencionálu z radov rodinných 
príslušníkov pri realizácii podujatí 
podporujúcich hodnotu rodiny 

Príležitosti (očakávania) Ohrozenie, riziká 

• vybudovanie detského ihriska 

• vybudovanie oddychovej zóny pre 
trávenie voľného času rodín 

• pomoc rodinám vo forme príspevkov 
pri narodení dieťaťa a pri nástupe do 
školy 
 
 

• nedostatok  času rodičov na venovanie 
sa deťom 

• nevhodné využívanie  voľného času 
mládeže v budúcnosti z dôvodu 
nedostatku voľnočasových príležitostí 
v exteriéri 

• obmedzený rozpočet obce 

• nedostatok finančných prostriedkov 
pre realizáciu projektov 

 

4.5.2 SWOT analýza sociálnej skupiny: Seniori a osoby so zdravotným postihnutím 

Silné stránky Slabé stránky (problémy) 

• realizácia kultúrnych podujatí pre 
seniorov v obci – Úcta k starším 
 

• neexistujúce ambulantné služby v obci 
opatrovateľská služba (príp. 
odľahčovacia služba) alebo Denný 
stacionár, pre pomoc seniorom 
a osobám so zdravotným postihnutím 
v rodine 

• absencia služby poskytovania stravy 
pre seniorov a zdravotne 
znevýhodnených v domácnostiach 

• nedostatočné sociálne kontakty 
osamelo žijúcich seniorov, potreba ich 
integrácie 

• chýbajúce bezbariérové prístupy 
(Obecný úrad) 

• slabá dobrovoľnícka činnosť seniorov 
a účasť na aktivitách obce 
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Príležitosti (očakávania) Ohrozenie, riziká 

• vytvorenie oddychovej zóny 
s lavičkami vo vybranej časti obce 

• zlepšenie bezbariérového prístupu – 
obecný úrad 

• realizácia zájazdov pre seniorov 

• opatrovateľská  služba 

• zriadenie Denného stacionára 

• dlhodobo nízke príjmy z dôchodkov 

• obmedzený rozpočet obce a nedostatok 
finančných prostriedkov 

• nesplnenie personálneho normatívu pre 
zriadenie Denného stacionára 

 

4.5.3 SWOT analýza sociálnej skupiny: Osoby ohrozené chudobou a sociálnym 

vylúčením 

Silné stránky Slabé stránky (problémy) 

• podpora obce pri vytváraní pracovných 
príležitostí  

• realizácia aktivačných prác v obci 

• dlhodobá nezamestnanosť 

• nedostatok pracovných príležitostí 
v okolí 

• nedostatočné pracovné návyky časti 
cieľovej skupiny 

• nedostatočné vzdelanie 

• nízky príjem občanov v hmotnej núdzi 

• obmedzený rozpočet obce pre riešenie 
jednorazových sociálnych príspevkov 
obce 

Príležitosti (očakávania) Ohrozenie, riziká 

• potreba terénnej sociálnej práce v obci 
(pomoc pri hľadaní práce, spísanie 
životopisu, motivácia k zvýšeniu 
vzdelania, potreba základného 
sociálneho poradenstva a iné) 

• podpora vzdelávania občanov 

• podpora integrácie cieľovej skupiny do 
majoritnej časti obyvateľov 
prostredníctvom spoločenských aktivít 
obce 

• vznik komunitného centra v obci 
 

• dlhodobý nedostatok pracovných 
príležitostí 

• nízke dávky v hmotnej núdzi 
(legislatívny problém) 

• nedostatok finančných prostriedkov 
a personálneho zabezpečenia pre 
fungovanie komunitného centra 
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5 CIELE, PRIORITY A STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 

 

5.1 Nadradené stratégie dotýkajúce sa sociálnych služieb 

 

Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný 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 v znení neskorších predpisov a nadväzuje na nadradené ciele, priority a stratégie 

dokumentov: 

• Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 (ďalej len „NPRSS“), 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ďalej 

„PHSR POSK“) na obdobie 2014 – 2020, 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rovné na obdobie 2016 – 2023. 

 
Ciele, priority a stratégie KPSS obce Rovné sú v súlade s: 

➢ cieľmi Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020: 

• zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so 

zohľadnením ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu a dôrazom na 

rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, 

• zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb  v súlade s potrebami cieľových 

skupín a komunity, 

• zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj 

sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena odkázaného na pomoc 

inej osoby pri sebaobsluhe, 

• presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, 

• zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných 

sociálnych služieb, 

• zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných 

lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. 

➢ prioritami NPRSS: 

• zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity, 

• podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej 

starostlivosti na komunitnú starostlivosť, 
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• zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. 

• Prioritami, cieľmi a opatreniami  v sociálnej oblasti PHSR POSK sú: 

o  strategický cieľ: Skvalitnenie životných podmienok obyvateľov v kraji 

a rozvoj inkluzívnej občianskej spoločnosti 

▪ Špecifické ciele:  

- Modernizácia vzdelávania s dôrazom na kvalitu života 

1. Podpora dobudovania chýbajúcich zariadení predprimárneho vzdelávania 

2. Skvalitnenie vzdelávania  na základných školách a stredných školách 

a jeho priblíženie potrebám trhu práce 

3. Podpora nových foriem celoživotného vzdelávania a uznávania 

kompetencií s dôrazom na ohrozené skupiny 

4. Podpora ďalšieho vzdelávania dospelých pre meniace sa potreby trhu 

práce 

5. Budovanie a rozvoj centier zdravotníckych, sociálnych 

a komunitných služieb pre inkluzívnu občiansku vybavenosť 

o  zvyšovanie dostupnosti rozvoja sociálnych služieb odkázaným 

osobám  

o  podpora prevencie ochrany zdravia a skvalitnenie poskytovania 

zdravotníckej starostlivosti 

o  podpora aktivizácie občanov v oblasti zvyšovania kvality života, 

obnovy pracovných návykov, rozvoja kultúrneho bohatstva, sociálnej 

inklúzie 

o  zlepšenie existujúcich pracovných podmienok a podpora tvorby 

nových pracovných miest pre budovanie inkluzívneho trhu práce 

6. Udržateľný rozvoj územia s dôrazom na podporu kultúrneho 

potenciálu 

o  podpora strategického plánovania rozvoja a sektorovej spolupráce 

o  ochrana a podpora šírenia kultúrneho dedičstva a regionálnej 

kultúrnej identity  
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6 IMPLEMENTÁCIA  KOMUNITNÉHO  PLÁNOVANIA  OBCE  

ROVNÉ 

 

V tejto časti dokumentu sú uvedené konkrétne priority, ciele, opatrenia a aktivity 

komunitného plánovania sociálnych služieb v obci Rovné v súlade s nadradenými 

strategickými dokumentmi pre jednotlivé cieľové skupiny. Uvedené priority, ciele 

a stratégie môžu byť aktualizované podľa potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych 

služieb, zohľadňujúc nadradené strategické dokumenty. 

Konkrétne ciele, opatrenia vedúce k naplneniu cieľov, ich špecifikácia, časový 

harmonogram, finančné a ostatné podmienky realizácie cieľov sú uvedené v prehľadných 

tabuľkách. 

 

Sociálna 

skupina 

prijímateľov 

Cieľ Opatrenia 

Rodina, 
deti, mládež 

1. Zdravé trávenie 
voľného času 

1.1 Vybudovanie oddychovej zóny v obci 
s detským ihriskom pre trávenie voľného 
času rodín  

2. Bezpečnosť 2.1 Rozšírenie kamerového systému v obci 

3. Integrácia 
3.1 Organizácia spoločenských podujatí na 

podporu hodnoty rodiny 

4. Kvalita života 
občanov 

4.1 Pomoc rodinám vo forme príspevkov pri 
narodení dieťaťa a príspevok pri nástupe 
dieťaťa do školy 

Osoby 
ohrozené 
chudobou 
a sociálnou 
exklúziou 

5. Bezbariérovosť 
a dostupnosť 

 

5.1 zlepšenie bezbariérovosti v obci (obecný 
úrad, pošta) 

5.2 zriadenie Komunitného centra v obci 

Seniori 

6. Integrácia 
a aktívna účasť 
na živote obce 

6.1 Zintenzívnenie sociálnych kontaktov 
realizovaním podujatí pre seniorov 
žijúcich v domácnostiach 

7. Starostlivosť 
o človeka 

7.1 Rozvoj terénnych a ambulantných 
sociálnych služieb v obci  

7.2 Zriadenie Denného stacionára v obci 
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6.1 Ciele komunitného plánovania vo vzťahu k cieľovej skupine „Rodina, deti, 

mládež“ 

 

• Cieľ 1 - Zdravé trávenie voľného času 

• Cieľ 2 – Bezpečnosť 

• Cieľ 3 – Integrácia 

• Cieľ 4 – Kvalita života občanov 

 

6.1.1 Opatrenie vedúce k naplneniu cieľov 

Cieľ 1: Zdravé trávenie voľného času 

Opatrenie 1.1 Vybudovanie oddychovej zóny v obci s detským ihriskom pre trávenie 
voľného času rodín (revitalizácia obecného parku) 

Cieľ 2 Bezpečnosť 

Opatrenie 2.1 Rozšírenie kamerového systému v obci 

Cieľ 3 Integrácia 

Opatrenie 3.1 Organizácia spoločenských podujatí na podporu hodnoty rodiny 

Cieľ 4 Kvalita života občanov 

Opatrenie 4.1 Pomoc rodinám vo forme príspevkov pri narodení dieťaťa a príspevku 
pri nástupe dieťaťa do školy 

 

6.1.1.1 Špecifikácia jednotlivých opatrení 
 

Tabuľka 1 – špecifikácia opatrenia 1.1 

Cieľ 1: Vytvorenie podmienok pre efektívne trávenie voľného času detí, 
mládeže a rodičov 

Opatrenie 1.1 Vybudovanie oddychovej zóny s detským ihriskom s kvalitnými, 
normovanými hracími prvkami (revitalizácia obecného parku) 

Charakteristika 
opatrenia 
  

Detské ihrisko je miesto pre deti, kde sa môžu hrať na preliezkach, 
hojdačkách a iných hracích prvkoch, ktoré aktivizujú ich motorické, 
pohybové a svalové funkcie. Je to miesto, kde sa môžu stretávať nielen 
deti, ale aj ich rodičia. V obci Rovné sa nachádza detské ihrisko 
v areáli bývalej materskej školy. Toto detské ihrisko však pre svoj 
charakter a vek už nespĺňa európske ani slovenské technické normy 
pre hru detí. Na novom detskom ihrisku v rámci oddychovej zóny 
budú umiestnené certifikované hracie prvky. 
Špecifiká revitalizácie obecného parku a vybudovanie oddychovej 
zóny pre rodiny je konkretizovaná v PHSR Obce Rovné 2015 – 2023. 
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Očakávaný 
dopad 
opatrenia 

▪ miesto pre športové vyžitie sa pre deti v predškolskom a mladšom 
školskom veku a ich rodičov obce, 

▪ zlepšenie vzájomných vzťahov v obci, 
▪ spestrenie aktívneho spoločenského života, 
▪ nový priestor na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času. 

 
Aktivity vedúce 
k naplneniu 
opatrenia 

1. vytvorenie pracovnej skupiny z radov poslancov obecného 
zastupiteľstva a vedenia školy, ktorí sa budú aktívne podieľať  na 
budovaní ihriska  

2. výber vhodných priestorov na vybudovanie detského ihriska – 
priestor obecného parku 

3. získanie finančných prostriedkov za účelom vybudovania ihriska 
4. výber najvhodnejšieho dodávateľa – prezentácia dodávateľa 
5. samotná realizácia stavby oddychovej zóny 
6. odovzdanie oddychovej zóny do užívania 

 
Časový 
harmonogram 

2018 - 2022 

Zodpovedný 
realizátor 

Obecný úrad 

Spolupracujúce 
subjekty 

 

Počet klientov 70 - 80 detí obce Rovné,  
 

Predpokladané 
finančné 
náklady 

100 000,- eur 

Zdroje financií Úrad vlády SR, VUC, MPSVaR SR, rozpočet obce, sponzorské 
príspevky, nadácie (Orange, Markíza, SPP) a ďalšie 
 

Predpokladané 
riziká  

• nedostatok finančných prostriedkov 

• pasivita zo strany cieľových skupín 
 

Efektivita • prevencia sociálnej izolácie 

• miesto na stretávanie sa detí predškolského a mladšieho 
školského veku a ich rodičov 

• miesto na aktívne trávenie voľného času 
 

Ľudské zdroje - 1 pracovník na písanie projektov, 
- pracovníci firmy na inštaláciu ihriska, 

 
 
 
Tabuľka 2 – špecifikácia opatrenia 2.1 

Cieľ 2: Bezpečnosť 
Opatrenie 2.1 Rozšírenie kamerového systému v obci 
Charakteristika 
opatrenia 

Opatrenie kamerového systému obce vychádza z analýzy príčin 
a podmienok vzniku priestupkov, kriminality a iných javov na území 
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obce Rovné. Realizácia kamerového systému, ako formy situačnej 
prevencie vychádza z potreby skvalitniť komplexnú ochranu života, 
zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku 
obecných inštitúcií a fyzických osôb na území obce. Prioritou tohto 
opatrenia je primárna prevencia – komplexná ochrana života, zdravia 
a majetku obyvateľov, prvotné predchádzanie ohrozujúcim javom 
a zvyšovanie bezpečnosti v obci. Momentálne sa v obci už nachádza 
nainštalovaný kamerový systém v rozsahu 2 kamier (1x futbalové 
ihrisko, 1x OcÚ). Efektívne sa osvedčil práve v prevencii nežiadúcich 
patologických javov (vandalizmus na ihrisku, fajčenie maloletých na 
verejnom priestranstve). 
V ďalšej etape aplikácie opatrenia bezpečnosti plánujeme rozšírenie 
kamerového systému na novovzniknutej oddychovej zóne v centre 
obce. 
Monitorovací kamerový systém z hľadiska monitorovania priestorov 
a záznamu na záznamové médiá bude pracovať v nepretržitej 
prevádzke. Centrálny dispečing systému je inštalovaný v sídle 
obecného úradu. Prevádzkové náklady monitorovacieho systému 
budú hradené z vlastných zdrojov obce. 

Očakávaný 
dopad 
opatrenia 

▪ zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov obce, 
▪ komplexná ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov obce, 
▪ ochrana majetku obce a verejných priestranstiev obce. 

Aktivity vedúce 
k naplneniu 
opatrenia 

 

1. výber vhodných priestorov pre inštaláciu kamerového systému 
2. spracovanie projektovej dokumentácie 
3. získanie finančných prostriedkov za účelom inštalovania 

kamerového systému (projekt Min. vnútra SR) 
4. výber najvhodnejšieho dodávateľa kamerového systému – 

prezentácia dodávateľa 
5. samotná realizácia opatrenia – inštalovanie kamerového systému 
6. odovzdanie kamerového systému do užívania 

Časový 
harmonogram 

2018 - 2022 

Zodpovedný 
realizátor 

Obecný úrad 

Počet klientov 439 obyvateľov  obce Rovné, návštevníci obce 
Predpokladané 
fin. náklady 

15 – 20 000,- eur 

Zdroje financií Ministerstvo vnútra SR, rozpočet obce, sponzorské príspevky a ďalšie 
Predpokladané 
riziká  

• nedostatok finančných prostriedkov 

• nevhodné miesta v obci 
Efektivita • zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov obce, 

• komplexná ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov obce, 

• ochrana majetku obce a verejných priestranstiev obce 
Ľudské zdroje 
  

- 1 pracovník na písanie projektov, 
- pracovníci firmy na inštaláciu kamerového systému, 
- 1 pracovník pre pravidelný monitoring 
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Tabuľka 3 – špecifikácia opatrenia 3.1 

Cieľ 3: Integrácia a aktívna účasť na živote obce 
Opatrenie 3.1 
a 6.1 

➢ Organizácia spoločenských podujatí na podporu rodiny 
➢ Zintenzívnenie sociálnych kontaktov realizovaním podujatí 

pre seniorov žijúcich v domácnosti 
Charakteristika 
opatrenia 

Rodina je pre nás miestom, kde sa delíme o to, čo sa nám podarilo 
a z čoho máme radosť, ale je aj pevným bodom, ktorého sa chytáme, 
keď máme pocit, že všetko sa rúca a zlyháva. Preto v obci Rovné 
tradične usporadúvame športový deň pre deti a rodiny, spojený 
s priateľským futbalovým zápasom – ktorý je určený a venovaný 
predovšetkým rodinám, spájaniu generácií. V predvianočnom období 
realizujeme a do budúcna plánujeme i naďalej realizovať stretnutia 
seniorov spojené s kultúrnym podujatím a v medzivianočnom období 
i stolnotenisový turnaj. 

Očakávaný 
dopad 
opatrenia 

▪ posilnenie rodinných, partnerských a medziľudských vzťahov 
všetkých občanov obce, 

▪ zmysluplné využitie voľného času detí, mládeže, dospelých a 
seniorov 

Aktivity vedúce 
k naplneniu 
opatrenia 

1. stretnutie a dohodnutie sa zúčastnených skupín z radov 
dobrovoľníkov, poslancov obecného zastupiteľstva 
a zamestnancov obecného úradu 

2. vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce 
3. samotná realizácia opatrenia 

Časový 
harmonogram 

2018 - 2022 

Zodpovedný 
realizátor 

Obecný úrad 

Spolupracujúce 
subjekty 

Občianske združenie Rovňan v akcii 
 

Počet klientov 439 obyvateľov  obce Rovné, návštevníci obce 
Predpokladané 
finan. náklady 

1 500,- eur 

Zdroje financií rozpočet obce, sponzorské príspevky a ďalšie 
Predpokladané 
riziká  

• nedostatok finančných prostriedkov 

• neochota zo strany zúčastnených organizátorov 

• malá účasť obyvateľov v prípade nepriaznivého počasia 
Efektivita • posilnenie rodinných, partnerských a medziľudských vzťahov 

všetkých občanov obce, 

• zmysluplné využitie voľného času detí, mládeže, dospelých a 
seniorov 

Ľudské zdroje - pracovníci Obecného úradu , dobrovoľníci zo združenia 
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Tabuľka 4 – špecifikácia opatrenia 4.1 

Cieľ 4: Kvalita života občanov 
Opatrenie 4.1 Pomoc rodinám vo forme príspevkov pri narodení dieťaťa 

a príspevok pri nástupe dieťaťa do základnej školy 
Charakteristika 
opatrenia 
 
 
 
 
 

 

Narodenie dieťaťa je v každej rodine radostnou udalosťou, ktorá je 
tiež spojená i s mimoriadnymi výdavkami rodičov na primeranú 
starostlivosť o dieťa. Taktiež pri vstupe dieťaťa do základnej školy 
rodičia pociťujú zvýšené náklady spojené s nákupom školských 
potrieb. Obec Rovné plánuje preto poskytnúť rodinám: 

▪ 50,- eur pri narodení dieťaťa a prihlásení na trvalý pobyt v 
obci, 

▪ 30,- eur pri nástupe dieťaťa s trvalým pobytom v obci do 
prvého ročníka základnej školy 

Očakávaný 
dopad 
opatrenia 

▪ odľahčenie časti nákladov spojených so starostlivosťou o deti, 
 

Aktivity vedúce 
k naplneniu 
opatrenia 

1. predloženie návrhu poslancom obecného zastupiteľstva na 
schválenie výšky finančných príspevkov 

2. schválenie príspevkov poslancami,  
3. samotná aplikácia v praxi 
 

Časový 
harmonogram 

2018 - 2022 

Zodpovedný 
realizátor 

Obecný úrad 

Spolupracujúce 
subjekty 

 

Počet klientov 27 – 30 obyvateľov  obce Rovné 
Predpokladané 
finančné 
náklady 

200 - 300 eur / ročne – príspevok pri narodení dieťaťa 
90 – 150 eur / ročne – príspevok pri nástupe dieťaťa na základnú školu 

Zdroje financií Finančné zdroje obce 
Predpokladané 
riziká  

• nízka pôrodnosť v obci 

• nedostatok finančných prostriedkov na splnenie opatrenia 
Efektivita ▪ riešenie finančnej otázky mladých rodín a sociálne 

znevýhodnených občanov obce, 
▪ nárast počtu obyvateľov obce, 
▪ predchádzanie migrácie mladých rodín do miest, 

 
Ľudské zdroje - starosta obce 

- poslanci Obecného zastupiteľstva – schválenie príspevkov 
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6.2 Ciele KPSS Obce Rovné vo vzťahu k cieľovej skupine „Osoby ohrozené chudobou 

a sociálnou exklúziou“ 

 

• Cieľ 1 – Bezpečnosť a dostupnosť 

 

6.2.1 Opatrenie vedúce k naplneniu cieľov 

Cieľ 5: Bezpečnosť a dostupnosť 

Opatrenie 5.1 Zlepšenie bezbariérového prístupu v obci – obecný úrad  

Opatrenie 5.2 Zriadenie komunitného centra v obci 

 

6.2.1.1    Špecifikácia jednotlivých opatrení 
 

Tabuľka 5 – špecifikácia opatrenia 5.1 

Cieľ 5: Bezpečnosť a dostupnosť 
Opatrenie 5.1 Zlepšenie bezbariérového prístupu v obci 
Charakteristika 
opatrenia 

Prostredie bez bariér by malo byť samozrejmou súčasťou nášho 
života. Realita je však iná. Na obecnom úrade, sa bezbariérový vstup 
nenachádza. Pritom si treba uvedomiť, že bezbariérové prostredie 
uľahčuje každodenný život nielen handicapovaným ľuďom, osobám 
s obmedzenou pohybovou schopnosťou, ale i seniorom, tehotným 
ženám a osobám pohybujúcimi sa s detskými kočíkmi. Na obecnom 
úrade plánujeme urobiť bezbariérový vstup – nájazdovú rampu, 
osadiť madlá. 

Očakávaný 
dopad 
opatrenia 

• uľahčenie vstupu do priestorov obecného úradu pre 
handicapovaných ľudí, seniorov a osobám s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, tiež osobám s kočíkmi  

• vytvorenie vhodného manipulačného priestoru v priestoroch 
obecného úradu 

Aktivity vedúce 
k naplneniu 
opatrenia 

- výber vhodných priestorov na vybudovanie nájazdovej rampy 
- napísanie projektu pre získanie finančných prostriedkov 
- získanie finančných prostriedkov (rôzne nadácie) 
- výber najvhodnejšieho dodávateľa realizácie stavby  –   

prezentácia dodávateľa 
- samotná realizácia opatrenia  

Časový 
harmonogram 

2018 - 2022 

Zodpovedný 
realizátor 

Obecný úrad 

Spolupracujúce 
subjekty 

 

Počet klientov Návštevníci obecného úradu, ktorí potrebujú bezbariérový vstup 
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Predpokladané 
fin. náklady 

5 000,- eur 

Zdroje financií Platobná agentúra (PPA), Úrad vlády SR, VUC, MPSVaR SR, 
rozpočet obce, sponzorské príspevky, nadácie (Orange, Markíza, SPP, 
Nadácia Poštovej banky) a ďalšie 

Predpokladané 
riziká  

• nedostatok finančných prostriedkov 

Efektivita • prevencia sociálnej izolácie handicapovaných ľudí, seniorov 
a osôb so zmenenou pohybovou schopnosťou 

Ľudské zdroje - 1 pracovník na písanie projektov, 
- pracovníci firmy na inštaláciu bezbariérového vstupu 

 

Tabuľka 6 – špecifikácia opatrenia 5.2 

Cieľ 6: Kvalita života občanov 
Opatrenie 5.2 Vybudovanie Komunitného centra v obci 
Charakteristika 
opatrenia 
 
 
 
 
 

 

V obci sa nachádza početná komunita občanov rómskeho pôvodu. 
Cieľom zriadenia Komunitného centra je komplexné riešenie 
problému plnohodnotného uplatnenia Rómov v živote a v spoločnosti 
a to prostredníctvom pravidelne sa opakujúcich činností 
i jednorazových aktivít. Celá činnosť KC bude snahou o zlepšenie 
života rómskej komunity, ako aj odstraňovanie predsudkov, 
nepochopenia a zlého obrazu majority o tejto menšine a taktiež 
snahou o zlepšenie komunikácie medzi týmito dvomi skupinami 
navzájom.  

Očakávaný 
dopad 
opatrenia 

▪ zvyšovanie kvality života rómskych občanov v obci 
▪ podnecovanie vzdelávania detí aj dospelých v rómskej komunite 
▪ odstraňovanie predsudkov a  nepochopenia  

Aktivity vedúce 
k naplneniu 
opatrenia 

- výber vhodných priestorov pre zriadenie KC 
- podanie žiadosti o zriadenie Komunitného centra na MVSR 
- po schválení – samotná činnosť KC 

Časový 
harmonogram 

2018 - 2022 

Zodpovedný 
realizátor 

Obecný úrad 

Spolupracujúce 
subjekty 

 

Počet klientov 60 – 70 obyvateľov  obce Rovné 
Predpokladané 
fin. náklady 

15000,- eur / ročne  

Zdroje financií MVSR, MPSVaR, zdroje obce, sponzoring 
Predpokladané 
riziká  

• nezáujem cieľovej skupiny o činnosť KC 

• nedostatok finančných prostriedkov na splnenie opatrenia 
Efektivita ▪ zmysluplné trávenie voľného času detí a rodín zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, 
▪ zlepšenie medziľudských vzťahov v obci 

Ľudské zdroje - 1 pracovník KC 
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6.3 Ciele KPSS Obce Rovné vo vzťahu k cieľovej skupine „Seniori“ 

 

• Cieľ 6 – Integrácia a aktívna účasť na živote obce 

• Cieľ 7 – Starostlivosť o človeka 

• Cieľ 8 – Bezbariérovosť a skvalitnenie života 
 

6.3.1  Opatrenie vedúce k naplneniu cieľov 

Cieľ 6: Integrácia a aktívna účasť seniorov na živote obce 

Opatrenie 6.1 Zintenzívnenie sociálnych kontaktov realizovaní podujatí pre 
seniorov žijúcich v domácnostiach – špecifikácia je uvedená 
v Tabuľke 3 (str.35) 

Cieľ 7: Starostlivosť o človeka 

Opatrenie 7.1 Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb v obci 

Opatrenie 7.2 Zriadenie Denného stacionára v obci 

 
6.3.1.1    Špecifikácia jednotlivých opatrení 
 
Tabuľka 7 – špecifikácia opatrenia 6.2 

Cieľ: Starostlivosť o človeka  
Opatrenie 7.1 Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb v obci 
Charakteristika 
opatrenia 

 

Zriadenie opatrovateľskej služby – vzhľadom na zvýšený počet 
osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom prostredí sa 
obec Rovné bude uchádzať o Národný projekt Podpora 
opatrovateľskej služby – v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje. Cieľom je zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre 
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým 
zdravotným stavom a pre seniorov a tým podporiť ich zotrvanie 
v prirodzenom prostredí v rodine a komunite.  

Očakávaný 
dopad 
opatrenia 

- skvalitnenie života ľudí odkázaných na pomoc, žijúcich 
v domácnosti, 

- zlepšenie zdravotného stavu občanov, 
Aktivity vedúce 
k naplneniu 
opatrenia 

- spracovanie projektu na zriadenie opatrovateľskej služby, 
- výber opatrovateľky – výberové konanie, 
- uzavretie pracovného pomeru, pridelenie kompetencií, 

oboznámenie sa s pracovnou náplňou, 
- spísanie zmluvy o opatrovaní medzi žiadateľmi a Obecným 

úradom, 
- samotná realizácia opatrovania a služby  

Časový 
harmonogram 

2018 – 2022 

Zodpovedný 
realizátor 

Obecný úrad 
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Spolupracujúce 
subjekty 

 

Počet klientov 10 seniorov obce 

Predpokladané 
fin. náklady 

650,- eur/mesačne – opatrovateľka, 
 

Zdroje financií Národný projekt, rozpočet obce, sponzorské príspevky 
Predpokladané 
riziká  

• nedostatok finančných prostriedkov 

• nezáujem seniorov o jednotlivé druhy sociálnych služieb 
Efektivita - skvalitnenie života  ľudí odkázaných na pomoc 

- zlepšenie zdravotného stavu občanov  
Ľudské zdroje - 1 človek na písanie projektov 

- 1 opatrovateľka 
 
Tabuľka 8 – špecifikácia opatrenia 7.2 

Cieľ 7: Starostlivosť o človeka  
Opatrenie 7.2 Zriadenie Denného stacionára v obci 
Charakteristika 
opatrenia 

Denný stacionár je určený pre starších alebo zdravotne 
znevýhodnených ľudí, ktorí sú odkázaný na pomoc inej fyzickej 
osoby. Žijú doma, nepotrebujú domovy dôchodcov, ale príbuzní 
pracujú a počas pracovného času môžu svojho blízkeho zveriť do rúk 
odborníkom v stacionári. Klienti tu môžu byť denne v určitý čas.  
Obec ako zriaďovateľ im zabezpečí počas dňa stravu a pitný režim, 
skúsený personál celodenný program. 

Očakávaný 
dopad 
opatrenia 

- zabránenie sociálnej izolácii seniorov žijúcich v domácom 
prostredí, 

- udržiavanie vzájomných spoločenských kontaktov, 
- zmysluplné trávenie voľného času seniorov, 
- napĺňanie potrieb klienta umiestneného v zariadení. 

Aktivity vedúce 
k naplneniu 
opatrenia 

- podanie žiadosti o finančný príspevok na prevádzku DS 
z MPSVaR 

- po schválení – samotná prevádzka DS 
- aktivizácia klientov 

Časový 
harmonogram 

2018 – 2022 

Zodpovedný 
realizátor 

Obecný úrad 

Spolupracujúce 
subjekty 

 

Počet klientov 30  seniorov obce 

Predpokladané 
fin. náklady 

60 000,- eur 

Zdroje financií MPSVaR, rozpočet obce, nadácie  (získavanie finančných 
prostriedkov pomocou projektov) 

Predpokladané 
riziká  

• nedostatok finančných prostriedkov 

• nezáujem seniorov o sociálnu službu v dennom stacionári, 

• syndróm vyhorenia zamestnancov, 

• neprimerané legislatívne obmedzenia 
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Efektivita - skvalitnenie života  ľudí odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby 
so stupňom odkázanosti III. a vyššie 

Ľudské zdroje - 6,7 pracovníkov (pracovného úväzku) – legislatívne určený 
personálny normatív 

7 MONITORING PLNENIA KOMUNITNÉHO PLÁNU 

 

Monitorovanie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb bude uskutočnené každý rok 

prostredníctvom spracovanej hodnotiacej správy predloženej miestnemu zastupiteľstvu 

za uplynulý kalendárny rok. 

KPSS je základným rozvojovým dokumentom obce, na ktorý sa bude musieť prihliadať pri 

realizovaní rôznych rozvojových aktivít a projektov v oblasti sociálnych služieb. Je 

záväzným dokumentom, na ktorý je potrebné prihliadať pri tvorbe rozpočtu obce. 

Komunitný plán sociálnych služieb je verejne dostupný a otvorený dokument, ktorý bude 

podľa potreby aktualizovaný.  

Komunitný plán možno meniť: 

- ak sa zmenia priority, 

- pri získaní finančných prostriedkov na konkrétne potreby, 

- ak vzniknú nové návrhy na poskytovanie sociálnych služieb. 

Účasť na komunitnom plánovaní zainteresovaných strán: 

- písomné návrhy občanov – preberá poverený pracovník obecného 

zastupiteľstva  zodpovedný za sociálnu oblasť, 

- ústne návrhy občanov – na obecnom úrade sa vyhotoví úradný 

záznam o predloženom návrhu, ktorý predkladateľ potvrdí svojim 

podpisom, 

- pripomienky obyvateľov obce na verejnom zhromaždení a z toho 

vyhotovené záznamy. 

 

Za monitoring napĺňania priorít KPSS zodpovedá Obec Rovné – starosta obce 

a miestne zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo sa so stavom napĺňania priorít KPSS bude 

zaoberať na svojich zasadnutiach a o výstupoch bude informovať obyvateľov obce. 
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Záver 

 

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľuďom 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: „Koľko a aké služby je potrebné v danej komunite vytvoriť, 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. Je 

predovšetkým na samospráve ako zabezpečí svoje poslanie - vytvoriť miesto pre dôstojný 

a plnohodnotný život svojich občanov. 

 

 

 

 

 

 

 

 


