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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. 

 

 

 

 

 

 

1. Východisková situácia poskytovania sociálnych služieb 

 

 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb 

 

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, 

nízkoprahové 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 predčítateľská 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). 

Štát priamo v § 80, 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. 

 

 

 

 

 

 

 Analýza sociologických a demografických údajov 

 

PHSR obce Veľká Čalomija deklaruje víziu obce takto: 

„ Vstupom SR do EU očakávame kladnú zmenu v živote obyvateľov, hlavne 

možnosťou realizácie stanovených akčných plánov v PHSR obce. Dosiahnutím 

cieľov sa zlepší miestna infraštruktúra, podporí sa rozvoj miestneho vidieckeho 

podnikania, vytvorenie nových pracovných príležitostí, poskytnú sa kvalitnejšie 

základné služby samotnému obyvateľstvu i návštevníkom vidieka, čo v dôsledku 

prispeje k rozvoju vidieckeho turizmu v obci a zvýši sa atraktivita obce, okolitých 

obcí i regiónu.“ 

Poloha obce: 

Obec Veľká Čalomija  leží v Ipeľskej kotline na pravom brehu rieky Ipeľ. Je to 

starodávne sídlisko človeka. Archeologické výskumy dokumentovali obývanosť 

tejto lokality už v paleolite. Celková výmera územia obce je 890,85 ha. Krajina 

v okolí Veľkej Čalomiji  má nížinný ráz, blízkosť rieky Ipeľ predstavuje väčšie 

riziko ohrozenia jesennými povodňami . Intravilán obce leží v nadmorskej výške 

v intervale 137 m n. m. – 155 m n. m., územie sa zaraďuje do klimaticky teplej 

oblasti. Chotár obce sa využíva prevažne na poľnohospodárske účely.  Poloha obce 

je veľmi výhodná vzhľadom na to, že severnú hranicu tvorí frekventovaná štátna 

cesta spájajúca obec so susednými mestami Veľký Krtíš a Šahy. Veľká Čalomija 

je súčasťou okresu Veľký Krtíš a územne patrí do Banskobystrického kraja. 

 

 

 

 

 

 



Vznik obce: 

 Prvá zmienka o pravekom osídlení je zo staršej doby kamennej z paleolitu. 

Zmienka o farnosti vo Veľkej Čalomiji je už z roku 1070, ale prvá písomná 

zmienka o obci Veľká Čalomija je v listine Béla IV. z roku 1244, ktorý po 

nájazdoch Tatárov  daroval kolársky hrad  Mikulášovi, synovi pána Szügy de Zind 

Oblick. Podľa  hradných listín hranicu tohto panstva tvorila Egyház Chalamija. 

Ďalšia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1260 pri opise hraníc Klenian 

 

Erb obce: 

Na písomnostiach obce Veľká Čalomija zatiaľ máme k dispozícii iba odtlačok 

pečate odtlačenej typáriom vyrobeným roku 1852. erb obce vychádza zo 

spomínaného pečatného znaku. Pri zachovaní symbolizovania poľnohospodárstva 

a vinohradníctva, je do stredu modrého heraldického štítu umiestnený biely 

(strieborný) obdľžník, ktorý sa dá interpretovať ako obrus, či plachta, na ňom je 

červený strapec hrozna so zeleným listom, spoza neho prečnievajú na heraldickej 

pravej strane žlté (zlaté) hrable a kosa a na ľavej strane taktiež žlté trojzubé 

vidly a cep.  . Erb obce a symboly obce sú zaevidované v heraldickom registri MV 

SR a dostali sa do obehu pri príležitosti 760.-ho výročia založenia obce v roku 

2003. 

 

1.2.1. Obyvateľstvo 

 

Obyvatelia obce sú národnostne miešaní, Slováci (33,39%), národnosť maďarská 

(65,97%), česká (0,32%). Obyvatelia obce boli v minulosti prevažne 

poľnohospodári a roľníci. Podľa ŠÚ  2001 v obci žilo 591 obyvateľov, z toho 308 

žien (52,12%) a 283 mužov (47,88%).  

 

Tabuľka č. 1 Obyvateľstvo podľa vekovej štruktúry 

 

Vek   Počet   % zastúpenia 

0 – 14    70          11,55% 

15- 59 muži           194                          

15-54 ženy            174                      60,72 

60/55/ – viac 168          27,73% 

SPOLU:           606                     100% 

 

Index starnutia:  2,4 

Zdroj: ŠÚ SR 2006 

 

 

 



 

Tabuľka č. 2 Vývoj počtu obyvateľov obce Veľká Čalomija 

 

Rok  Počet obyvateľov 

1900       432 

1910    455 

1921    535 

1930    558 

1950    610 

1961    705 

1970    780 

1980    710 

1991    650 

2001    626 

2006    606  

 

     

 

 

 

1.2.2. Školstvo  

 

Prvého záznamy o vyučovaní sa datujú do 16. a 17 storočia väčšinou ako 

cirkevná škola vo Veľkej Čalomiji, kde sa vyučovalo len náboženstvo. V obecnej 

kronike je zmienka o škole z roku 1848. V roku 1884 bola postavená nová škola, 

ktorá slúžila až do roku 1911. Z modernej doby treba spomenúť rok 1976/77 

kedy bola daná do užívania nová 14 triedna škola, ktorá funguje až do dnes 

s vyučovacím jazykom slovenským a ako spádová oblasť aj pre okolité obce. Školu 

navštevuje 144 žiakov. V roku 2003 bola zrušená základná škola s vyučovacím 

jazykom maďarským a preto niektoré deti navštevujú školu  ZŠ v Balogu nad 

Ipľom.  

Materskú školu navštevuje 15 detí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.3. Služby 

 

V obci je zastúpenie najmä 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. 

 

 

Tabuľka č. 1  Odvetvová štruktúra subjektov pôsobiacich v obci 

 

Odvetvie  Počet prevádzok  

Poľnohospodárstvo   7    

Maloobchod            13   

Služby             2     

Iné služby    3   

Zdroj: Vlastné zisťovanie 

 

 

 

1.2.4. Nezamestnanosť 

 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje v priemyselnej výrobe, 

dochádzajú denne za prácou a v poľnohospodárstve a s ním súvisiacich službách. 

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, 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, 

ktoré pracujú v zahraničí. 

 

Z dostupných informácií bol zostavený prehľad o miere  nezamestnaných : 

 

Rok:   Miera nezamestnaných: 

30.11.2006   10,32% 

31.12.2008   11,78%  

31.10.2009   11,69%  

 

Uvedené údaje odzrkadľujú nástup celosvetovej finančnej krízy aj na 

našom území. Počet uchádzačov sa bude pravdepodobne ešte zvyšovať z dôvodu 

redukovania prevádzok nielen v obci, ale aj v širokom okolí. 

 



 

1.2.5. Sociálne znevýhodnené skupiny 

 

 

 

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale najmä 

skupina, komunita a sociálne prejavy, ktoré sa ich týkajú. Ide o subjekt, ktorý je 

definovaný spoločným znakom odvodeným od sociálneho znevýhodnenia, t.j. od 

znaku, ktorý  ho posúva do polohy závislosti na iných osobách alebo na štátnych 

opatreniach. Celkový počet obyvateľov komunity má trvale klesajúcu tendenciu, 

čo preukazuje úbytok populácie ako aj migrácia, tento vývoj z dlhodobého 

hľadiska môže pôsobiť problémovo aj na oblasť sociálnych služieb. Veková 

štruktúra, ktorá je súčasnosti relatívne stabilizovaná má vzhľadom k vysokému 

rastu indexu starnutia a indexu ekonomickej závislosti jednoznačnú tendenciu 

ďalšieho a trvalého nárastu poproduktívnej kategórie populácie v komunite, čo je 

vo väzbe na ďalšie skutočnosti významným faktorom a indikátorom pre 

plánovanie sociálnych služieb pri ktorých je nevyhnutné venovať vzrastajúcu 

pozornosť práve tejto vekovej kategórií, nakoľko starnutie nie je možné žiadnym 

spôsobom zastaviť. 

 

  

Sociálne znevýhodnené skupiny v našej obci môžeme rozdeliť na: 

a) seniori 

b) nezamestnaní 

c) deti a mládež 

d) zamestnanci s nízkym vzdelaním 

e) uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím 

f) občania so sociálnymi a spoločenskými problémami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec sa v rámci svojich možností snaží kompenzovať určité sociálne 

znevýhodnenie: 

SENIORI 

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

priznanie starobného dôchodku a ocitli sa v situácií vyžadujúcej podporu 

komunity, je možné charakterizovať túto skupinu 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 

Z hľadiska početnosti ide i jedinú sociálnu kategóriu populácie, ktorá má trvale 

a prirodzene vzostupnú tendenciu svojho rastu premietajúcu nárastu v porovnaní 

k pomeru k ostatným kategóriám populácie komunity. 

Obec vytvára technické a materiálne podmienky na činnosť základnej organizácie 

Klubu dôchodcov , ktorá sa snaží organizovať pre seniorov kultúrno-spoločenské 

aktivity v obci. 

Obec je zriaďovateľom   

Opatrovateľská služba v obci zabezpečuje starostlivosť v domácom prostredí, 

zatiaľ je to jediná forma terénnych sociálnych služieb v komunite obce pre 

kategóriu seniorov, Obsah a rozsah ich poskytovania je prevažne zameraný na 

samotnú a limitovane chápanú opatrovateľskú službu poskytovanú len v časovo 

úzko vymedzenom rozsahu, ktorý dovoľuje vykonávať len vlastné úkony pomoci 

a ošetrovateľských činností. Celodenné poskytovanie opatrovateľskej služby sa 

zatiaľ neposkytuje. Pritom vzrastá počet občanov, ktorí by potrebovali 

opatrovateľské služby, ale v inom rozsahu a sortimente. 

 

 

 

NEZAMESTNANÍ a ZAMESTNANCI S NÍZSKYM VZDELANÍM 

V spolupráci s ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši obec  organizuje verejnoprospešné práce 

alebo menšie obecné služby. V rámci tejto činnosti podporuje udržiavanie 

pracovných návykov u osôb, ktoré majú problém uplatniť sa na trhu práce. 

  

DETI A MLÁDEŽ 

Obec v rámci svojich finančných možnosti prevádzkuje materskú školu, základnú 

školu so 14 triedami. Pre športové vyžitie detí najmä v čase osobného voľna slúži 

komplex Areálu futbalového štadióna určený pre rôzne druhy najmä loptových 

hier. V obci funguje fitnes a dobrovoľný hasičský zbor. 

 



ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ 

Skupina občanov, ktorej sociálne problémy vznikajú ako následok ich zdravotného 

postihnutia, ktoré buď vrodené alebo získané úrazom, či chorobou počas 

ontogenézy. Z kriteriálneho hľadiska charakteru postihnutia rozdeľujeme 

občanov so zdravotným postihnutím do 5 základných kategórii: 

- mentálne a psychické postihnutia 

- zmyslové postihnutia 

- postihnutia pohybového aparátu 

- kombinované postihnutia 

- ostatné postihnutia ( mnohé majú charakter civilizačných ochorení) 

Každá z uvedených kategórii postihnutí má rozdielne dopady na sociálne následky 

postihnutia a tým aj na špecifické potreby a formy pomoci spoločnosti pri ich 

uspokojovaní. Zákon o sociálnych službách venuje dostatočný priestor v oblasti 

poskytovania sociálnych služieb čo sa týka sortimentu ich druhov ako aj foriem 

poskytovania. Mimo oblasť sociálnych služieb je najdôležitejším právnym 

predpisom v novej legislatíve podpora sociálneho začlenenia fyzických osôb 

s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti. 

V spolupráci s ÚPVSaR je možnosť vytvorenia chránenej dielni pre zamestnanie 

zdravotne postihnutej osoby.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

OBČANIA SO SOCIÁLNYMI A SPOLOČENSKÝMI PROBLÉMAMI 

Svojím zložením ide o najrôznorodejšiu sociálnu skupinu, preto aj potreby, 

prístupy, formy a nástroje sociálnej pomoci vo vzťahu k tejto sociálnej skupine 

sú veľmi rôznorodé. K tejto sociálnej skupine zaraďujeme: 

- občanov bez prístrešia 

- občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a ústavu na výkon 

väzby 

- dlhodobo nezamestnaní občania 

- občania spoločensky neprispôsobiví 

- závislí občania 

- rómska komunita   



Vzhľadom k rôznorodosti skupiny a neexistencii štatistických údajov 

v požadovanej štruktúre a skladbe je možné počet skupiny a zvlášť niektorých 

jej kategórii len odhadnúť. 

Kategória, ktorá z tejto cieľovej skupiny potencionálnych klientov si vyžaduje 

osobitnú pozornosť, analýzu a prístup. Táto skupina ľudí patrí medzi najviac 

ohrozené sociálnou exklúziou. Ich sociálna situácia už dlhodobo determinuje 

vysoká miera nezamestnanosti, najmä dlhodobej, závislosť na dávkach sociálneho 

systému, nízka úroveň vzdelania a bývania, nezodpovedný prístup k životu 

a požívanie návykových látok vo zvýšenej miere.  

Obec v rámci svojich finančných možností podporuje ich začlenenie do 

spoločnosti. Treba zvážiť možnosť vytvorenia osobitného príjemcu dávky 

v hmotnej núdzi aby sa dávky sociálneho systému využívali na  ten účel, na ktorý 

sú poskytované štátom.  

 

 

 

1.3. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb 

 

 

Od  roku 2002 pôsobí v obci sociálne zariadenie ako denný stacionár, 

v ktorom je umiestnený prijímateľ sociálnej služby a stupňa odkázanosti na 

pomoc inej fyzickej osoby. Celkový počet zamestnancov je len jeden, ale 

nepriamo zabezpečujú ďalšie osoby starostlivosť nakoľko obec poskytuje 

stravovanie pre ďalšie osoby odkázanú na túto službu.  

 Obec v rámci originálnych samosprávnych kompetencií poskytuje 

opatrovateľskú službu 2 obyvateľom obce a  15 obyvateľom je poskytovaná 

služba vo forme donášky obedov. Občania, ktorí sú mobilní, si môžu zakúpiť 

obedy z vývarovne zo ZŠ .   

Obec vlastný motorové vozidlo na prepravu osôb 

Za účelom skvalitnenia poskytovania sociálnych služieb, zabezpečenia 

odborného prístupu a spracovania sociálnej agendy obec Veľká Čalomija 

zabezpečí  na základe zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb s Nobilis Marta 

Vida –DOS  Šahy podľa potreby  .  

Obec participuje na zabezpečovaní stravovania a výdaja stravy, nielen pre 

svojich obyvateľov, ale aj pre ostatných záujemcov najmä z radov dôchodcov, 

ktorým prispieva za dovoz stravy domov. 

Obec poskytuje najmä tieto sociálne služby: 

- opatrovateľská služba 

- dohľad nad nesvojprávnymi občanmi (spolupráca s okresným súdom) 

- funkcia osobitného príjemcu sociálnych dávok 



- návštevy jubilujúcich starších občanov (90, 95, 100-sté narodeniny, 

výročia svadby) 

- stretnutia dôchodcov 

- podpora činnosti Klubu dôchodcov vo Veľkej Čalomiji 

- uvítanie do života novorodencov obce 

- pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....). 

 

1.4. Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb 

 

Hoci obec Veľká Čalomija v budúcnosti počíta s nárastom počtu 

obyvateľov najmä v kategórii predproduktívneho a produktívneho veku, je 

potrebné počítať aj s celoslovenskou tendenciou starnutia populácie a čoraz 

väčšími požiadavkami na sociálne služby najmä pre občanov v poproduktívnom 

veku.  

 

Podľa údajov ŠÚ SR máme k dispozícii tieto údaje: 

 

Počet obyvateľov      predprod. vek/%    produktívny vek/%    poproduk. vek/% 

2001/ 626    84/13,42%     418/66,77%         124/19,81% 

2005/ 606    70/11,55%     368/60,73%         168/27,72% 

2008/ 580    51/ 8,80%     361/62,24%         168/28,96% 

 

Zdroj: www.statistics.sk  

 

 

 

 

 

 

Základné sociálne služby podľa potrieb obyvateľov obce sú zabezpečené. Podľa 

prieskumu potrieb a požiadaviek s ohľadom na budúce potreby by bolo vhodné sa 

orientovať na: 

- modernizáciu a rozšírenie typu zariadenia sociálnych služieb podľa 

konkrétnych požiadaviek na zabezpečenie: 

a) poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

b) nepriaznivého zdravotného stavu, 

c) dovŕšenia dôchodkového veku,  

d)  terénnej sociálnej služby 

 



- vybudovanie cyklotrasy – zabezpečenie aktívneho športového vyžitia 

starších občanov najmä s ohľadom na ich bezpečný presun medzi 

susednými obcami 

- rekonštrukcia centra obce so zameraním na vybudovanie relaxačnej 

a oddychovej zóny – parková zeleň, lavičky.... 

 

1.5. SWOT analýza v sociálnej oblasti 

 

Silné stránky: 

- právo na poskytnutie sociálnych služieb je zaručené rovnako všetkým 

občanom 

- záujem komunity obce a jej oficiálnych zložiek o rozvoj sociálnej oblasti 

- vlastná legislatívna činnosť samosprávnych orgánov umožňujúca úpravu 

niektorých oblastí sociálnych služieb podľa špecifických potrieb 

a podmienok komunity 

- garancia zostatku z príjmu pri poskytovaní sociálnych služieb 

- existencia základného zariadenia pre poskytovania sociálnej služby  

- existencia opatrovateľskej služby 

     -    existencia prepravnej služby 

 

 

Slabé stránky: 

- nedostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej a zdravotnej starostlivosti 

pri dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby 

- nedostatočne  zabezpečená bezbariérovosť v obci 

- nepostačujúci počet kvalifikovaných zamestnancov, ktorí zabezpečujú 

poskytovanie sociálnych služieb 

- nedostatočná podpora tvorby pracovných miest pre uchádzačov 

o zamestnanie v oblasti sociálnych služieb 

- migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za prácou do zahraničia 

- nepriaznivý demografický vývoj 

- nedostatok finančných prostriedkov na rozširovanie rozsahu a druhu 

sociálnych služieb 

- absencia terénnej sociálnej práce 

- migrácia mladej generácie 

- absencia zamestnávateľov 

 

 

 

 

 



 

 

Príležitosti: 

- zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov 

- cielenie opatrení podľa miestnych potrieb 

- rozvoj svojpomocného riešenia miestnych problémov 

- rozširovanie spolupráce samosprávy a regionálnych združení obcí 

- práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti 

prie riešení životných situácií 

- podpora a rozvoj dobrovoľníctva 

 

 

 

 

Ohrozenia: 

- z dôvodu zvyšovania nákladovosti služieb riziko zvyšovania úhrad a riziko 

znižovania kvality 

- klesanie kvality poskytovaných služieb z dôvodu nedostatočného 

materiálno-technického a personálneho zabezpečenia 

- možný odliv kvalifikovaných odborníkov zo sociálnej sféry do iných odvetví 

- nefunkčnosť systému sociálnych služieb z dôvodu nedostatočného 

realizovania kompetencií 

- nárast počtu sociálnych kategórií občanov vyžadujúcich sociálne služby 

- nedostatok finančných prostriedkov na samosprávnej úrovni na výkon 

kompetencií obce, v tom aj na zabezpečenie sociálnych služieb. 

- postoje a predsudky zo strany zamestnávateľov pri poskytovaní 

pracovných príležitostí znevýhodneným sociálnym skupinám komunity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb 

 

2.1. Rozvoj ambulantných a pobytových sociálnych služieb 

 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sa orientujú na tieto základné  

oblasti: 

a) podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych 

sociálnych služieb 

b) rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb 

v zariadení s týždenným pobytom 

c) zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb 

prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovanie 

zariadení sociálnych služieb 

d) vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb 

 

Obec Veľká Čalomija sa snaží napĺňať tieto priority nasledovne: 

- zabezpečuje najmä opatrovateľskú službu u občanov, ktorí sú na tento 

druh sociálnej služby odkázaní so zreteľom na ich zotrvanie v domácom 

prostredí 

- v prípade potreby zabezpečenia poskytovania sociálnej služby vo 

vlastnom pobytovom zariadení - v zariadení opatrovateľskej služby - 

a ďalšie sociálne služby podľa potreby obyvateľov riešiť s odborným 

personálom   

- rozšíriť možnosť prepravnej služby aj pre okolité obce 

- obec prostredníctvom Nobilis - Marta Vida DOS Šahy vytvorí najmä 

organizačné a technické podmienky na ďalšie vzdelávanie zamestnancov 

pôsobiacich v sociálnej oblasti (rôzne druhy vzdelávacích aktivít, štúdium 

popri zamestnaní a pod.) 

- 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 

- preskúmať možnosť vytvorenia centra sociálnej pomoci pre mikroregión 

z dôvodu vhodnej geografickej polohy obce 

 

 

 

 

 

 



2.2. Časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb 

 

Komunitný plán obce Veľká Čalomija úzko participuje na PHSR obce Veľká 

Čalomija 2007 – 2013. Čiastkovým cieľom je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie 

spoločenského života v obci. Do tejto kategórie možno zahrnúť aj zámer 

rekonštrukcie a modernizácie už jestvujúceho zariadenia sociálnych služieb 

dostupného podľa požiadaviek obyvateľov obce a širokého okolia. 

Nakoľko finančné možnosti obce v súčasnom programovom rozpočte ohraničené 

je potrebné túto požiadavku zahrnúť do programového rozpočtu na roky 2010 – 

2013 (podľa komunitného plánu na roky 2009 – 2013). Určite nie je 

v možnostiach obce realizovať tento zámer len z vlastných zdrojov. Zámerom je 

vypracovaný projekt s využitím viaczdrojového financovania.  

 

 

2.3. Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb 

 

Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú najmä miestni 

obyvatelia. Od nich sa očakáva, že vyjadria  svoje požiadavky vo sfére 

poskytovania sociálnych služieb, a teda aj komunitného plánovania. Tento plán 

budú priebežne monitorovať, zodpovedne posudzovať a vytvárať aj jeho 

finančné zabezpečenie. 

Účasť na komunitnom  plánovaní: 

- písomné návrhy občanov – preberá  poverený pracovník za sociálnu oblasť 

- ústne návrhy občanov – na obecnom úrade sa vyhotoví úradný záznam 

o predloženom návrhu, ktorý predkladateľ potvrdí svojim podpisom 

- účasť obyvateľov obce na verejnom zhromaždení. 

 

Komunitný plán možno meniť: 

- ak sa zmenia priority 

- získanie finančných prostriedkov na konkrétne potreby 

- nové návrhy na poskytovanie sociálnych služieb. 

 

Časový horizont vyhodnocovania komunitného plánu: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čalomija minimálne 1x ročne prerokuje 

Správu o sociálnej situácii v obci a podľa zistených skutočností bude aplikovať 

zistené požiadavky a návrhy do komunitného plánu obce. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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: „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 na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov 

miesto pre dôstojný a plnohodnotný život. 

 

 

 

Veľká Čalomija, december 2009 

   

 

Dokument bol prerokovaný a schválený na Obecnom zastupiteľstve  

dňa 13.12. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Michal Nagy 

                                                                       starosta obce 
                                                             


