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ÚVOD  

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Seňa je zameraný na zlepšenie 

ponuky, kvality, dostupnosti, efektivity a využitia existujúcich sociálnych služieb 

a na rozšírenie sociálnych služieb v obci Seňa o nové služby. Cieľom plánovania 

je ponuku sociálnych služieb a sociálnej pomoci nastaviť tak, aby rešpektovala 

miestne podmienky a potreby občanov žijúcich v obci Seňa. 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Seňa vymedzuje zákon                                 

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, ktorý 

upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie 

sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR spracovalo v súlade s týmto zákonom o 

sociálnych službách Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 - 

2030, ktoré sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb v 

SR, vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci SR a zároveň z priorít 

Európskeho spoločenstva. Komunitné  plánovanie je proces, ktorým sa zisťuje 

dopyt a ponuka sociálnych služieb. Komunitný plán sociálnych služieb obce 

Seňa analyzuje súčasnú situáciu v sociálnej oblasti v našej obci, hodnotí a 

poukazuje na aktuálne požiadavky a potreby našich občanov, navrhuje ciele 

a priority pre poskytovanie a rozvoj sociálnych služieb na obdobie rokov 2022 – 

2030.  

Prvý komunitný plán sociálnych služieb obce Seňa bol spracovaný v roku 2015, 

na obdobie rokov 2016 – 2021. V sociálnej oblasti je stále čo vylepšovať, našim 

cieľom je, aby sa na území obce poskytovali kvalitné a dostupné sociálne 

služby občanom, skutočne odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, zabránilo 

sa sociálnemu vylúčeniu osôb a podporilo sa ich zotrvanie v ich prirodzenom 

domácom prostredí – vízia a predstava budúcnosti poskytovania sociálnych 

služieb v našej obci. 
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Komunitný plán sociálnych služieb obce Seňa (ďalej len „komunitný plán“) bol 

spracovaný na základe zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a svojím 

charakterom patrí medzi strednodobé dokumenty. Napriek tomu, že je 

determinovaný celým radom iných dokumentov, legislatívou a schvaľovaním 

na úrovni miestnej samosprávy, nie je uzavretým dokumentom. Medzi jeho 

základnú charakteristiku patrí otvorenosť, a preto ho je možné podľa potreby 

prehodnocovať a  aktualizovať. Pozostáva z analýzy sociálneho rozvoja obce, 

hlavných smerov jej sociálneho vývoja, stanovenia cieľov, určenia prioritných 

potrieb v rozvoji sociálnej infraštruktúry. Predmetný dokument bol spracovaný 

za účelom vytvorenia podmienok pre systematické a dlhodobé riešenie 

problémov občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

Komunitný plán nadväzuje na regionálne a národné strategické dokumenty 

a vychádza z platnej legislatívy pre sociálnu oblasť. Pri spracovaní 

predmetného dokumentu boli zohľadnené viaceré stratégie a priority, ktoré sú 

definované v lokálnych, regionálnych, národných strategických 

dokumentoch:  

- Územný plán obce Seňa  

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Seňa na 

roky 2021 - 2027 (základný strategický dokument obce)  

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického 

samosprávneho kraja na obdobie rokov 2016 - 2022 

- Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 

postihnutím na roky 2021 – 2030 

- Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 

- Národné priority rozvoja sociálnych služieb v SR na roky 2021 -2030 

- Zákon č. 280/2019 Z. z. s účinnosťou od 01.10.2019 

- Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

- Zákon č. 40/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnych 

službách s účinnosťou od 01.03.2017 
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Sociálne služby v obci Seňa sú v súčasnosti poskytované v súlade so základnými 

ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi 

nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a 

náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, 

príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného 

postavenia prijímateľa sociálnej služby. Obec Seňa ako poskytovateľ sociálnej 

služby aktívne zabezpečuje ochranu pred diskrimináciou, neľudským 

zaobchádzaním alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, 

vykorisťovaním, násilím a zneužívaním. Zároveň vytvára podmienky na 

uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd podľa medzinárodných 

dohovorov, Ústavy Slovenskej republiky a Zákona č. 448/2008 o sociálnych 

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

podnikaní v znení neskorších predpisov.  

Obec Seňa v rámci sociálnych služieb presadzuje partnerský, individuálny a 

aktívny prístup k prijímateľovi sociálnej služby. Taktiež má humanistický 

a pozitívny prístup, ktorý je založený na rešpektovaní každého jednotlivca. 

Zároveň vytvára priestor pre prijímateľov sociálnej služby, ich rodinu a iné 

fyzické osoby k tomu, aby prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby 

prispeli ku kvalite poskytovaných sociálnych služieb. 

 

LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ  

 

Východiskami pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Seňa na 

roky 2022 – 2030 sú trendy, politiky a dokumenty na národnej, regionálnej 

a miestnej úrovni. 
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ZÁKON Č. 448/2008 Z. Z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH A O ZMENE A 

DOPLNENÍ ZÁKONA Č. 455/1991 ZB. O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ 

(ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON)  

Základnú právnu normu v oblasti sociálnych služieb predstavuje zákon 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 stanovuje právny rámec poskytovania sociálnych služieb, 

financovania sociálnych služieb a dohľadu nad poskytovaním sociálnych 

služieb. 

Systém sociálnych služieb je dynamickým systémom, ktorý od roku 2016 - 2021 

podliehal viacerým legislatívnym zmenám, ktoré sú často neprehľadné a aj 

ťažko aplikovateľné z pohľadu financovania samospráv na komunitnej úrovni. 

Uvádzame zmeny týkajúce sa predovšetkým kompetencií obcí a miest. 

ZÁKON Č. 40/2017 Z. Z., KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON 

O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH S ÚČINNOSŤOU OD 01.03.2017  

- vytvorenie legislatívnych podmienok na rozvoj sociálnych služieb na podporu 

rodiny s nezaopatrenými deťmi do troch rokov veku dieťaťa v záujme 

zosúladenia rodinného a pracovného života. 

ZÁKON Č. 331/2017 Z. Z. S ÚČINNOSŤOU OD 01.01.2018  

- nová nepriaznivá sociálna situácia na účely poskytnutia sociálnej služby a jej 

definícia, nejde len o zosúladenie rodinného a pracovného života, 

- zmeny v personálnych štandardoch a kvalifikačných predpokladoch 

odborných zamestnancov, 

- poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre, 

- terénna forma poskytovania služby včasnej intervencie (v rodinnom prostredí 

dieťaťa), 
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- zmeny v rozsahu činností v zariadení podporovaného bývania, 

- v dennom stacionári pre deti zabezpečiť odbornú činnosť, ktorou je výchova, 

- zmeny týkajúce sa posudkovej činnosti, obligatórne vykonávanie miestnej 

ohliadky rodinného prostredia alebo prostredia, v ktorom sa žiadateľ zdržiava. 

Posudková činnosť sa bude vykonávať aj u seniora, ktorý žiada umiestnenie v 

ZpS z iných vážnych dôvodov, 

- špecializované poradenstvo ako výkon samostatnej praxe sociálneho 

pracovníka, 

- základné sociálne poradenstvo ako samostatná činnosť obce a VÚC – 

ustanovenie výnimky pre obce a VÚC, nepotrebujú sa na túto sociálnu službu 

registrovať.  Ide o výkon pôsobnosti orgánu verejnej správy, 

- právne postavenie zodpovedného zástupcu v rámci registrácie. Zodpovedný 

zástupca za odborné poskytovanie sociálnej služby musí byť v pracovnom 

pomere k poskytovateľovi. 

- nová povinnosť pre poskytovateľa – písomne oznámiť do 8 dní skutočný deň 

začatia poskytovania sociálnej služby, 

- povinnosť poskytovateľa zverejniť ekonomicky oprávnené náklady, 

- nová povinnosť obce – poskytovať finančný príspevok na prevádzku 

neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb pre zariadenia v kompetencii 

obce, 

- nový spôsob výpočtu finančného príspevku pri odkázanosti na opatrovateľskú 

službu, 

- zvýšenie hranice ochrany príjmu pre opatrovateľskú službu na sumu 1,65 

násobku životného minima, 

- zmeny v pôsobnosti obce – vydávať písomné vyjadrenia o súlade predloženej 

žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu s KPSS obce. 
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ZÁKON Č. 280/2019 Z. Z. S ÚČINNOSŤOU OD 01.10.2019  

- úprava podmienok finančnej podpory neverejných poskytovateľov z 

rozpočtov obcí a vyšších územných celkov pri poskytovaní finančného 

príspevku na prevádzku, 

- s účinnosťou od 1.1.2020 sa nanovo ustanovili kvalifikačné predpoklady 

potrebné na vykonávanie tlmočenia v rámci tlmočníckej služby, 

- s účinnosťou od 1.1.2021, následne odloženou vzhľadom na zámer 

pripravovaných zmien v oblasti sociálnych služieb na 1.1.2022, sa zavádza nový 

informačný systém sociálnych služieb (IS SOCS), v ktorom budú zbierané a 

zhromaždené údaje tak, aby boli aktuálne, overiteľné a relevantné pre potreby 

zisťovania skutkového stavu v oblasti sociálnych služieb, skvalitňovania procesu 

strednodobého plánovania rozvoja sociálnych služieb a ich súvisiaceho 

spolufinancovania, a to na úrovni samosprávy a štátu, 

- v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou šíriacim sa ochorením COVID-

19 sa od apríla 2020 prijímali a vykonávali čiastkové legislatívne zmeny 

vybraných postupov a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb. 

NÁRODNÉ PRIORITY ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SR NA ROKY 2021 

- 2030 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030 sú stanovené 

nasledovne: 

NP1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a podporu s cieľom 

zabezpečenia dostupnosti rôznorodých sociálnych služieb komunitného 

charakteru v súlade s potrebami cieľových skupín sociálnych služieb. 

NP2: Zavedenie systému integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. 

NP3: Podpora prepájania sociálnych služieb a neformálnej (najmä rodinnej) 

starostlivosti ako súčasti systému starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby. 
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NP4: Podpora zvyšovania kvality sociálnych služieb. 

NÁRODNÝ PROGRAM AKTÍVNEHO STARNUTIA NA ROKY 2021 – 2030 

Národný program aktívneho starnutia je strategický dokument zameraný na 

podporu aktívneho starnutia ľudí. Strategický dokument bol spracovaný, prijatý 

a realizovaný ako súčasť základnej vízie slovenskej spoločnosti ponúkať šance 

na kvalitnejší a udržateľný rozvoj pre všetkých. Vychádzalo sa z vymedzenia 

Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá začiatkom milénia vo svojom 

Politickom rámci pre aktívne starnutie definovala „aktívne starnutie ako proces 

optimalizácie príležitostí pre zdravie, participáciu a bezpečnosť s cieľom 

podporiť kvalitu života ľudí v priebehu ich starnutia“.  

Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (ďalej len „NPAS“) 

bezprostredne nadväzuje na končiaci dokument pre roky 2014-2020. Nejde 

však len o jeho mechanickú aktualizáciu pre ďalšiu dekádu za účelom 

zabezpečovania kontinuálnych politických záväzkov národnej vlády a iných 

spoločensky zodpovedných inštitúcií a orgánov venovať sa otázkam aktívneho 

starnutia ako trvalej politickej priorite2. Impulzmi pre spracovanie „nového“ 

strategického dokumentu sa stali najmä aktuálne prognózy v oblasti 

demografického vývoja na Slovensku a jeho možného dopadu na udržateľnosť 

spoločenských podmienok prosperity v medzigeneračnej perspektíve. 

V prípade NPAS ide o aplikovanie princípov:  

a) kombinácie spoločenskej a individuálnej perspektívy podpory aktívneho 

starnutia (politiky sa zameriavajú ako na celkové populačné starnutie, tak na 

starnutie jednotlivcov v rámci ich životného cyklu berúc do úvahy zmenu 

potrieb a kapacít ľudí v procese ich starnutia);  

b) preferencie rodinnej perspektívy aktívneho starnutia (rodinné prostredie sa 

považuje za kľúčový životný priestor pre aktívne starnutie ľudí, preto si rodina 

zasluhuje v priebehu rodinného životného cyklu osobitnú podporu);  

c) rešpektovania rôznorodosti aktivít ľudí podporovaných v rámci stratégie 

aktívneho starnutia (nejde teda len o podporu ich zamestnanosti, ale aj iných 

spoločensko-prospešných aktivít, napr. dobrovoľníctva či občianskej 
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participácie, podporu celoživotného vzdelávania, aktívneho životného štýlu, 

ale aj podporu zachovania dôstojnosti a kvality života v situácii postupnej 

odkázanosti na pomoc iných v procese starnutia);  

d) orientácie na rozličné aspekty života ľudí v procese starnutia (programy 

podpory aktívneho starnutia sa rovnovážne orientujú na otázky zdravia, 

pracovnej a inej participácie, ale aj finančného, sociálneho či iného bezpečia, 

bez ohľadu na povahu a intenzitu aktivít, ktoré jednotlivci v jednotlivých fázach 

svojho života vykonávajú);  

e) participácie a zdieľanej zodpovednosti rozličných aktérov za iniciovanie 

(zadávanie spoločenskej objednávky), prípravu, napĺňanie, monitorovanie a 

vyhodnocovanie cieľov a opatrení NPAS.  

NÁRODNÝ PROGRAM ROZVOJA ŽIVOTNÝCH PODMIENOK OSÔB SO 

ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM NA ROKY 2021 – 2030 

Národný program je rozdelený do tzv. opatrení, ktoré zahŕňajú jednotlivé 

oblasti života osôb so zdravotným postihnutím. Pre tvorbu KPSS je dôležité 

opatrenie týkajúce sa vyšších územných celkov, miest a obcí: 

1. Nezávislý spôsob života začlenenie do spoločnosti, osobná mobilita: 

- rozvoj sociálnej služby, sprostredkovanie osobnej asistencie, 

- podporovať rozvoj sociálnej služby podpora samostatného bývania, 

- podporovať rozvoj domácej opatrovateľskej služby, 

- rozvinúť sociálne služby na komunitnej úrovni v zmysle odporúčania Výboru 

OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, 

- zvýšiť dostupnosť a rozvíjať službu včasnej intervencie, zabezpečiť jej dlhodobú 

udržateľnosť a kvalitu naprieč celým územím Slovenska. 
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KONCEPCIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V KOŠICKOM 

SAMOSPRÁVNOM KRAJI NA ROKY 2016 - 2020 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na roky 

2016 – 2020 (zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 

24. zasadnutí dňa 26.4.2021 uznesením č. 534/2021 schválilo predĺženie 

platnosti Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016-

2020 do roku 2022), má stanovené nasledujúce priority: 

- efektívnejšie využiť existujúci potenciál odborného poradenstva, vytvárať 

podmienky pre budovanie dostupnej a dostatočnej siete poradenských 

služieb občanom, 

- zvýšiť vybavenosť Košického kraja zariadeniami krízovej intervencie pre 

rôzne skupiny obyvateľov v kritickej situácii, 

- pokračovať v procesoch humanizácie a deinštitucionalizácie pobytových 

služieb, 

- zvýšiť podiel ambulantných a terénnych sociálnych služieb v kraji, 

- rozvíjať sociálne služby pre občanov so zdravotným znevýhodnením v 

súlade s princípmi politiky rovnosti príležitostí, 

- zabezpečovať optimálny variant riešenia životných situácii občanov v 

seniorskom veku poskytovaním sociálnych služieb, 

- skvalitňovať a rozširovať ponuku sociálnych služieb zameraných na 

prevenciu a elimináciu domáceho násilia, 

- zaviesť systém hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb, 

- zvýšiť zapojenie obyvateľov Košického kraja do dobrovoľníckych aktivít v 

oblasti sociálnych služieb, 

- zvýšiť úroveň sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí a mládeže. 

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA KOŠICKÉHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA OBDOBIE 2016 - 2022 

Na území Košického kraja poskytovatelia zabezpečujú rôzne druhy sociálnych 

služieb v zmysle zákona o sociálnych službách: sociálne služby krízovej 

https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/socialne-veci/koncepcia-rozvoja-socialnych-sluzieb-kosickom-kraji/2021_534.pdf
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intervencie, sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, sociálne služby na 

riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku, sociálne služby s poskytnutím telekomunikačných 

technológií, podporné služby, odborné činnosti. Je potrebné si uvedomiť, že 

kvalita poskytovaných sociálnych služieb je významný rozvojový prvok. Popri 

presadzovaní kvantitatívneho prístupu k riešeniu sociálnych problémov nebola 

kvalite poskytovaných sociálnych služieb v uplynulom období venovaná 

dostatočná pozornosť. Bez patričného hodnotenia rozsahu a kvality sociálne 

služby nemôžu napredovať. 

 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE SEŇA 

Na základe analýzy sociálnej situácie občanov obce Seňa a poskytovaných 

služieb si obec stanovila hlavné ciele komunitného plánu sociálnych služieb 

obce: 

Hlavné ciele: 

1. Podporiť zotrvanie obyvateľov obce v ich prirodzenom prostredí. 

2. Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a sociálneho poradenstva. 

3. Vytvoriť organizačné, materiálne a finančné podmienky na realizáciu úloh 

obce podľa zákona o sociálnych službách a komunitného plánu sociálnych 

služieb. 

Špecifické ciele: 

- identifikácia potrieb obce ako poskytovateľa sociálnych služieb, 

- oboznámenie sa s plánmi obce, 

- identifikácia požiadaviek a potrieb občanov obce ako príjemcov 

sociálnych služieb, 

- zabezpečenie a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb pre všetky 

cieľové skupiny, 
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- vytvorenie podmienok na podporu komunitného rozvoja za účelom 

predchádzania vzniku alebo zhoršovania nepriaznivých sociálnych situácií, 

- podpora trvalo udržateľného rozvoja obce. 

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A  SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE 

SEŇA NA ROKY 2021 - 2027 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj svojho územia a o potreby jej obyvateľov. Základným riadiacim 

dokumentom, ktorý usmerňuje všetky plánované rozvojové aktivity obce je 

Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. V Programe rozvoja 

obce Seňa je, na základe komplexnej analýzy východiskového stavu obce, 

súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych dát, analýzy silných a slabých stránok 

územia, identifikácii hlavných faktorov smerujúcich k rozvoju územia, 

pochopením väzieb územia, zohľadnením faktorov podporujúcich rast, resp. 

rozvoj územia, ako aj na základe funkcií, ktoré obec v súčasnosti plní, 

zadefinovaná strategická vízia obce nasledovne:  

„Obec Seňa je modernou obcou, ktorá vytvára predpoklady pre systematické 

zlepšovanie životných podmienok a podporujúca zvýšenie životnej úrovne 

svojich obyvateľov všetkých vekových kategórií cez: 

- podporu mobility a prepojiteľnosti, 

- podporu spravodlivých riešení v sociálnej oblasti tak, aby bola samospráva 

bližšie k občanom a viedla k skvalitneniu života v regióne, 

- podporu inovatívnych a ekologických – dobu odrážajúcich – riešení pre 

všetkých svojich občanov.“ 
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ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA  

KOMUNITA  

Ide o skupinu osôb žijúcu v určitom zoskupení určenom najmä ulicou, mestskou 

časťou, obcou, mestom a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty a ciele.  

PLÁNOVANIE 

Plánovanie je zostavovanie, tvorba plánu. Je to rozhodovací proces voľby 

cieľov a prostriedkov ich dosiahnutia. 

KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE  

Jednou z možností ako rozvíjať sociálne služby a aktivity pre cieľové skupiny 

občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných je komunitné plánovanie, ktoré po 

analýze potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva navrhuje potrebu 

vytvorenia a zlepšenia sociálnych služieb, ich rozmiestnenie, ako aj potrebné 

ľudské, materiálne a finančné zdroje.  

POSKYTOVATEĽ SOCIÁLNEJ SLUŽBY  

Subjekt poskytujúci sociálne služby, ktorý sa riadi podmienkami stanovenými  

zákonom alebo prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil na tento účel 

verejný poskytovateľ (obec, vyšší územný celok) alebo neverejný poskytovateľ 

(neziskové organizácie, občianske združenia,...). 

PRIJÍMATEĽ SOCIÁLNEJ SLUŽBY  

Fyzická osoba využívajúca sociálne služby vzhľadom na jej nepriaznivú sociálnu 

situáciu.  

SOCIÁLNA SLUŽBA  

Poskytuje pomoc ľuďom v situácii, keď si ju nevedia zabezpečiť sami. 

Ide o súbor odbornej, obslužnej alebo ďalšej činnosti, zamerané na: 
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- prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie 

nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 

- zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný 

život a podpora jej začlenenia do spoločnosti, 

- zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných 

životných potrieb fyzickej osoby, 

- riešenie krízovej sociálnej situácie, 

- prevenciu sociálneho vylúčenia. 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v ustanoveniach § 82 a § 83 

definuje úlohy obce v komunitnom rozvoji a komunitnom plánovaní, 

nasledovne:  

§ 80 ZÁKONA 448/2008 Z. Z. – PÔSOBNOSŤ OBCE  

Obec 

a) vypracúva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom 

územnom obvode, 

b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja, 

c) je správnym orgánom v konaniach o 

 1. odkázanosti na sociálnu službu 

 -  v zariadení pre seniorov, 

 - v zariadení opatrovateľskej služby, 

 - v dennom stacionári, 

 - v odkázanosti na opatrovateľskú službu, 

 - v odkázanosti na prepravnú službu, 

 - a ďalšie, 

d/ vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, 

e/ poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie: 
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 1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie 

základných životných potrieb v nocľahárni, v nízko prahovom dennom centre, 

2. sociálnej služby v nízko prahovom dennom centre pre deti a rodinu, 

v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom 

stacionári, 

 3. opatrovateľskej služby, 

 4. prepravnej služby, 

 5. odľahčovacej služby. 

f/ poskytuje základné sociálne poradenstvo, 

g/ môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov 

sociálnej služby podľa § 12, 

h/ uzatvára zmluvu: 

 1. o poskytovaní sociálnej služby, 

 2. o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 

inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

 3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou 

obcou alebo iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila iná obec, 

alebo vyšší územný celok a ďalšie. 

§ 82 ZÁKONA 448/2008 Z. Z. - KOMUNITNÝ ROZVOJ, KOMUNITNÁ PRÁCA 

A KOMUNITNÁ REHABILITÁCIA  

(1) Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti 

poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona, na komunitnú prácu a 

komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo predchádzania 

zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych 

problémov. 

(2) Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora 

aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych 
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problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych 

služieb. 

(3) Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je 

koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie 

inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych 

služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej 

rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych 

schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej 

situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti. 

§ 83 ZÁKONA 448/2008 Z. Z. - KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

A KONCEPCIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

(1) Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb a vyšší územný celok 

vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb v spolupráci 

a) s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode, 

b) s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode. 

(2) 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. 

(3) Vyšší územný celok vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych 

služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných 

plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode. 

(4) Obec a vyšší územný celok sú povinné predložiť návrh komunitného plánu 

sociálnych služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú 

diskusiu. 

(5) Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb 

obsahuje najmä 
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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. 

(6) Obec a vyšší územný celok zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb a 

koncepciu rozvoja sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom. 

 

ANALYTICKÁ ČASŤ 

  

Významnou súčasťou analytickej časti komunitného plánu ako nástroja 

strategického riadenia oblasti sociálnych služieb je socio-demografická 

analýza. Zatiaľ čo všeobecnejší dokument, Program hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce Seňa na roky 2021 - 2027, má širší záber a 

charakterizuje obyvateľstvo obce na základe viacerých, rôznorodých kritérií, 

komunitný plán sa zameriava iba na vybrané charakteristiky obyvateľstva 

relevantné pre proces komunitného plánovania. Predmetom socio-
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demografickej analýzy sú všetky cieľové skupiny, ktorým je systém sociálnych 

služieb určený. Bližšie poznanie týchto skupín umožní samospráve lepšie 

spoznať prostredie, v ktorom sa komunitné plánovanie odohráva a od ktorého 

sa odvíja.  

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O  OBCI 

  

Obec Seňa s rozlohou 22,81 km2 a s nadmorskou výškou 187 m.n.m. leží na juhu 

Košickej kotliny, v blízkosti hraničného priechodu do Maďarska. Z východnej 

strany prirodzenou hranicou a zároveň bariérou je tok a brehové porasty 

Hornádu. Obec Seňa patrí  do Košického kraja, do južnej časti okresu Košice – 

okolie, ktorý je so svojou rozlohou 1 541 km² druhým najväčším okresom na 

Slovensku. Okres Košice – okolie sa nachádza na juhovýchode Slovenska a 

susedí s 9 okresmi. Okrem iného susedí so všetkými štyrmi okresmi mesta Košice. 

Na juhu hraničí s Maďarskom. Od mesta Košíc je obec Seňa vzdialená 20 km. 

Katastrálne územie je odlesnené, je prevažne na terasovej plošine treťohorných 

usadenín, 

má nivné pôdy a hnedozeme, je súčasťou Košickej kotliny s podcelkami 

Medzevskej pahorkatiny, Toryskej pahorkatiny, oddiel Košická rovina. 

Geologická stavba Košickej kotliny je reprezentovaná kryštalinikumom 

staršieho a mladšieho paleozoika v masíve Čiernej Hory a Spišsko – gemerského 

Rudohoria. Geologickú stavbu územia tvoria kvartérne pleistocénne fluviálne 

sedimenty zložené zo štrkov, piesčitých štrkov a pieskov. Ostatné územie 

vypĺňajú kvartérne sedimenty zastúpené fluviálnymi a proluviálnymi 

uloženinami v dolinách Hornádu, Torysy a Bodvy. Územie patrí do teplej mierne 

vlhkej klimatickej oblasti s chladnou zimou. 
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ANALÝZA DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJOV  

  

Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje niekoľko ukazovateľov, medzi ktoré 

patrí  aj demografická situácia a zloženie obyvateľstva. Štruktúry obyvateľstva 

sú výsledkom základných demografických procesov reprodukcie, či už 

prirodzených (pôrodnosť, úmrtnosť) alebo mechanických (sťahovanie) a sú 

statickými charakteristikami populácie. Predstavujú základné fakty na podporu 

rozhodovania v súvislosti s rozvojom ľudskej spoločnosti.                                                              

Je dôležité vymedziť demografické trendy a v rámci nich aj náboženskú, 

národnostnú a vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva. K základným 

demografickým ukazovateľom patrí aj dynamika obyvateľstva, ktorá                           

sa vyjadruje prirodzeným a migračným pohybom. Pri pohľade na prirodzený 

prírastok vidieť, že výsledok v obci má kladné hodnoty v sledovanom období. 

K základným demografickým ukazovateľom patrí  aj dynamika obyvateľstva, 

ktorá sa vyjadruje prirodzeným a migračným pohybom. Tabuľka č. 1 uvádza 

vývoj počtu obyvateľov za posledných 9 rokov. V sledovanom obdobím (2012 

– 2021)  počet obyvateľov vykazuje rastúci i klesajúci trend vývoja. Celkový 

počet obyvateľov obci v roku 2021 bol 2 160. 

Tabuľka 1 Vývoj počtu obyvateľov v období od 2012 do 2021 

Rok 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

počet 

obyvateľov  
2110 2090 2095 2130 2150 2158 2170 2133 2139 2160 

počet 

narodených 32 23 26 30 26 28 34 19 20 7 

počet zomrelých 24 23 17 22 19 25 22 21 30 9 

celkový 

prírastok/úbytok -4 -20 5 35 20 8 12 -37 6 9 

prirodzený 

prírastok/úbytok 8 0 9 8 7 3 12 -2 -10 2 
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migračný 

prírastok/úbytok -12 -20 -4 27 13 5 0 -35 16 7 

Zdroj: vlastné spracovanie, obec 

 

 

 

ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA VEKU A  POHLAVIA  

Dôležitou charakteristikou ľudských zdrojov je veková štruktúra obyvateľstva 

v kategóriách predproduktívny (0-14 rokov), produktívny (15-65 rokov) 

a poproduktívny vek (65 a viac rokov). Veková štruktúra je základným 

ukazovateľom pre posúdenie budúceho vývoja populácie. Najväčší podiel 

pripadá na obyvateľov v produktívnom veku (15-65 rokov) konkrétne 1464 

obyvateľov, najmenší podiel na obyvateľov pripadá v poproduktívnom veku, 

a to 301 obyvateľov.   
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Tabuľka 2 Veková štruktúra obyvateľstva 

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA 

OBYVATEĽSTVA 

MUŽI ŽENY SPOLU 

predproduktívny vek (0-14 rokov) 216 179 395 

produktívny vek (15-65 rokov)  773 691 1464 

poproduktívny vek (65 a viac 

rokov)  
114 187 301 

Zdroj: obec, vlastné spracovanie 

 

 

ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA NÁRODNOSTI  

Podľa výsledkov sčítania môžeme obyvateľstvo hodnotiť aj z hľadiska národnostnej 

štruktúry. Z pohľadu národnostného zloženia výrazne prevláda slovenská národnosť, 

nakoľko 66,53% obyvateľov sa hlási práve k tejto národnosti. 

 

 

216

773

114

179

691

187

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

predproduktívny vek (0 - 14 rokov) produktívny vek (15-65 rokov) poproduktívny vek (65 a viac rokov)

Štruktúra obyvateľstva podľa veku a pohlavia

Muži Ženy



23 
 

Tabuľka 3 Národnostná štruktúra obyvateľstva  

NÁRODNOSŤ POČET OBYVATEĽOV PODIEL V % 

slovenská 1437 66,53 

maďarská 109 5,04 

rómska 383 17,74 

ukrajinská 4 0,19 

česká 5 0,23 

ostatné 1 0,04 

nezistená 221 10,23 

 

 

 

ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA NÁBOŽENSTVA  

Z hľadiska náboženského vyznania je štruktúra obyvateľstva rôznorodá. V obci 

má najväčšie zastúpenie rímskokatolícka cirkev, reformovaná kresťanská cirkev 

je v obci druhou najpočetnejšou cirkvou.   
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Tabuľka 4 Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania 

NÁBOŽENSTVO  POČET OBYVATEĽOV PODIEL V % 

rímskokatolícka cirkev 1390 64,35 

gréckokatolícka cirkev 108 5,00 

evanjelická cirkev augsburského 

vyznania 
8 0,37 

reformovaná kresťanská cirkev 294 13,61 

evanjelická cirkev metodistická 2 0,09 

pravoslávna cirkev 3 0,13 

náboženská spol. jehovovi 

svedkovia 
18 0,83 

ostatné 3 0,13 

nezistené vyznanie/cirkev  163 7,54 

bez vyznania 100 4,62 

Zdroj: obec, vlastné spracovanie 
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ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA VZDELANIA  

Úroveň vzdelania je výrazom sociálno-ekonomického statusu obyvateľstva, 

ktorú charakterizuje počet obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého stupňa 

vzdelania. Predmetné územie má vidiecky charakter, čo sa odráža aj vo 

vzdelanostnej úrovni obyvateľstva. Z toho dôvodu je nutné venovať tejto 

oblasti zvýšenú pozornosť. Výrazné postavenie v obci má stredoškolské 

vzdelanie. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a odbornej kvalifikácie je jedným 

z dôležitých predpokladov ďalšieho rozvoja životnej úrovne obyvateľov.  

Tabuľka 2 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ VZDELANIE POČET 

OBYTATEĽOV 

PODIEL V % 

základné vzdelanie  420 19,44 

učňovské (bez maturity) 329 15,23 

stredné odborné (bez maturity) 211 9,76 

úplné stredné učňovské (s maturitou) 89 4,12 

úplné stredné odborné (s maturitou) 336 15,55 

úplné stredné všeobecné 65 3,01 

vyššie odborné 18 0,83 

vysokoškolské -  1. stupeň  44 2,03 

vysokoškolské -  2. stupeň  161 7,45 

vysokoškolské - 3. stupeň  7 0,32 

bez školského vzdelania 212 9,81 

nezistené 207 9,58 
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EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEĽSTVA  

Jednou zo základných sociálno-ekonomických klasifikácií triedenia 

obyvateľstva je ekonomická aktivita. Z tohto hľadiska možno obyvateľstvo 

rozdeliť na ekonomicky aktívne a neaktívne. Medzi demografické ukazovatele 

zaraďujeme aj zamestnanosť obyvateľstva. Na základe zmapovania 

zamestnanosti možno posúdiť, koľko obyvateľov v obci je ekonomicky 

aktívnych, koľko obyvateľov sa nachádza na materskej dovolenke, koľko je 

dôchodcov, koľko sa nachádza v obci nezamestnaných a pod.. K 31.1.2020 

miera evidovanej nezamestnanosti bola 3,84%. Podľa doby evidencie bolo 

najviac nezamestnaných 4 - 6 mesiacov a najviac nezamestnaných vo veku 

55-59 rokov. Ľudský potenciál obce pre ďalší rozvoj možno využiť v širšom rámci 

na úrovni rozvoja mikroregiónu. 
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ANALÝZA SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V  OBCI  

 

Sociálnu infraštruktúru a občiansku vybavenosť v obci charakterizujú zariadenia 

z oblasti administratívy a kultúry, športové zariadenia, školské zariadenia. 

Občianska vybavenosť významnou mierou skvalitňuje život obce. Úroveň 

občianskej vybavenosti je ovplyvňovaná charakterom obce, veľkosťou obce, 

počtom jej obyvateľov a návštevníkov, ich potrebami. Obec disponuje 

sociálnou infraštruktúrou: kultúrny dom, dom smútku, cintorín, kostol, materská 

škola, základná škola, školské ihrisko, telocvičňa, detské ihrisko, futbalové ihrisko, 

knižnica, pošta, pohostinstvo, obchod, predajne, zdravotné stredisko, 

zariadenia cestovného ruchu, obecný rozhlas. 

 

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA  

V súčasnosti v obci Seňa sa nachádza zdravotnícke stredisko s ambulanciami 

všeobecného lekára, detského lekára a zubného lekára. 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY A ZARIADENIA  

Úroveň sociálnych služieb je podmienená veľkosťou obce a počtom 

obyvateľov. Sociálne služby v obci Seňa sú poskytované v zmysle Zákona  č. 

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

živnostenskom podnikaní. Našou prioritou v oblasti sociálnych služieb je 

predovšetkým poskytovanie pomoci, podpory a sprevádzania pre občanov s 

trvalým pobytom v obci Seňa, ktorí sú najviac ohrození sociálnym vylúčením, 

alebo ktorí sú sociálne vylúčení.  
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Terénna sociálna práca 

Terénna sociálna práca v obci Seňa bola zriadená v roku 2005 a zaoberá sa 

pomocou v širokom spektre problémov a pomáha riešiť zložité životné situácie 

občanov, poskytuje sociálne poradenstvo. Náplňou terénnej sociálnej práce 

je poradenstvo v oblasti rómskej komunity, poradenstvo v oblasti starostlivosti 

o rodinu a deti, zdravotne postihnutých občanov, starých občanov a iné 

aktivity v súvislosti so sociálnymi službami. 

Medzi hlavné oblasti zamerania terénnej sociálnej práce patria:  

•   Zamestnanosť, v rámci ktorej sú terénni sociálni pracovníci a terénni 

pracovníci (TSP) nápomocní pri vyhľadávaní vhodného zamestnania, 

poskytujú asistenciu pri vyhotovení životopisov a žiadostí do 

zamestnania, taktiež poskytujú podporu pri udržaní si už nadobudnutej 

práce, poskytujú pomoc pri príprave na pracovný pohovor.  

•   So zamestnanosťou úzko súvisí vzdelávanie, pri ktorom TSP motivujú 

klientov k zvyšovaniu si kvalifikácie a tak i možnosti uplatniť sa na trhu 

práce.  

•   Pri intervenciách v oblasti zdravia sa TSP zameriavajú predovšetkým 

na poskytovanie asistencie a sociálneho poradenstva v oblasti 

zdravia a hygieny, taktiež na prevenciu pred rôznymi ochoreniami, 

poskytovanie informácií v oblasti starostlivosti o novorodencov, 

poskytovanie podpory pri riešení zdravotného stavu. 

•   V oblasti sociálno – patologických javov sa TSP zaoberajú 

predovšetkým prevenciou pred takouto nežiaducou situáciou a 

postpenitenciárnou starostlivosťou a podporou klientov.  

•   Financie a hospodárenie, ktoré zahŕňa zvyšovanie ekonomickej 

gramotnosti klientov, poskytovanie asistencie pri vyhotovení žiadostí o 

splátkové kalendáre a postupné oddlžovanie sa klientov, zahŕňa 

komunikáciu so spoločnosťami vymáhajúcimi pohľadávky, ako aj 

podporu pri zodpovednom prístupe k riešeniu podlžností. 
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•   Oblasť bývania je zameraná predovšetkým na sprostredkovanie 

komunikácie s rôznymi inštitúciami, usmernenie pri vedení domácnosti 

a podobne.  

•   Sociálne zabezpečenie zahŕňa poskytovanie asistencie pri 

vybavovaní rôznych príspevkov zo systému štátnych sociálnych 

dávok, pomoc pri umiestnení klientov do náhradného bývania a 

rôznych sociálnych zariadení, ďalej sa zameriava na poskytnutie 

asistencie v súvislosti s nezamestnanosťou a evidenciou na ÚPSVaR, 

získanie ŤZP, asistencie v zmysle dôchodkového zabezpečenia či 

sanácie rodiny. Okrem týchto oblastí sa pracovníci terénnej sociálnej 

práce zameriavajú na činnosti v teréne zahŕňajúce návštevu klientov 

v ich prirodzenom prostredí s cieľom integrácie klientov do 

spoločnosti, predchádzať sociálnemu vylúčeniu a prispievajú k 

celkovému zlepšeniu životnej situácie. Na základe všetkých týchto 

činností veríme, že sme pre obec prínosom a zároveň našou činnosťou 

prispievame k zvyšovaniu všeobecnej úrovne v rôznych smeroch.  

 

Komunitné centrum 

Obec Seňa plánuje zriadiť Komunitné centrum.  

Komunitné centrum je zariadenie, ktoré poskytuje programy, ktorých cieľom  je 

vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo 

riešenie určitých problémov. Komunitné centrum v našej obci vytvára 

priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú 

rehabilitáciu, komunitnú a sociálnu prácu, poskytovanie sociálnych služieb, 

realizáciu opatrení sociálno-právnej ochrany detí a mládeže a sociálnej 

kurately. Prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych 

a komunitných služieb prispieva k predchádzaniu vzniku zhoršovania 

nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, 

sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených  na lokálnej úrovni 

i individuálnej úrovni. Cieľom je podporovanie aktivít členov miestnej komunity 

prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu 



30 
 

sociálno-patologických javov, poradenskej činnosti pre potreby komunity 

a klienta, poskytovať vzdelávacie a voľnočasové aktivity. 

Poslaním komunitného centra je podpora pozitívnej zmeny, posilňovanie 

sociálnej súdržnosti v meste a presadzovanie sociálnej inklúzie 

znevýhodnených skupín obyvateľov s dôrazom na marginalizované rómske 

komunity (MRK), prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a 

komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne 

vylúčených na lokálnej a individuálnej úrovni. Hľadať vhodné formy, programy 

na riešenie zistených sociálnych problémov. Odstraňovať priepasť’ medzi 

rómskym a nerómskym obyvateľstvom, vyrovnávať nedostatky na oboch 

stranách a viest’ už mladých k tolerancii. KC spolupracuje s organizáciami, 

ktoré rozširujú jej pôsobnosť. Podporuje vzdelávanie a túžbu po poznaní a 

pomáha tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a 

netolerantným správaním k iným ľudom. KC je určené pre cieľovú skupinu — 

príslušníci MRK žijúci v meste s hlavným dôrazom na deti a mládež do 18 rokov, 

matky s deťmi, ako aj najviac sociálne vylúčených dospelých. Zariadenie KC 

umožní prepojiť’ príslušníkov MRK aktívne do sociálnej a komunitnej práce. 

 

V komunitnom centre sa poskytuje: 

Sociálne poradenstvo 

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť’ zameraná na pomoc fyzickej osobe 

nachádzajúcej sa v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom sociálneho 

poradenstva je znižovanie rizík vyplývajúcich zo sociálneho vylúčenia, z 

konfliktných spoločenských situácií, zo spôsobu života a z rizikového správania, 

ale aj zvýšenie sociálnych kompetencií, podpora sociálneho začlenenia 

klientov, rodín, komunít; predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách, 

obmedzovanie a odstraňovanie negatívnych vplyvov; poskytnutie alebo 

sprostredkovanie konkrétnej pomoci. 

 

 



31 
 

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom ohrozených záujmov 

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom ohrozených záujmov spočíva najmä v 

poskytovaní rád pri vybavovaní úradných záležitostí, dokladov, v sprevádzaní 

klienta do relevantných inštitúcií a do úradov, v poradenstve pri spisovaní a pri 

podávaní písomných podaní či úradných tlačív, pri asistencii a pomoci s 

písomnou komunikáciou s úradmi a s inštitúciami, vrátane sprievodu a 

sprostredkovania rokovania s inštitúciami, ktoré majú účasť’ na riešení klientovej 

situácie. 

Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie 

a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia 

Túto činnosť’ pracovníci KC realizujú s cieľom zvýšenia školskej úspešnosti detí a 

mládeže a tým rozšírenia ich možností na slobodný výber životnej cesty a na 

budúce uplatnenie sa v spoločnosti. K tejto aktivite patrí aj predškolská 

príprava, individuálne a skupinové doučovanie, spolupráca s rodičmi a so 

školou, program na podporu mládeže vo výbere povolania a pod. 

Preventívne aktivity 

Cieľom vykonávaných preventívnych a aktivizačných činnosti je 

prostredníctvom motivácie, vzdelávania, aktivizácie prevencia vzniku 

nepriaznivých sociálnych situácií a podpora sociálneho začleňovania detí, 

mládeže, dospelých, seniorov. KC môže realizovať nasledovné preventívne 

aktivity: preventívne programy vychádzajúce z aktuálnych potrieb, formálne 

alebo neformálne vzdelávacie kurzy, tréningy a školenia (zamerané napr. na 

rodinné hospodárenie, environmentálne aktivity a pod.), aktivity na podporu 

dobrovoľníctva 

Záujmová činnosť 

Cieľom záujmovej činnosti je zabezpečenie rozvoja životných zručností, 

znižovania výskytu sociálno-patologických javov a rizikového správania u detí 

a mládeže, podpora budovania vzájomných vzťahov medzi deťmi, mládežou 

a dospelými z rôznych cieľových skupín a ďalšie. Môže byt’ realizovaná 
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prostredníctvom rôznych pravidelných záujmových krúžkov, ale aj 

jednorazových voľnočasových aktivít (športových, kreatívnych atď.). 

Sociálna služba môže byť poskytovaná ambulantnou a terénnou formou. 

Ambulantné poskytovanie sa realizuje v komunitnom centre, terénna forma 

prebieha priamo v prirodzenom sociálnom prostredí cieľom skupín alebo v 

domácom prostredí užívateľov. 

 

Denný stacionár 

Obec Seňa plánuje poskytovať občanom sociálnu službu denný stacionár.  

Podľa §40 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov obec v dennom stacionári bude poskytovať sociálnu 

službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej 

stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu 

službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. 

V dennom stacionári sa prijímateľovi sociálnej služby bude poskytovať: 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

- sociálne poradenstvo, 

- sociálna rehabilitácia, 

- stravovanie. 

V dennom stacionári sa plánuje poskytovať sociálne poradenstvo aj rodine 

alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v 

domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii. 

V dennom stacionári sa zabezpečí: 

- rozvoj pracovných zručností, 

- záujmová činnosť. 

Sociálna služba bude v dennom stacionári poskytovaná v súlade so 

základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, 
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s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a 

náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, 

príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného 

postavenia prijímateľa sociálnej služby. 

Obec Seňa ako poskytovateľ sociálnej služby v dennom stacionári presadzuje 

partnerský, individuálny a aktívny prístup k prijímateľovi sociálnej služby. Taktiež 

má humanistický a pozitívny prístup, ktorý je založený na rešpektovaní každého 

jednotlivca. Zároveň vytvára priestor pre prijímateľov sociálnej služby, ich rodinu 

a iné fyzické osoby k tomu, aby prostredníctvom svojich návrhov a spätnej 

väzby prispeli ku kvalite poskytovanej sociálnej služby. 

 

ŠKOLSKÉ ZARIADENIA    

V obci sa nachádzajú nasledovné vzdelávacie inštitúcie: 

1. Základná škola, Seňa 507, ktorú navštevuje 274 žiakov, z toho 122 žiakov 

z MRK a 51 žiakov so ŠVVP. 

2. Materská škola, Seňa 200, ktorú navštevuje 97 detí, z toho 18 detí z MRK. 

Hlavnou víziou vzdelávacích inštitúcií je motivovať žiakov z marginalizovaných 

rómskych komunít k vzdelávaniu prostredníctvom nových programov 

a prípravných/doučovacích kurzov pre ich inklúziu do vyučovacieho procesu 

a spoločnosti. 

 

ŠPORTOVISKÁ 

V rámci športového vyžitia obyvatelia obce, predovšetkým deti a mládež 

môžu využívať futbalové, školské ihrisko a telocvičňu. Obec organizuje 

futbalové turnaje a rôzne športové súťaže.  
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SLUŽBY 

Obec Seňa je vybavená službami jednoduchého charakteru, nachádzajú sa 

tu maloobchodné predajne, pohostinstvá, a pod.. Obchodná sieť a služby v 

súčasnosti postačujú primerane potrebám obyvateľstva. Chýbajúce služby 

obyvateľstvo využíva v neďalekom krajskom meste Košice. Pri rozvoji 

cestovného ruchu v rámci aktivít mikroregiónu je potrebné uvažovať o 

modernizácii súčasnej štruktúry ako aj s rozšírením služieb. 

 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

  

Zákon stanovuje povinnosť obciam poskytovať sociálne služby, zavádzať 

opatrenia a vytvárať také podmienky, ktoré by viedli k zlepšeniu sociálnych 

služieb a k minimalizovaniu, resp. k eliminácií príčin sociálnej nerovnosti. Je 

dôležité mať zavedený dobre fungujúci systém, ktorý by bol funkčný z hľadiska 

nielen riešenia už vzniknutých problémov ale predovšetkým ako prevencia 

pred vznikom neriešiteľných situácií občanov. Obyvateľom                                                       

zo sociálne znevýhodneného prostredia sú nápomocní predovšetkým blízki 

rodinní príslušníci. V prípade, ak títo nie sú schopní z vážnych alebo 

objektívnych dôvodov poskytnúť potrebnú pomoc, úlohou obce je iniciatívne 

riešiť danú problematiku so vzniknutou sociálnou situáciou na základe 

ustanovení v zákone, ale aj z dôvodu zachovania dobrých mravov v obci.  

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre obyvateľov v 

nepriaznivej sociálnej situácii. Štát prostredníctvom nich podporuje sociálne 

začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb obyvateľov                               

v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom obce je reagovať na tieto požiadavky 

poskytovaním moderných inovatívnych sociálnych služieb, založených na ich 

vysokej kvalite, a to aj prostredníctvom vytvorenia vhodných prevádzkových a 

personálnych podmienok. Prioritou je vytvoriť prirodzené sociálne prostredie, 

kde občania môžu prežiť dôstojný plnohodnotný život. Cieľom je preto vytvoriť 
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služby komunitného charakteru, podporovať terénne a ambulantné služby a 

na základe toho budovať a modernizovať zariadenia sociálnych služieb. 

 

VÍZIA 

Zabezpečenie a poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb 

obyvateľom, skutočne odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Zabrániť 

sociálnemu vylúčeniu osôb, viesť ich k aktívnemu životu a podporiť ich 

zotrvanie čo najdlhšie v ich prirodzenom rodinnom prostredí. 

 

CIELE KOMUNITNÉHO PLÁNU  

Hlavné ciele: 

1. Podporiť zotrvanie obyvateľov obce v ich prirodzenom prostredí. 

2. Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a sociálneho poradenstva. 

3. Vytvoriť organizačné, materiálne a finančné podmienky na realizáciu úloh 

obce podľa zákona o sociálnych službách a komunitného plánu sociálnych 

služieb. 

Špecifické ciele: 

- identifikácia potrieb obce ako poskytovateľa sociálnych služieb, 

- oboznámenie sa s plánmi obce, 

- identifikácia požiadaviek a potrieb občanov obce ako príjemcov 

sociálnych služieb, 

- zabezpečenie a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb pre všetky 

cieľové skupiny, 

- vytvorenie podmienok na podporu komunitného rozvoja za účelom 

predchádzania vzniku alebo zhoršovania nepriaznivých sociálnych 

situácií, 

- podpora trvalo udržateľného rozvoja obce. 
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PRIORITNÉ CIEĽOVÉ SKUPINY KOMUNITNÉHO PLÁNU  

- obyvatelia zo sociálne znevýhodneného prostredia ohrození 

sociálnym vylúčením, 

- obyvatelia pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít, 

- dlhodobo nezamestnaní obyvatelia (bez vzdelania, s nízkym stupňom 

vzdelania), 

- mladé rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,  

- občania so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na poskytnutie 

sociálnej služby, 

- starší občania, resp. seniori, ktorí potrebujú pomoc, ktorí sa ocitli 

v nepriaznivej situácii zo zdravotných či sociálnych dôvodov. 

PRIORITY ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V  OBCI SEŇA 

Hlavnou prioritou obce Seňa je zabezpečiť kvalitu života obyvateľom obce v 

oblasti poskytovania sociálnych služieb pre všetky cieľové skupiny, ktoré sú 

vyššie popísané. Je nevyhnutné zabezpečiť dostupnosť, zefektívniť a skvalitniť 

existujúce sociálne služby, rozšíriť ich o chýbajúce formy sociálnych služieb.  

Rozvoj sociálnej infraštruktúry chce obec naplniť prostredníctvom 

nasledovných podpriorít:  

- zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových 

skupín a komunity na dosiahnutie zlepšenia kvality života obyvateľov obce, 

- zabezpečiť vhodné priestorové a materiálne podmienky pre zriadenie 

zariadenia centra sociálnych služieb seniorom, klubu dôchodcov, klubu 

mládeže, sprevádzkovanie denného stacionára, 

-  zvýšiť kvalitu sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj nedostatkových alebo 

chýbajúcich služieb, 

- zvýšiť kvalitu štandardu poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti,  
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- vytvoriť vhodné organizačné a technické podmienky na ďalšie vzdelávanie 

zamestnancov pôsobiacich v sociálnej oblasti (rôzne druhy vzdelávacích 

aktivít pre potreby základného poradenstva, štúdium popri zamestnaní a 

pod.), 

- zapájať obyvateľov z MRK v čo najvyššej miere do všetkých činností, aktivít 

ako aj do spoločenského života v rámci celej komunity obce vo všeobecnosti, 

tieto snahy zamerať na rozvoj sociálneho cítenia, na hodnotové orientácie, 

emocionálnu inteligenciu a zodpovedný život, 

- upriamiť zvýšenú pozornosť na občanov z MRK so špecifickými potrebami, 

poskytovať im individuálny prístup a uľahčiť im integráciu do spoločnosti, 

- podporiť vzájomno-prospešné vzťahy v snahe zmierňovať predsudky 

majoritného obyvateľstva voči príslušníkom MRK. Realizovať programy, 

kultúrno-spoločenské podujatia, spoločné vystúpenia, športové a iné aktivity, 

založené na vzájomnej spolupráci občanov z prostredia MRK a majoritnou 

časťou obyvateľstva v obci,  

- vytvoriť koordinovanú spoluprácu pracovníkov komunitného centra, 

aktivistov, terénnych sociálnych pracovníkov, pedagógov, detí z MRK, ich 

rodičov ako aj predstaviteľov z radov MRK, 

-  podporiť elimináciu negatívnych návykov občanov z MRK, prostredníctvom 

zamerania sa na osobnú fyzickú a duševnú hygienu. Elimináciu týchto javov 

realizovať formou aktivít podporujúcich osvojenie si bežných činností, ako sú 

vykonávanie hygienických úkonov, dodržiavanie správnych stravovacích 

návykov, udržiavanie zdravého pohybu, dostatočného spánku, plnenie 

každodenných povinností a pod.. 

AKTIVITY KOMUNITNÉHO PLÁNU  

V súlade so zverejnenými Národnými prioritami rozvoja sociálnych 

služieb na roky 2021 - 2030 a na základe spracovaných analýz vychádzajúcich 

zo sociálnej situácie obyvateľov obce Seňa a skutočným stavom 
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poskytovaných sociálnych služieb na území obce, okresu Košice - okolie 

a Košického samosprávneho kraja si obec Seňa stanovuje hlavné ciele KPSS na 

obdobie rokov 2022 - 2030 nasledovne:  

Priorita 1 Zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb v obci 

v súlade s NP1 

 

„Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a 

podporu s cieľom zabezpečenia dostupnosti 

rôznorodých sociálnych služieb komunitného 

charakteru v súlade s potrebami cieľových skupín“ 

 

Cieľ 1.1 

 

Podporiť rozvoj sociálnych služieb a odborných činností 

komunitného charakteru 

 

Aktivity 

- zabezpečiť sociálne služby podporujúce udržanie 

seniorov a osôb s ťažkým zdravotným postihnutím čo 

najdlhšie v ich prirodzenom domácom prostredí, 

- spolupracovať s najbližšími inštitúciami (zariadeniami, 

KSK) pôsobiacich v sociálnej oblasti,  

- pokračovať v poskytovaní terénnej služby podľa 

individuálnych potrieb prijímateľa,  

- zlepšiť informovanosť o sociálnych službách a 

komunikáciu s obcou,  

- organizačne podporiť vyhľadávaciu činnosť 

zameranú na odkázané osoby v obci,  

- podporiť neformálne aktivity prispievajúce k 

sebestačnosti seniorov a zapájaniu sa do 
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spoločenského života v obci (zapájanie ich do 

kultúrnych a spoločenských aktivít v obci). 

Časový plán 

realizácie  
2022 - 2030 

Cieľ 1.2 Vybudovať klub dôchodcov 

Aktivity 

- pripraviť priestory a vybavenie pre činnosť klubu, 

- spracovať štatút klubu (štruktúra, deľba práce, 

hospodárenie), 

- zvoliť samosprávu pre prevádzkovanie a program 

klubu, 

- zabezpečiť realizáciu činnosti klubu, a to: 

- organizovanie kultúrnych podujatí (návšteva výstav, 

divadiel, galérií, múzeí, kín, apod.), 

- organizovanie vzdelávacích a spoločenských 

programy (prednášky, jubileá, výročia), 

- organizovanie spoločných zájazdov, zdravotných 

vychádzok do prírody, 

- usporiadanie spoločenských zábav, osláv, večierkov 

podľa potrieb,  

- spolupráca s inými klubmi dôchodcov.  

 

Časový plán 

realizácie  
2022 - 2030 

Cieľ 1.3 

 

Vybudovať klub mládeže  

 

Aktivity 
- spracovať projekt (získanie priestorov, vybavenia k 

činnosti klubu),  
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- zabezpečiť finančné zdroje (zriaďovateľ je obec), 

- spracovať prevádzkový poriadok klubu,  

- zvoliť samosprávu (výbor, rada klubu) pre 

prevádzkovanie a program klubu, 

- zabezpečiť realizáciu činnosti klubu: 

- organizovanie kultúrno-spoločenských akcií, 

- brigády na zveľadenie obce, 

- športové a spoločenské hry, turistika, výlety, 

- besedy, prednášky, medzinárodná spolupráca, 

- nácvik kultúrnych programov pre obecné   

        podujatia, 

- iná záujmová činnosť. 

 

Časový plán 

realizácie  
2022 - 2030 

v súlade s NP2 
,,Zavedenie systému integrovanej sociálno-zdravotnej 

starostlivosti“ 

Cieľ 1.4 Podporiť integrovanú sociálno-zdravotnú starostlivosť 

Aktivity 

- spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej a 

ošetrovateľskej starostlivosti pri zabezpečovaní 

zdravotnej starostlivosti u cieľových skupín krízovej 

intervencie, napr. u osôb bez domova a osamelých 

seniorov s ohľadom na ich starnutie a zvyšujúcu sa 

možnosť zdravotného postihnutia, 

- v prípadoch vyhlásenia núdzového stavu, 

spolupracovať s dobrovoľníkmi a organizáciami, aby 
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sa predišlo ujme na zdraví a životoch jednotlivcov 

ohrozených skupín. 

 

Časový plán 

realizácie 
2022 - 2030 

v súlade s NP3 

,,Podpora prepájania sociálnych služieb a neformálnosti 

(najmä rodinnej) starostlivosti ako súčasti systému 

starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej 

osoby.“ 

Cieľ 1.5 Posilniť poskytovanie tzv. zdieľanej starostlivosti 

Aktivity 

- podpora susedskej výpomoci a neformálnej 

starostlivosti, 

- podpora dobrovoľníckej činnosti. 

 

Časový plán 

realizácie  
2022 - 2030 

Cieľ 1.6 

 

Zriadenie centra sociálnych služieb  

 

Aktivity 

- spracovanie koncepcie centra sociálnych služieb, 

- pripraviť projektovú dokumentáciu, 

- vymedzenie hlavných činností a zameranie (odkázaní, 

ťažko postihnutí, seniori), 

- základného sociálneho poradenstva, 

- sprostredkovania osobnej asistencie, 

- obslužné činnosti (stravovanie, upratovanie, 

poštové služby a pod.), 
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- pomoc v sociálnej alebo hmotnej núdzi, 

- zabezpečovať záujmovú činnosť, 

dobrovoľnícke aktivity, 

- zabezpečovať ošetrovateľskú starostlivosť, 

- ďalšie podľa koncepcie a projektu.  

 

Časový plán 

realizácie  
2022 - 2030 

Priorita 2 

 

Zabezpečiť kvalitné sociálne služby komunitného 

charakteru 

 

v súlade s NP4 ,,Podpora zvyšovania kvality sociálnych služieb.“ 

Cieľ 2.1 

 

Hodnotiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb 

 

Aktivity 

- pravidelné vyhodnocovanie prieskumu spokojnosti 

prijímateľov sociálnej služby a ich príbuzných s 

poskytovanou sociálnou službou. 

 

Časový plán 

realizácie  
2022 - 2030 

Cieľ 2.2 

 

Podporiť činnosť komunitného centra 
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Aktivity 

- systematizovať prácu špecializovaných oddelení KC, 

- spracovať plán činnosti komunitného centra, 

- realizovať kvalifikovanú terénnu sociálnu prácu v 

lokalitách MRK, 

- zlepšiť podmienky komunitných služieb pre MRK a 

občanov v sociálnej núdzi, 

- podporiť neprispôsobivých obyvateľov na začlenenia 

do spoločenského života v obci, 

- poskytnúť starším občanom a rodinám podporu a 

flexibilní služby, 

- poskytovať sociálne a pracovné poradenstvo, osvetu 

v oblasti hygieny, zdravia pre MRK, 

- organizovať vzdelávacie programy pre MRK. 

 

Časový plán 

realizácie  
2022 - 2030 

Cieľ 2.3 

 

Zabezpečiť stravovanie starých a odkázaných osôb, 

donášku stravy  

 

Aktivity 

- zriadiť jedáleň pre dôchodcov a sociálne odkázaných 

osôb (v rámci súčasných možností/externe), 

- využiť školskú jedáleň aj na donášku stravy pre seniorov 

a zdravotne postihnutých. 

 

Časový plán 

realizácie  
2022 - 2030 
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Cieľ 2.4 Poskytovať sociálne poradenstvo pre ohrozené skupiny  

 

Aktivity  

- poskytovať informácie o možnostiach riešenia 

problému a usmernenie pri voľbe foriem sociálnej 

pomoci pre rôzne skupiny osôb:  

- rodina a deti (pri riešení výchovných a 

ekonomických problémov v rodine),  

- zdravotne postihnutí a starí (malý príjem, odkázaní 

na pomoc iných),  

- osoby, ktoré potrebujú osobitú pomoc (osamelí, 

detí, bezdomovci a pod.), 

-  MRK (z nedostatku návykov neschopní prispôsobiť 

sa spoločenským normám správania),  

- pravidelné vzdelávanie a informovanosť 

zamestnancov sociálneho oddelenia s dôrazom na 

aktuálnosť poskytovania sociálnych služieb na štátnej 

úrovni a ich dostatočná informovanosť v iných 

oblastiach každodenného života, 

- pravidelné vyhodnocovanie prieskumu spokojnosti 

prijímateľov sociálnej služby a ich príbuzných s 

poskytovanou sociálnou službou. 

 

Časový plán 

realizácie  
2022 - 2030 

Cieľ 2.5 
Zabezpečenie kvalitnej a včasnej informovanosti 

občanov o sociálnych službách 

Aktivity 
- získavanie a aktualizácia informácií o sociálnych 

službách poskytovaných v obci, 
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-    pravidelné a aktuálne informovanie občanov, 

- zvýšenie informovanosti občanov o dostupných 

sociálnych službách prostredníctvom internetu 

(webovej stránky obce), obecného rozhlasu, sms 

rozhlasu, na obecnej tabuli, prednáškach,  

- propagácia sociálnych služieb a poskytovanie 

informácii zo strany obce o ostatných poskytovateľoch 

sociálnych služieb na území obce, okresu a kraja 

záujemcom - potencionálnym prijímateľom sociálnych 

služieb. 

 

Časový plán 

realizácie  
2022 - 2030 

Priorita 3 

 

Vytvoriť organizačné, materiálne a finančné 

podmienky na realizáciu úloh obce podľa zákona o 

sociálnych službách a komunitného plánu sociálnych 

služieb. 

 

Cieľ 3.1 

Zabezpečiť organizačné, materiálne a finančné 

podmienky na poskytovanie kvalitných sociálnych 

služieb v obci 

Aktivity 

- vypracovanie projektov a žiadostí o nenávratné 

finančné prostriedky či dotácie na podporu 

poskytovania sociálnych služieb v obce, 
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- zabezpečenie finančných prostriedkov na 

poskytovanie sociálnych služieb z rozpočtu obce na 

obdobie rokov 2022 až 2030 a skvalitňovanie 

poskytovania sociálnych služieb v súlade s 

predpokladanými potrebami obyvateľov obce, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na pravidelné 

vzdelávanie, školenie a uskutočňovanie programu 

supervízie pre zamestnancov, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na 

poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy neverejnému 

poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s 

cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje opatrovateľskú 

službu, ak o zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby pre občana požiadala obec na základe 

žiadosti občana, ktorému obec vydalo Rozhodnutie o 

odkázanosti na sociálnu službu. 

 

Časový plán 

realizácie  
2022 - 2030 

 

ČASOVÝ PLÁN REALIZÁCIE KONCEPCIE ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

Komunitný plán sociálnych služieb obce Seňa má strednodobý časový 

charakter a je spracovaný na obdobie ôsmich rokov 2022 - 2030.  

Komunitný plán je nástrojom pre ďalšie rozvojové procesy a preto stanovuje 

ciele, priority a aktivity na zabezpečenie rozvoja a poskytovania sociálnych 

služieb vo vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám v súlade s platnými 

koncepčnými dokumentmi a legislatívou. Komunitný plán obce Seňa úzko 
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participuje na Programe rozvoja hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce Seňa na roky 2021 - 2027.   

Komunitný plán je možné meniť, resp. aktualizovať v prípade, že sa zmenia 

priority, v prípade získania finančných prostriedkov na konkrétne potreby a 

novými návrhmi na poskytnutie sociálnych služieb. Úpravy a zmeny 

Komunitného plánu sociálnych služieb sú v kompetencii pracovných skupín, 

ktoré sa dohodnú na forme a spôsobe zmeny. Navrhované zmeny a úpravy 

vstúpia do platnosti po schválení Obecným zastupiteľstvom. Komunitný plán je 

rozvojový a usmerňujúci dokument pre všetky subjekty vykonávajúce činnosť 

na území obce, ktoré chcú realizovať činnosti sociálneho charakteru. 

 

SPÔSOB VYHODNOCOVANIA PLNENIA KOMUNITNÉHO PLÁNU  

Významnú úlohu zohrávajú v celom procese komunitného plánovania 

sociálnych služieb miestni poslanci. Od nich sa očakáva, že komunitnému 

plánovaniu vyjadria svoju podporu, budú ho priebežne monitorovať a veľmi 

zodpovedne posudzovať definitívny návrh komunitného plánu vrátane jeho 

finančného zabezpečenia. Plnenie zámerov, cieľov a opatrení, ktoré vyplývajú 

z Komunitného plánu sociálnych služieb bude hodnotené na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva 1x ročne.  

 

 


