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Úvod 

Permanentný vývoj spoločnosti uvádza do praktického života stále nové pojmy, 
technológie i postupy. Práve v tejto súvislosti sa do praxe dostáva aj pojem 
komunita a komunitný rozvoj. 

V zmysle zákona : 

- obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb podľa tohto zákona, na komunitnú prácu a komunitnú 
rehabilitáciu na účel prechádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia 
nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. 

- komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít 
členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci 
miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb. 
- komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je zabezpečenie 
spolupráce subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, 
poskytovania služieb zamestnanosti, poskytovania sociálnych služieb 
a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na účely podľa odseku1. 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. 

 

Naplnením zmyslu toho pojmu v obciach je aktivovať obyvateľov a skvalitňovať 
poskytovanie sociálnych služieb spoločným a najmä koordinovaným postupom. Ak 
sa takéto plánovanie správne uchopí, jeho výsledkom budú odpovede na otázky:  

- Aké sociálne služby treba vytvoriť? 
- Ktoré sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť? 
- Akými ľudskými, materiálnymi a finančnými zdrojmi disponuje obec na 
poskytovanie sociálnych služieb? 
Odpovede na tieto otázky nachádzame v komunitnom pláne. 

Hlavným cieľom komunitného plánu je posilňovať súdržnosť obyvateľov obce, aby 
sa čo možno najviac predišlo sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov 
aj skupín. Plán rozvoja sociálnych služieb obce zahŕňa s ohľadom na komunitný 
plán aktualizáciu kompetencií podľa najnovšej legislatívy zákona o sociálnych 
službách č. 448/2008 Z. z. (v zmysle zmien a doplnkov), ktorý vo významnej miere 
rozširuje pôsobnosť obce a podporuje rozvoj najmä v oblastiach : 

- zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb, 

- komunitných a terénnych služieb, 

- sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie, 

- odborného a osobného rastu zamestnancov v sociálnych službách. 

Najdôležitejším zámerom uskutočnenia komunitného plánu  sociálnych služieb je 
spokojnosť občanov s poskytovanými službami, aktívny záujem obyvateľov 
o udržateľnosť a rozvoj komunity obce a zvýšenie kvality života.       
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1. Východisková situácia poskytovania sociálnych 

služieb 

     1.1Právny rámec poskytovania sociálnych služieb 

     Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR pristúpilo pred desiatimi rokmi 
v roku 2008 k dôležitej a zásadnej zmene pri poskytovaní sociálnych služieb 
v Slovenskej republike. Bol prijatý zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 
zmenený a doplnený zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. 
januára 2009 a tým sa stanovili nové formy a postupy poskytovania sociálnych 
služieb. 

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo 
súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na 

 a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej 
sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, 
rodiny alebo komunity, 

 b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť 
samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

 c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných 
životných potrieb fyzickej osoby, 

 d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 

   e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny, 

 f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá 
vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa. 

Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne služby do 5 skupín  podľa povahy 
nepriaznivej situácie alebo cieľovej skupiny, ktorej sú určené: 

1. služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 
základných životných sociálne potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, 
nízko prahové denné centrum, zariadenie núdzového bývania), 
2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej starostlivosti 
o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života, zariadenie dočasnej starostlivosti 
o deti, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu), 
3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 
dovŕšenia dôchodkového veku (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre 
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov 
sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár, opatrovateľská 
služba, prepravná služba, sprievodcovská a predčitateľská služba, tlmočnícka 
služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok), 
4. sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie 
a signalizácia potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 
telekomunikačných technológií), 
5. podporné služby (odľahčovacia služba, pomoc pri výkone opatrovníckych 
práv a povinností, denné centrum, integračné centrum, jedáleň, práčovňa, stredisko 
osobnej hygieny) 
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1.2.Analýza demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode 
obce 

Častá je obec nachádzajúca sa  v okrese Pezinok  v Bratislavskom kraji. Prvá 
písomná zmienka pochádza z roku 1240, vznikla ako podhradie hradu Červený 
Kameňa a rozprestiera sa na ploche 3523 hektárov. 

V katastrálnom území obce sa nachádza aj národná prírodná rezervácia Hajdúchy. 

Častá patrila v minulosti do bratislavskej župy a do okresu Senec. Po roku 1918  do 
okresu Pezinok, potom Modra. V rokoch 1945 až 1960 bol okresným mestom pre 
Častú Pezinok, od 30. júna 1960 patrila obec do okresu Bratislava-vidiek. V 
súčasnosti je Častá opäť v okrese Pezinok, ktorý zastrešuje Bratislavský vyšší 
územný celok. V rokoch 1944-1953 bola do obce pričlenená, ako jej miestna časť, 
obec Píla. 

Obec má v súčasnosti 2321 obyvateľov, z toho 1183 žien a 1138 mužov. Detí do 18 
rokov veku je 405 a obyvateľov starších ako 62 rokov je 446. 

V obci sa nachádza zdravotné stredisko, lekáreň, ambulancia praktického lekára 
pre dospelých, materská škola, základná škola pre ročníky 1-9, pošta a viaceré 
obchody. 

Ostatné zdravotné a sociálne služby a odborní lekári sa nachádzajú v Modre, 
Pezinku a Bratislave. Spojenie s okolitými obcami a mestami je zabezpečená 
autobusovou dopravou. 

1.3.Analýza poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov 

sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych 
služieb 

1.3.a Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 

Súčasný stav – v obci sa nachádza Základná škola s materskou školou.  

Základná škola definuje ako najväčšie problémy v živote detí: 

- rozpadávajúce sa rodiny a starostlivosť o dieťa 
- poruchy učenia a správania sa, deti ,,demokracie“ bez pravidiel,  
- poruchy reči, správnej výslovnosti,  
- špeciálne pedagogické a psychologické problémy 

- fajčenie maloletých, šikanovanie, kyberšikana 
- vzťahy v rodine, vzťahy so spolužiakmi, sexuálne vzťahy 
- poškodzovanie majetku, vandalizmus zo strany detí 

Aktivity na podporu riešenia definovaných problémov: 

- spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
v Pezinku – prednášky na tému fajčenie, šikana, vzťahy 
- spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
v Pezinku, Trnave a Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva 
Maják v Seredi 
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Pezinku 
- škola zamestnáva špeciálneho pedagóga, psychológa a asistenta 
- spolupráca s externým koučom – riešenie problémov komunikácie s deťmi 
- v materskej škole externý logopéd 
- spolupracujú s inými školami  
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- zapojili sa do projektu eTwinning – (eTwinning je internetový portál na 
spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy), ktorý umožňuje videohovory medzi 
školami počas vyučovania. 
- Zapojili sa do projektu Erazmus  - mobilita učiteľov (navštívili Nórsko, 
Oxford, Dublin a Prahu) 
- ďalšie voľnočasové aktivity pre deti – sokoliarstvo 

1.3.b Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na 
uspokojenie       základných životných potrieb 

Najzávažnejšie problémy pri uspokojovaní základných životných potrieb: 

- dysfunkcia rodiny, deti umiestnené v detskom domove 
- nevhodné rodinné prostredie 

- rodina s hendikepovaným dieťaťom 
- osamelý rodič s hendikepovaným dieťaťom 
- návrat detí z detských domovov do rodín 
- alkoholizmus a drogová závislosť 
- psychiatrické diagnózy primárne a ako dôsledok závislostí 

Aktivity na podporu riešenia definovaných problémov: 

- spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – vybavovanie 
sociálnych dávok, riešenie problémov v rodine 
- základné  sociálne poradenstvo vo vzájomnej spolupráci obec – Charita 
Šenkvice n.o. 
- spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom 
- spolupráca s obvodným lekárom 
- spolupráca s odbornými lekármi – psychiater, neurológ, geriater 
- spolupráca so zariadeniami opatrovateľskej služby Modra, Báhoň 
- spolupráca s domovmi sociálnych služieb Báhoň, Pezinok 

1.3.c Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 
ťažkej zdravotnej situácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo 
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

Najzávažnejšie problémy pri uspokojovaní základných životných potrieb: 

- nepriaznivý zdravotný stav 
- obmedzená pohyblivosť a schopnosť postarať sa sám o seba 
- osamelosť , odchod do dôchodku, odchod detí, strata životného partnera 
- ťažké zdravotné postihnutie 
- neschopnosť riešiť vzniknuté životné situácie 

Aktivity na podporu riešenia definovaných problémov: 

- ambulantná a terénna forma sociálnych služieb v spolupráci s Charitou 
Šenkvice n.o. 
- opatrovateľská služba 3-4 klienti za rok 
- prepravná služba pravidelne 3-4- klienti 
- zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok (obec aj Charita Šenkvice) 
- spolupráca so Zariadením opatrovateľskej služby Modra 
- spolupráca so zariadením pre seniorov Pezinok a Budmerice 
- spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – vybavovanie 
sociálnych dávok, príspevok na opatrovanie, príspevky na kompenzáciu zvýšených 
nákladov 
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- základné  sociálne poradenstvo vo vzájomnej spolupráci obec – Charita 
Šenkvice n.o. 
- obec vytvára podmienky pre Jednotu dôchodcov na Slovensku ako občianske 
združenie s počtom členov 123 (celkovo je v obci 451 seniorov)  
- obec prispieva na obedy v sume 0,50 Eur na jeden obed,  
- obec  pre občanov nad 70 rokov  zaviedla 25% úľavu z daňovej povinnosti 
- spolupráca s obvodným lekárom a odbornými lekármi v Modre a Pezinku 
- zabezpečenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom 
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita Šenkvice n.o. 
- prispievame sumou 100 EUR pri narodení dieťaťa, 
- zabezpečenie stravovania pre dôchodcov – donáškou do domu, 
- zabezpečenie sociálnych balíčkov pre rodiny a seniorov v hmotnej núdzi 
prostredníctvom Centra pre rodinu Pezinok, 
- finančná dotácia pre Jednotu dôchodcov Častá na činnosť klubu,  
- zabezpečenia opatrovníctva pre občanov obce, ktorí sú zbavení spôsobilosti 
na právne úkony a ich zastupovanie pred súdmi,  
- zamestnávanie občanov v hmotnej núdzi formou aktivačných prác, 
- zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti napr. pri narodení trojčiat, 
- poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre seniorov a rodiny 
s deťmi.  

2.Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb 

2.1. Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 

- vybudovanie  aktívneho pedagogického tímu v škole 
- zavádzanie nových techník učenia, zážitkové učenie, metodické dni 
- zapojenie sa do projektu Erazmus – mobilita žiakov 
- príprava vlastného kouča, ktorý bude stálym zamestnancom školy a  bude 
viesť učiteľov    a žiakov v komunikácii pri  riešení problémov 
- aktívna spolupráca školy a rodičov, aktivity na podporu spolupráce školy 
a rodiny 
- práca s problémovými rodinami  

2.2. Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na 
uspokojenie       základných životných potrieb 

- aktívne vyhľadávanie obyvateľov ohrozených nepriaznivými základnými 
životnými podmienkami 
- vytváranie podmienok pomoci pre dysfunkčné rodiny, rodiny 
s hendikepovaným dieťaťom 
- spolupráca s pobytovým zariadením, umožňujúcim bývanie rodiča 
s hendikepovaným dieťaťom   zariadenie podporovaného bývania 
- práca s deťmi po návrate z detského domova – koučing v oblasti starostlivosti 
o domácnosť, financie, základný chod domácnosti 
- spolupráca s úradom práce sociálnych vecí a rodiny   pomoc pri hľadaní 
práce 

2.3. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkej 
zdravotnej situácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 
dovŕšenia dôchodkového veku 

- podpora samostatného života občanov s cieľom zachovať čo možno najdlhší 
čas života bez pomoci 
- podpora terénnych foriem služby – opatrovateľská, prepravná, odľahčovacia 
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- nové druhy služieb – donáška liekov, donáška nákupu, vybavovanie na 
úradoch 
- zabezpečenie ochrany práv občanov so zdravotným postihnutím a seniorov – 
kompenzačné dávky, edukácia v oblasti predchádzania  následkov nekalých praktík 
(podomový obchod, nebankové pôžičky, predražený tovar) 

 

3.Časový plán realizácie a vyhodnotenia komunitného 
plánu 

3.1.Časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb 

- Vzhľadom na počet obyvateľov obce je situácia riešená kontinuálne 
v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb. Prioritne sa bude vychádzať 
vždy z potrieb klientov. V tomto prípade znamená časový plán  kontinuálny proces 
tak ako doteraz. 
- Obec Častá so svojím počtom obyvateľov je samostatnou komunitou, preto 
pôjde naďalej o podporu a rozvoj terénnych služieb a úzku spoluprácu s blízkymi 
pobytovými zariadeniami. 
- Časový plán – dlhodobo. 

3.2. Spôsob vyhodnocovania komunitného plánu sociálnych služieb 

- hodnotenia a  návrhy na dopĺňanie jednotlivých bodov komunitného plánu  
občania dlhodobo prostredníctvom svojich zvolených zástupcov 
- písomné návrhy podané na obecnom úrade 
- zmeny v komunitnom pláne budú prerokované operatívne na základe 
návrhov poslancov a občanov.  

 

V Častej, dňa 21. 06. 2018.                                                              
 
Komunitný plán sociálnych služieb obce Častá na roky 2018 – 2022 bol schválený 
uznesením OZ Častá č. 16-III./OZ/2018 zo dňa 21. 06. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     ______________________ 
                                                                                     Ing. Mária Garajová  
                                                                                     starostka obce Častá 

 
 

 

 

 

 

 


