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Príhovor starostu obce Nová Bystrica 
 
 
 
 
 
Vážení občania, 
 
prihováram sa k Vám aj touto cestou a to predstavením Komunitného plánu 
sociálnych služieb obce Nová Bystrica, ktorý bol spracovaný v tomto roku 
v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý je platný od 
1.1.2009. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah 
a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce 
a potrebám našich občanov. Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom 
období zabezpečovali úlohy a ciele stanovené v Komunitnom pláne sociálnych 
služieb. Vďaka komunitnému plánu sa nám bude dariť adresnejšie 
a efektívnejšie využívať financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie 
sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité. Dokument je podkladom 
nielen pre odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov obce. 
Preto všetkým realizátorom a poskytovateľom sociálnych služieb želám veľa 
úspechov pri mobilizácii zdrojov v obci a naplnenie spoločne plánovaných 
zámerov v obci. 
 
 
 
 
 
 
 
                Ing. Jozef Balačin 
                                                                        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úvod 

 

 

 

Vývojspoločnosti zavádza do praxe nové pojmy, nové technológie, nové prístupy. 
Celá spoločnosť prechádza vývojovým procesom, ktorý si vyţaduje 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 sluţieb spoločným, koordinovaným 
postupom. Výsledkom komunitného plánovania by mala byť odpoveď na otázky typu: 

- Aké sociálne sluţby treba vytvoriť? 
- Aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť? 
- Aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych 

sluţieb? 
 
Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdrţnosti všetkých 
obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii 
jednotlivcov a skupín. Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými 
prioritami rozvoja sociálnych sluţieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby. 
Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb obce v predpokladanom komunitnom pláne 
zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií podľa novej legislatívy zákona o sociálnych 
sluţbách, ktorý značne rozširuje pôsobnosť obce a prioritne podporuje rozvoj: 

- zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych sluţieb, 

- komunitných a terénnych sluţieb, 

- sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie, 

- odborného a osobného rastu zamestnancov v sociálnych sluţbách 

 
Zmyslom komunitného plánovania je taktieţ aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie 
poskytovania sociálnych sluţieb spoločným koordinovaným postupom, posilňovanie 
sociálnej súdrţnosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu 
vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. Hlavným zámerom realizácie 
komunitného plánu sociálnych sluţieb je spokojnosť občanov s poskytovanými 
sluţbami obci, zvýšenie kvality ţivota, aktívny záujem ľudí o udrţateľnosť a rozvoj 
komunity obce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Východisková situácia poskytovania sociálnych služieb 

 
 

1.1. Právny rámec poskytovania sociálnych služieb 
 
 
 

V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej 
zmene pri poskytovaní sociálnych sluţieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR 
SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009 sa stanovili nové postupy 
a formy poskytovania sociálnych sluţieb. V zákone o sociálnych sluţbách sú 
podrobne upravené povinnosti poskytovateľa sociálnej sluţby. Ide napríklad 
o povinnosť poskytovateľa sociálnych sluţieb vypracovať a dodrţiavať procedurálne, 
personálne a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych sluţieb tzv. 
štandardy kvality. 

Zákon o sociálnych sluţbách rozdeľuje sociálne sluţby do 5 skupín v závislosti od 
povahy nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú určené: 

1. sociálne sluţby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 
základných ţivotných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízko 
prahové denné centrum, zariadenie núdzového bývania), 

2. sociálne sluţby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej starostlivosti 
o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného ţivota, zariadenie dočasnej 
starostlivosti o deti, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu), 

3. sociálne sluţby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 
dovŕšenia dôchodkového veku (zariadenie podporovaného bývania, 
zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej sluţby, rehabilitačné 
stredisko, domov sociálnych sluţieb, špecializované zariadenie, denný 
stacionár, opatrovateľská sluţba, prepravná sluţba, sprievodcovská 
a predčitateľská sluţba, tlmočnícka sluţba, sprostredkovanie osobnej 
asistencie, poţičiavanie pomôcok), 

4. sociálne sluţby s pouţitím telekomunikačných technológií (monitorovanie 
a signalizácia potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 
telekomunikačných technológií), 

5. podporné sluţby (odľahčovacia sluţba, pomoc pri zabezpečení 
opatrovníckych práv a povinností, denné centrum, integračné centrum, 
jedáleň,  práčovňa, stredisko osobnej hygieny). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sociálna oblasť súvisí s dokumentmi vyššej úrovne a to: 

- Národný strategický referenčný rámec – základný strategický dokument SR, na 
základe ktorého Slovenská republika môţe vyuţívať zdroje z fondov EÚ 
v programovom období 2007 – 2013 a Partnerská zmluva 2014 - 2020 

- Programové vyhlásenie vlády 2012 – 2016 

-    Revidovaný národný akčný plán  
     Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015 

-    Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb Ţilinského samosprávneho kraja  

 

Štát priamo v § 83, odsek 2 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách ukladá 
obci vypracovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych sluţieb na základe 
národných priorít rozvoja sociálnych sluţieb, v ktorom zohľadní miestne špecifiká 
a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych sluţieb 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 sluţieb ako 
záväzný dokument, vypracovaný v súlade so zákonom slúţiaci ako nástroj  štátnej 
politiky rozvoja sociálnych sluţieb a taktieţ systémovým vyjadrením záujmov, úloh 
a podporných opatrení vlády SR v tejto oblasti. Národné priority rozvoja sociálnych 
sluţieb sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych sluţieb v SR 
(najmä ich nedostupnosť, nedostatočné materiálno technické zabezpečenie, 
personálne podmienky poskytovania sociálnych sluţieb) a vychádzajú z potrieb 
identifikovaných v rámci SR a zároveň z priorít Európskeho spoločenstva 
(dostupnosť, prístupnosť sociálnych sluţieb, ich finančná udrţateľnosť). 

 

Jedným z prierezových princípov národných priorít je deinštitucionalizácia 
sociálnych sluţieb a postupné zniţovanie kapacity zariadení sociálnych sluţieb 
a prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu) 
a podpora poskytovania terénnych a ambulantných sociálnych sluţieb a sociálnych 
sluţieb v zariadení s týţdenným pobytom. 

Rozvoj sociálnych sluţieb je jedným z predpokladov hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce, a preto je nevyhnutné, aby obec zohľadňovala rozvoj sociálnych 
sluţieb v súlade so stanovenými národnými prioritami. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2. Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov 

 
 
 
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí 
sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh 
spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a najmä v oblasti sociálnych sluţieb. 
 
Sociálnu problematiku rieši najmä nasledujúca legislatíva SR: 
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách 
- výnos MPSVaR SR  z 5.12.2007 č. 29775/2007 o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti MPSVaR SR 
- zákon 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
- zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov 

 
 
Miestna legislatíva 
 
- všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré sa týkajú sociálnej problematiky 
- zásady poskytovania finančnej pomoci  
 
 
 
 
Zákon o sociálnych sluţbách č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov dáva obci 
tieto hlavné kompetencie a úlohy: 
Podľa § 80 zákona 448/2008 Z.z. – Pôsobnosť obce- 
 
Obec 
a, vypracúva, schvaľuje Komunitný plán sociálnych sluţieb vo svojom územnom 
obvode 
b, utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja 
c, je správnym orgánom v konaniach o 
    1, odkázanosti na sociálnu sluţbu  
                                  - v zariadení pre seniorov 
                                  - v zariadení opatrovateľskej sluţby 
                                  - v dennom stacionári 
                                  - v odkázanosti na opatrovateľskú sluţbu 
                                  - v odkázanosti na prepravnú sluţbu 
                                  - a ďalšie 
d, vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu sluţbu 
 
 
 
 



 
e, poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie 
    1. sociálnej sluţby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie   
        základných ţivotných potrieb v nocľahárni, v nízko prahovom dennom centre 

2. sociálnej sluţby v nízko prahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení   
   pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej sluţby a v dennom stacionári 

    3. opatrovateľskej sluţby 
    4. prepravnej sluţby 
    5. odľahčovacej sluţby 
f, poskytuje základné sociálne poradenstvo 
g, môţe poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej 
sluţby podľa § 12 
h, uzatvára zmluvu 
    1. o poskytovaní sociálnej sluţby 
    2. o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej   
        fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku    
        sociálnej sluţby neverejnému poskytovateľovi sociálnej sluţby 
    3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou   

   alebo iným poskytovateľom sociálnej sluţby, ktorého zriadila iná obec, alebo    
   vyšší územný celok a ďalšie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V ustanoveniach §§ 82 a 83 upravuje zákon o sociálnych sluţbách úlohy obce 
v komunitnom rozvoji a komunitnom plánovaní: 
 
§ 82 
Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia 
 
   1.  Obec za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia    

      nepriaznivých sociálnych situáciách a riešenia miestnych problémov utvára 
      podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych    
      sluţieb podľa tohto zákona, a na  komunitnú  prácu a komunitnú rehabilitáciu. 

 
2. Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity 

k svojpomocnému riešeniu problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä 
rozvojom sociálnych sluţieb. 

 
3. Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä 

rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych sluţieb, 
zdravotnej starostlivosti…. 

 
Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, 
mentálnych schopností  a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej 
sociálnej situácií a podpora jej  začlenenia do spoločnosti. Za účelom vykonávania 
komunitnej rehabilitácie sa môţu zriaďovať komunitné centrá. 

 
§ 83 
Komunitný plán sociálnych sluţieb a koncepcia rozvoja sociálnych sluţieb 
 
1. Obec podľa § 80 písm. a, vypracúva komunitný plán sociálnych sluţieb na 

základe národných priorít rozvoja sociálnych sluţieb, v ktorom zohľadňuje 
miestne špecifiká potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych sluţieb 
poskytovaných v jej územnom obvode. 

2. Komunitný plán sociálnych sluţieb obsahuje najmä: 
 - analýzu stavu poskytovaných sociálnych sluţieb v územnom obvode obce 

     - analýzu poţiadaviek prijímateľov sociálnej sluţby 
     - analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode    
       obce 
     - určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych sluţieb 
     - časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych sluţieb 
     - spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych sluţieb 

 
Cieľom komunitného plánovania sociálnych sluţieb je: 

a. posilňovať sociálnu súdrţnosť všetkých obyvateľov obce 
b. predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov 

a skupín 
opäť vtiahnuť do ţivota komunity tých, ktorí stoja na jej okraji      
 

 
 
 



 
Komunita a komunitný rozvoj 
 
Komunita je skupina osôb, ktorá ţije v určitom zoskupení určenom najmä ulicou 
v obci alebo v časti a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty a ciele. 
 
Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania 
sociálnych sluţieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom 
predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych 
situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. 
 
Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb je podpora aktivít členov 
miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci 
miestneho spoločenstva, hlavne rozvojom sociálnych sluţieb. 
 
Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb je koordinácia 
činnosti subjektov – rodina, mesto, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych 
sluţieb, poskytovatelia sluţieb zamestnanosti a poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti. 
Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, 
mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej 
sociálnej situácií a podpora jej začlenenia do spoločnosti. 
Za účelom vykonávania komunitnej rehabilitácie sa môţu zriaďovať komunitné 
centrá. 
 
 
Základná terminológia 
 
 
Prijímateľ sociálnej sluţby – je fyzická osoba, ktorá vyuţíva sociálne sluţby, nakoľko 
sa ocitla v nepriaznivej sociálne situácií. 
 
Poskytovateľ sociálnej sluţby – je subjekt poskytujúci sociálne sluţby za podmienok 
stanovených zákonom alebo prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila na 
tento účel: 

a. verejný poskytovateľ – obec, vyšší územný celok 
b. neverejný poskytovateľ – neziskové organizácie, občianske zdruţenia,... 

 
Objednávateľ sociálnej sluţby 
Osoba, ktorá zabezpečuje poskytovanie sociálnych sluţieb 
Obec a vyšší územný celok  - subjekt, kompetencií ktorého je sociálna sluţba 
 
Sociálna sluţba  je súbor odbornej, obsluţnej alebo ďalšej činnosti, zamerané na:  
- 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 ţivot    
     a podpora jej začlenenia do spoločnosti 
-    zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ţivotných  
     potrieb fyzickej osoby, 
-    riešenie krízovej sociálnej situácie 



-    prevenciu sociálneho vylúčenia  
 
Sociálne bývanie 
 
    Úlohou štátu v rámci sociálnej politiky je vytvárať legislatívne a ekonomické 
podmienky pre dostupnosť bývania aj domácnostiam s nízkymi príjmami a pre 
sociálne ohrozené skupiny obyvateľstva. Keďţe časť obyvateľstva nedisponuje 
dostatočnými finančnými prostriedkami na kúpu bytu, ani takou výškou príjmu, ktorá 
by mu umoţnila splácať hypotekárny úver, sú tieto domácnosti odkázané na pomoc 
verejného sektora. 
 
Výstavbu nájomných bytov pre verejný nájomný sektor budú naďalej zabezpečovať 
hlavne obce. Je však potrebné vytvárať podmienky, aby sa do tejto výstavby mohli 
v širšej miere zapojiť aj neziskové organizácie a iné subjekty. 
 
Sociálna politika v oblasti bývania definuje špeciálne formy bývania určené pre 
nasledovné kategórie: 
 

1. občania, ktorí sa dostávajú do pozície skupín ohrozených sociálnym vylúčením,  
napr.: 

 občania, ktorí v dôsledku nízkej úrovne vzdelania a kvalifikácie vykonávajú 
iba príleţitostné pomocné práce, prípadne sú bez práce, 

 ľudia s fyzickým alebo mentálnym postihnutím, 

 mládeţ po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, 

 starí ľudia, osamelí rodičia s deťmi a mnohodetné rodiny, 

 občania marginalizovanej rómskej komunity. 
 

2. marginalizované skupiny obyvateľstva, v najvyššej miere Rómovia, ktoré sa 
vyznačujú úplným sociálnym vylúčením napríklad v dôsledku straty bydliska, 
dlhodobej nezamestnanosti, závislosti od drog, nedostatočnej sociálnej 
prispôsobivosti   

 
Pre bývanie týchto skupín obyvateľstva treba vytvárať podmienky najme v sociálnom 
bývaní zodpovedajúceho štandardu, alebo v prípade niektorých špecifikovaných 
sociálne ohrozených či vylúčených skupín v rôznych zariadeniach sociálnych sluţieb, 
v ktorých je poskytovaná osobitná sociálna alebo zdravotná starostlivosť a sú 
zabezpečené aj iné sluţby v závislosti od druhu a účelu zariadenia. 
 
Do kategórie sociálneho bývania moţno zahrnúť: 
- nájomné byty vo verejnom nájomnom bytovom sektore vrátane malometráţnych 

bytov učených  ako prvé bývanie pre mladé rodiny s tým, ţe nárok na takéto 
bývanie budú mať len domácnosti do stanovenej výšky príjmov, 

- byty a iné formy bývania pre domácnosti s nízkymi príjmami a skupiny so 
špecifickými potrebami, ako napríklad byty pre občanov v sociálnej núdzi, 
s ťaţkým zdravotným postihnutím, osamelých rodičov starajúcich sa o maloleté 
deti, mnohodetné rodiny, občanov po ukončení ústavnej alebo ochrannej 
výchovy, občanov s problémami sociálneho začlenenia a občanov bez prístrešia, 

- byty niţšieho štandardu pre neplatičov nájomného a pre marginalizované skupiny 
obyvateľstva 



- byty pre bývanie starších ľudí, pričom sa bude vychádzať z majetkových pomerov 
budúcich uţívateľov. 

 
 
Pre veľmi úzko špecifikované sociálne ohrozené či vylúčené skupiny obyvateľstva je 
bytová otázka zabezpečená vo forme zariadení sociálnych sluţieb. Medzi tieto 
zariadenia je moţné zaradiť detské domovy, zariadenia pre seniorov, domovy 
sociálnych sluţieb, útulky atď. 
Zariadenia sociálnych sluţieb však neslúţia na zabezpečovanie bývania, ich prioritou 
je poskytovanie sociálnych sluţieb. 
 
 
 
 
Núdza  
 
Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom 
spoločne posudzujú, nedosahuje ţivotné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa 
s ním posudzujú, si príjem nemôţu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. 
 
Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôţe sám zabezpečiť starostlivosť o svoju 
osobu, o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie práv a právom chránených 
záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, 
nepriaznivý zdravotný stav, stratu zamestnania. 
 
Ţivotné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, 
pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. 
 
Osobitný príjemca je obec, alebo ak je to odôvodnené, iná právnická osoba alebo 
fyzická osoba. Osobitného príjemcu určuje rozhodnutím ÚPSVaR. Ak osobitný 
príjemca zabezpečuje dávku a príspevky vo vecnej forme, je povinný ich poskytovať 
za cenu obvyklú a na mieste dostupnom občanovi v hmotnej núdzi. ÚPSVaR určí 
osobitného príjemcu, ak sa doterajšou výplatou dávky a príspevkov nedosiahol účel. 
ÚPSVaR určí osobitného príjemcu po jeho predchádzajúcom súhlase. ÚPSVaR 
uvoľní osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody na jeho určenie. Obec je osobitným 
príjemcom dávky a príspevkov na základe rozhodnutia ÚPSVaR aj vtedy, ak súhlasí, 
ţe bude vykonávať funkciu osobitného príjemcu voči všetkým občanom vo svojom 
územnom obvode, ktorým úrad priznal dávku a príspevky právoplatným rozhodnutím. 
Na takýto výkon osobitného príjemcu úrad s obcou uzatvorí dohodu. Osobitný 
príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v peňaţnej forme alebo vo vecnej forme 
a je povinný ich pouţiť len na prospech občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, 
ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú. ÚPSVaR dohliada, ako 
ním určený osobitný príjemca plní svoje povinnosti. 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3. Analýza sociologických a demografických údajov 

 
 

 
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 
svojho územia a o potreby jeho obyvateľov. Základným riadiacim dokumentom, ktorý 
usmerňuje všetky plánované rozvojové aktivity obce je PHSR obce. 
PHSR obce Nová Bystrica deklaruje rozšírenú víziu obce takto: 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je rozvojovým dokumentom, 
ktorého cieľom je dosiahnutie trvalo udrţateľného hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce s dôrazom na vyuţitie miestnych zdrojov, pri súčasnom rešpektovaní 
limít a zachovaní rovnováhy v jednotlivých zloţkách ţivota a ţivotného prostredia. 
Úspešná implementácia PHSR môţe v obci Nová Bystrica napomôcť k zlepšeniu 
vybavenosti obce základnou infraštruktúrou, povzbudeniu podnikateľskej aktivity, 
rozvoju vidieckej turistiky, efektívnemu zvýšeniu vyuţitia miestnych daností, 
aktivizácii miestneho obyvateľstva, oţiveniu kultúrneho, športového a spoločenského 
ţivota v obci, zlepšeniu sociálnej klímy a ţivotného prostredia. Následne na to môţe 
realizácia opatrení stanovených PHSR generovať príjmy a tým zvýšiť celkovú ţivotnú 
úroveň obyvateľstva a zároveň postaviť pevné základy zodpovednej miestnej 
samosprávnosti . 

Sociálna analýza je súhrn faktorov v oblasti sociálnej, technologickej, ekonomickej 
a politickej. Ide o problémy a zámery na celoštátnej či nadnárodnej úrovni, ktoré majú 
vplyv na miestny rozvoj sociálnych sluţieb. Jednotlivé faktory sa vzájomne 
ovplyvňujú a nemoţno ich posudzovať oddelene. 

 

Sociologické faktory majú najväčší vplyv na vývoj spoločnosti a to: 

- demografické zmeny – zniţovanie celkového počtu obyvateľov, zniţovanie počtu 
detí a zvyšovanie počtu seniorov 

- zmeny v ţivotnom štýle – rýchle ţivotné tempo, viac stresu a menej pohybových 
aktivít, konzumný spôsob ţivota, nárast kriminality a drogových závislostí, 
zhoršujúci sa zdravotný a fyzický stav populácie, vplyv techniky a médií, 

- oslabovanie tradičných ľudských hodnôt – zhoršovanie medziľudských vzťahov 
a komunikácie, peniaze ako meradlo hodnôt, kríza rodiny, zvyšovanie počtu 
rozvodov a deti narodených mimo manţelstva. 

 

Technologické faktory ovplyvnia tempo inovácií v technológiách, najmä 
informačných, podstatne zvyšujú produktivitu i kvalitu výroby. Z technologického 
hľadiska došlo k výraznému zlepšeniu kvality zariadení a objektov pre sociálne účely, 
stým však súvisí aj nárast financií potrebných na ich získanie, prevádzku a údrţbu. 
Postupná informatizácia spoločnosti spôsobuje, ţe informácie z akejkoľvek oblasti sú 
šírené a dostupné rôznym spôsobom. V súčasnosti je moţné poskytovať sociálne 
sluţby s vyuţitím telekomunikačných technológií. 

 

 



 

Ekonomické faktory, ktoré svojimi zmenami za posledných dvadsať rokov ovplyvnili 
vývoj celej spoločnosti. V oblasti sluţieb vo verejnom záujme došlo k zmenám 
systému v oblasti organizácie, riadenia aj financovania. Od 1.júla 2002, kedy sa 
začala decentralizácia verejnej správy, prešli sociálne zariadenia a sluţby do 
pôsobnosti samospráv. Zariadenia získali viac kompetencií, v súčasnosti majú 
moţnosť uchádzať sa o finančné prostriedky z fondov EÚ. 

 

Politické faktory určuje parlament a vláda zákonmi a programovými vyhláseniami 
alebo rozhodnutím vstúpiť do EÚ a NATO, zavedenie eura na Slovensku. 
Programovým vyhlásením z augusta 2006 Vláda SR sa zaviazala poskytovať pre 
obyvateľov taký sociálny program, ktorý bude garantovať udrţanie a rozvoj ľudských, 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv smerujúcich k dôstojnej ţivotnej úrovni 
kaţdého človeka. Systém sociálnej politiky bude nastavený tak, aby bol sociálne 
spravodlivý, transparentný, trvalo finančne udrţateľný a aby zabezpečil rovnosť 
príleţitosti. K prioritám vlády v sociálnej oblasti patrí politika zamestnanosti, pracovné 
vzťahy a sociálny dialóg, sociálne zabezpečenie, podpora rodiny, podpora rodovej 
rovnosti a efektívnosti inštitúcií.       

 

Pokračovanie v časti 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


