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Úvod 
 

Podstata komunitného plánovania sociálnych služieb 

Komunitné plánovanie je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov, metóda, 

pomocou ktorej môžeme zmapovať a plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym 

špecifikám a potrebám jednotlivých občanov; otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadanie 

najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb.  

 

Podstatou komunitného plánovania sociálnych služieb je: partnerstvo medzi verejnou správou, 

štátnymi, súkromnými a neziskovými poskytovateľmi služieb a ich užívateľmi, ktorí dokážu zmapovať 

miestne sociálne potreby a porovnať ich s miestnymi zdrojmi.  

 

Nástrojom komunitného plánovania je tzv. komunitný plán ako dokument, ktorý je výsledkom 

rokovaní medzi všetkými účastníkmi procesu, reaguje na miestne sociálne problémy, navrhuje kroky    

k riešeniu (Matoušek, 2007). Vytvára krátkodobé aj dlhodobé ciele a priority rozvoja sociálnych služieb 

v danej obci (meste, regióne). 

 

Ciele komunitného plánovania: vychádzajú zo sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov mesta/obce, 

sú zamerané na predchádzanie sociálneho vylúčenia, chudobe, sociálnej odkázanosti, sociálnej izolácii 

a prehlbovaniu týchto negatívnych javov. Sú zamerané na resocializáciu, rehabilitáciu a reintegráciu 

všetkých skupín daného územného celku. Pomáhajú udržať alebo si znovu získať svoje miesto                       

v prirodzenom prostredí jednotlivcovi, skupine; vytvárajú priestor pre aktívny dialóg k daným 

problémom mesta a hľadajú aktívne riešenia konkrétnych problémov v spolupráci mesto – občania – 

priami poskytovatelia a prijímatelia sociálnych služieb.  

 

Znaky komunitného plánovania: dialóg a vyjednávanie, zapojenie všetkých, ktorých sa daná oblasť 

dotýka, dialóg a vyjednávanie postavené na rovnosti a názorovej pluralite, dosiahnutie konsenzu.  

 

Účastníci komunitného plánovania: 

Na trhu sociálnych služieb sa podieľajú traja aktéri – užívateľ, poskytovateľ, objednávateľ. Tieto tri 

skupiny sa sústavne a priebežne schádzajú a rokujú spolu o dohode, ako čo najlepšie naplniť predstavy 

a požiadavky každého z nich. 

 

1. Užívatelia sociálnych služieb sú tí,  

 ktorí služby prijímajú, sú im poskytované v súčasnosti, prijímali ich v minulosti, alebo im 

budú poskytnuté v budúcnosti; 

 ktorí k naplneniu svojich potrieb a predstáv potrebujú pomoc sociálnych služieb. 

Užívateľom sa môže stať v priebehu svojho života každý občan. 

 

2. Poskytovatelia sociálnych služieb sú tí, 

 ktorí služby prevádzkujú, uskutočňujú, dodávajú, poskytujú či v štátnych alebo                            

v súkromných zariadeniach klientom, alebo doma svojim príbuzným a blízkym; 

 ktorí vytvárajú projekty na zachovanie a rozširovanie svojich zariadení, pracovných miest 

a služieb, ktoré poskytujú. 



Komunitný plán sociálnych služieb obce Radvaň nad Laborcom na roky 2018-2025 

5 
 

3. Objednávatelia sociálnych služieb sú tí, 

 ktorí službu platia, zriaďujú, objednávajú, organizujú a zabezpečujú výberové konanie, 

predovšetkým štátna správa, samospráva, voľbami poverení zástupcovia, ale aj 

mimovládne organizácie alebo agentúry; 

 obvykle majú spracované plány strategického rozvoja sociálnych služieb. 

 

Komunitný plán sociálnych služieb 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ukladá povinnosť obciam plánovať sociálne služby 

na základe komunitného plánovania. Podľa § 83 ods. 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´´. 

 

Komunitný plán je konkrétnym modelom pre danú obec, nielen všeobecným dokumentom. 

Považujeme ho za individuálny a špecifický dokument mapovania sociálnych služieb. Prináša riešenie 

potrieb a rozvoj v oblasti chýbajúcich či nedostatočných služieb. Je výsledkom mapovania potrieb 

konkrétnych obyvateľov obce, čo prináša uspokojovanie potrieb na základe lokálneho a priameho 

stavu obce.  

 

Komunitný plán sociálnych služieb obsahuje podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych  

službách, podľa § 83 ods. 5:  

1. 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; 

2. analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom obvode 

obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových 

skupín; 

3. analýzu sociologických a demografických údajov v územnom obvode obce; 

4. určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce; 

5. časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja 

sociálnych služieb vrátane určenia personálnych, finančných, prevádzkových a organizačných 

podmienok na ich realizáciu; 

6. spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie 

rozvoja sociálnych služieb. 

 

Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby podľa § 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:  

 prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, 

 aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, 

 poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni.  
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Pôsobnosť obce pri poskytovaní sociálnych služieb je podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

nasledovná:  

a) vypracúva, 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, o odkázanosti na opatrovateľskú službu,   

2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,   

3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,   

4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu 

alebo jej časť podľa § 73 ods. 11,   

d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,   

e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie   

1. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, 

zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,   

2. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,   

3. opatrovateľskej služby,   

4. prepravnej služby,   

5. odľahčovacej služby,   

6. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa,   

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 poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,   

i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahovú 

sociálnu službu pre deti a rodinu s ambulantnou sociálnou službou, zariadenie pre seniorov, 

zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,   

j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,  

k) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 4 na základe písomnej zmluvy podľa 

osobitného predpisu 13) a kontroluje hospodárenie s ním,   

l) poskytuje podľa § 75 ods. 1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 

inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,   

m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,   

n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 8 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 

inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,   
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o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby,   

p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v 

písmene o) a kontroluje ich plnenie,   

q) vedie evidenciu   

1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej osoby,   

2. rozhodnutí podľa písmena c),   

3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,   

r) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,   

s) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom 

sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,    

t) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia 

odkázanosti na sociálnu službu 

u) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej posudkovej 

činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d), 

v) zrušené od 1.1.2014. 

 

Východiská a dokumenty nadväzujúce na tvorbu komunitného plánu 

Sociálne služby sú súčasťou verejných politík, v ktorých sa jednoznačne presadzuje ľudsko-

právny rozmer a orientácia na potreby a preferencie ich prijímateľov a prijímateliek. Občania v 

dôsledku ich nepriaznivej sociálnej situácie odkázaní na verejné, osobitne sociálne služby, si majú právo 

uplatňovať svoje práva na slobodný a nezávislý život s podporou spoločnosti a nediskriminačnom 

princípe.  

Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd je základným pilierom všetkých dokumentov, 

na ktorých sa zhodlo medzinárodné spoločenstvo štátov:  

 Dohovor OSN o právach dieťaťa; 

 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; 

 Dohovor o odstránení diskriminácie žien; 

 Európska sociálna charta.  

 

Medzi ďalšie dôležité medzinárodné a národné dokumenty sú:  

 Charta základných práv EÚ; 

 Európska charta rodinne opatrujúcich osôb; 

 Európska charta práv a zodpovednosti starších ľudí odkázaných na dlhodobú starostlivosť; 

 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020; 

 Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020; 

 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 

2014 – 2020; 

 Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019; 

 Národná stratégia na ochranu detí pred násilím; 

 Národná stratégia zamestnanosti do roku 2020; 
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 Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020; 

 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. 

 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020 

V zmysle zákona o sociálnych službách, obec vypracováva a schvaľuje komunitný plán 

sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb. Národné priority sú reakciou 

na dôležitú výzvu, ktorej čelí celá Európa, a to je modernizácia sociálnych služieb. Potvrdzuje sa nimi aj 

hlavné poslanie týchto služieb, ktorým je sociálna súdržnosť, ich transformácia a evidentný potenciál 

zamestnanosti, čím sa sociálne služby stávajú neoddeliteľnou súčasťou Lisabonskej stratégie.  

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania 

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

Európskeho spoločenstva.  

 Cieľom Národných priorít je pozitívne ovplyvniť rozvoj sociálnych služieb v Slovenskej republike 

v rokoch 2015-2020 cestou formulovania základných priorít tohto rozvoja, predpokladov na 

dosiahnutie týchto priorít a merateľných ukazovateľov na posudzovanie ich splnenia.  

 

NÁRODNÝMI PRIORITAMI ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROKY 2015-2020 sú 

 

1. Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity.  

Dostupnosť komunitných sociálnych služieb je podľa štatistických údajov na celom Slovensku 

nedostatočne rozvinutá. Je preto potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť 

starostlivosti formou terénnych, ambulantných a nízkokapacitných pobytových sociálnych 

služieb. Predpokladom pre dosiahnutie tejto priority je teda hlavne podpora rozvoja 

existujúcich a nových sociálnych služieb a odborných činností ako sú sociálne poradenstvo a 

sociálna rehabilitácia, terénna sociálna služba krízovej intervencie, domáca opatrovateľská 

služba, denných centier a pod.  

 

2. Podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na 

komunitnú starostlivosť. 

Zámerom priority je snaha podporiť zotrvanie ľudí odkázaných na pomoc čo najdlhšie v ich 

prirodzenom rodinnom prostredí, čím dochádza k procesu deinštitucionalizácie sociálnych 

služieb, základom ktorej je Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a 

náhradnej starostlivosti schválenej vládou Slovenskej republiky dňa 30.11.2011. Národná 

priorita je zameraná na vytvorenie podmienok pre nezávislý život mladých a dospelých osôb 

so zdravotným postihnutím a s duševnou poruchou. Predpokladom pre dosiahnutie tejto 

priority je jednak podporovať a budovať vybrané druhy terénnych, ambulantných a 

pobytových služieb na komunitnej úrovni a zvýšiť informovanosť odborníkov a verejnosti 

prostredníctvom cielených kampaní. 
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3. Podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v priestorovo 

segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej 

chudoby. 

Dôvodom stanovenia tejto priority je skutočnosť, že sociálne služby zamerané na cieľovú 

skupinu osôb, ktoré zotrvávajú v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, nie sú poskytované v dostatočnom 

rozsahu, druhovosti poskytovaných služieb a ani ich kapacite. Pre cieľovú skupinu vzniká teda 

zvýšená potreba sociálnych služieb, ku ktorým má však práve táto cieľová skupina sťažený 

prístup. Pre dosiahnutie tejto priority je potrebné zintenzívniť spoluprácu medzi 

zainteresovanými subjektmi a zvýšiť percentuálne zastúpenie vybraných druhov sociálnych 

služieb a ich kapacít (najmä sociálnych služieb krízovej intervencie, podporných služieb alebo  

terénnych programov). 

 

4. Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.  

Požiadavka zvyšovania kvality sociálnych služieb v Slovenskej republike reaguje na trendy 

uplatňované v rámci EÚ a na dodržiavanie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v 

ľudskoprávnej oblasti. Zákon o sociálnych službách určuje v prílohe č. 2 „Podmienky kvality 

poskytovanej sociálnej služby“. Zákonom stanovené podmienky kvality poskytovanej sociálnej 

služby sa orientujú na prijímateľa sociálnych služieb a jeho podporu tak, aby boli v čo najväčšej 

možnej miere zohľadňované jeho individuálne potreby a preferencie pri poskytovaní sociálnej 

služby. Základným predpokladom na dosiahnutie priority je podpora poskytovateľov 

sociálnych služieb pri vytváraní podmienok pre napĺňanie ľudsko-právnych, procedurálnych, 

personálnych a prevádzkových aspektov kvality poskytovaných služieb. 

 

Legislatívny rámec pre plánovanie sociálnych služieb v Slovenskej republike 

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

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách“)  

Tento zákon zároveň ukladá obciam povinnosť vypracovávať a schvaľovať komunitný plán 

sociálnych služieb vo svojom územnom obvode podľa § 83. 

Legislatívny rámec v oblasti sociálnych služieb dopĺňajú ďalšie právne predpisy: 

 Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

 Zákon NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 Zákon NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 Zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine 

 Zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a v znení neskorších predpisov.   
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Dokumenty na regionálnej a miestnej úrovni: 

 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja (2009); 

 Dodatok ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja 

(2011); 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 

2014 – 2020; 

 Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí MAS LABOREC na obdobie 2016-

2023; 

 Akčný plán najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce.  

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Radvaň nad Laborcom na roky 2018 – 2025 zahŕňa ciele, 

ktorých realizáciou sa vo veľkej miere naplnia identifikované potreby cieľových skupín v rámci 

prioritných oblastí rozvoja sociálnych služieb. Proces jeho tvorby prebiehal od septembra 2018 do 

októbra 2018. Podnet na jeho realizáciu bol daný samosprávou obce. Proces tvorby KPSS viedla 

pracovná skupina zložená zo zástupcov obce a zástupcov neverejných poskytovateľov sociálnych 

služieb pôsobiacich na území obce. 

 

Ciele, priority, opatrenia a aktivity Komunitného plánu sociálnych služieb obce Radvaň nad Laborcom 

vychádzajú z: 

 analýzy stavu existujúcich služieb a ich poskytovateľov a neverejných poskytovateľov na 

území obce a okresu Medzilaborce, 

 analýzy potrieb prijímateľov sociálnych služieb (obyvateľov Radvane nad Laborcom), 

 kompetencií a možností obce Radvaň nad Laborcom 

 SWOT analýzy sociálnych služieb v členení podľa cieľových skupín.
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1. Analýza poskytovateľov sociálnych služieb  

Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich na území okresu Medzilaborce uvedený v Centrálnom registri  poskytovateľov sociálnych 

služieb na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja. Zoznam je aktualizovaný 

k 31.03.2017. Rozdelenie poskytovateľov  je z pohľadu poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. V obci 

Radvaň nad Laborcom pôsobí aj neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý je zvýraznený v nasledujúcich tabuľkách podľa poskytovaných sociálnych 

služieb. 

 

1.1 Poskytovatelia sociálneho poradenstva, ktoré je zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej  

situácii 

zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017) 

 

1.2 Poskytovatelia sociálnych služieb krízovej intervencie 

zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017) 

Poskytovatelia základného sociálneho poradenstva 

Poskytovatelia špecializovaného sociálneho poradenstva 

Tieto služby neboli zriadené na území okresu Medzilaborce k 31.03.2017   

Poskytovatelia sociálnej služby v domove na polceste 

Obchodné meno alebo názov, sídlo a 
identifikačné číslo PO, ktorá je 
poskytovateľom soc. služby alebo 
meno a priezvisko FO, ktorá je 
poskytovateľom sociálnej služby 

Poskytovateľ soc. služby 
podľa § 3 ods. 3 zákona 
o soc. službách (t. j. obec, 
PO zriadená alebo 
založená obcou alebo 
VÚC alebo neverejný 
poskytovateľ) 

Adresa miesta poskytovania sociálnej 
služby 

Meno a priezvisko 
štatutárneho 
orgánu právnickej 
osoby, ktorá je 
poskytovateľom 
sociálnej služby 

Meno a 
priezvisko 
zodpovedné
ho zástupcu 
poskytovateľ
a sociálnej 
služby 

R
o

zs
ah
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o
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yt

o
va

n
ej

 

so
ci

ál
n

ej
 s
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žb

y 
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a 
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o
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ej
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n

ej
 s
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žb

y 

Cieľová 
skupina 
fyzických osôb, 
ktorým je 
poskytovaná 
sociálna služba 
určená 

K
ap
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a 

D
át
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m
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áp

is
u

 d
o
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gi

st
ra

 

 

Centrum sociálnych služieb Dúhový 
sen 068 01 Kalinov 64, IČO: 00695459 

právnická osoba zriadená 
VÚC 

068 01 Dobrianskeho 53, Medzilaborce PhDr. Milan Burcin Mgr. Jana 
Torhanová 

určitý 
čas  

pobytová 
celoročná 

plnoleté FO 
podľa § 27 

13 24.7.2009 

Sv. Nikolaj, n.o. Duchnovičova 506, 
068 01 Medzilaborce, IČO: 45731365 

neverejný poskytovateľ Domov na polceste sv. Nikolaja 
Medzilaborce, Duchnovičova 506, 068 01 
Medzilaborce 

PhDr.  
Dagmar Hučková 

Mgr. Iveta 
Uličná 

určitý 
čas 

pobytová 
celoročná 

plnoleté FO 
podľa § 27 

6 17.2.2010 
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zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017) 

zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017) 
 

1.3 Poskytovatelia sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi 

zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017) 

Poskytovatelia sociálnej služby v komunitnom centre 

Obchodné meno alebo názov, sídlo a 
identifikačné číslo PO, ktorá je 
poskytovateľom soc. služby alebo 
meno a priezvisko FO, ktorá je 
poskytovateľom sociálnej služby 

Poskytovateľ soc. služby 
podľa § 3 ods. 3 zákona 
o soc. službách (t. j. obec, 
PO zriadená alebo založená 
obcou alebo VÚC alebo 
neverejný poskytovateľ) 

Adresa miesta 
poskytovania sociálnej 
služby 

Meno a priezvisko 
štatutárneho 
orgánu právnickej 
osoby, ktorá je 
poskytovateľom 
sociálnej služby 

Meno a 
priezvisko 
zodpovedného 
zástupcu 
poskytovateľa 
sociálnej 
služby 

R
o

zs
ah

 

p
o
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yt

o
va

n
ej
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ci

ál
n

ej
 s
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y 
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Cieľová skupina 
fyzických osôb, 
ktorým je 
poskytovaná sociálna 
služba určená K
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a 
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át

u
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áp

is
u
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o
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ra
 

 

Mesto Medzilaborce, Mierova 326/4, 
068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233 

obec Zámočnícka 86, 068 01 
Medzilaborce 

Ing. Vladislav 
Višňovský 

Ing. Vladislav 
Višňovský 

neurčitý čas ambulantná, 
terénna 

FO v nepriaznivej 
sociálnej situácii 
podľa § 2 ods. 2 písm. 
h) 

 15.12.2015 

Poskytovatelia sociálnej služby v nocľahárni 

Poskytovatelia sociálnej služby v útulku 

Poskytovatelia sociálnej služby  v nízkoprahovom dennom centre 

Poskytovatelia sociálnej služby  v zariadení núdzového bývania 

Poskytovatelia sociálnej služby  v integračnom centre 

Poskytovatelia nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu 

Poskytovatelia sociálnej služby  krízovej intervencie 

Tieto služby neboli zriadené na území okresu Medzilaborce k 31.03.2017   

Poskytovatelia pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života 

Poskytovatelia sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti 

Poskytovatelia  služby  v čase intervencie 

Tieto služby neboli zriadené na území okresu Medzilaborce k 31.03.2017   
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1.4 Poskytovatelia sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017) 

zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017) 

Poskytovatelia  sociálnej služby v domove sociálnych služieb 

Obchodné meno alebo názov, 
sídlo a identifikačné číslo PO, 
ktorá je poskytovateľom soc. 
služby alebo meno a priezvisko 
FO, ktorá je poskytovateľom soc. 
služby 

Poskytovateľ soc. služby 
podľa § 3 ods. 3 zákona 
o soc. službách (t.j. obec, 
PO zriadená alebo založená 
obcou alebo VÚC alebo 
neverejný poskytovateľ) 

Adresa miesta poskytovania 
sociálnej služby 

Meno a priezvisko 
štatutárneho 
orgánu PO, ktorá je 
poskytovateľom 
sociálnej služby 

Meno a 
priezvisko 
zodpovedného 
zástupcu 
poskytovateľa 
sociálnej služby 

R
o

zs
ah

 
p

o
sk

yt
o

va
n

ej
 

so
ci

ál
n

ej
 s

lu
žb

y 

Fo
rm

a 

p
o
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n
ej
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n

ej
 s
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žb

y 

Cieľová 
skupina 
fyzických osôb, 
ktorým je 
poskytovaná 
sociálna služba 
určená 

K
ap
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it

a 

D
át

u
m

 z
áp

is
u

 d
o

 

re
gi

st
ra

 

 

DSS Medzilaborce, n.o., 
Cintorínska 870, 068 01 
Medzilaborce, IČO: 37887718 

neverejný poskytovateľ DSS Medzilaborce, n.o., 
Cintorínska 870, 068 01 
Medzilaborce, 067 52 Habura 49 

RsDr.  
Ján Mechler 

Mgr. Anna 
Štutiková 

neurčitý čas  pobytová 
celoročná 

plnoleté FO 
podľa § 38 

4 15.7.2008 

Centrum sociálnych služieb 
Dúhový sen 068 01 Kalinov 64, 
IČO: 00695459 

právnická osoba zriadená 
VÚC 

068 01 Kalinov 64, 
068 01 Dobrianskeho 52, 
Medzilaborce 

PhDr. Milan Burcin Mgr. Jana 
Torhanová 

neurčitý čas  pobytová 
celoročná 

plnoleté FO 
podľa § 38 

50 24.7.2009 

Zariadenie sociálnych služieb 
DOTYK, Ševčenkova 681, 
IČO: 37883411 

právnická osoba zriadená 
VÚC 

Ševčenkova 681, 
068 01 Medzilaborce 

PhDr. Igor Magera, 
PhD. 

PhDr. Igor 
Magera, PhD. 

neurčitý čas  pobytová 
celoročná 

plnoleté FO 
podľa § 38 

10 12.8.2009 

Eurotrend, n.o. Duchnovičova 
533/16, 068 01 Medzilaborce, 
IČO: 45731195 

neverejný poskytovateľ ZSS EUROTREND, Duchnovičova 
533, 068 01 Medzilaborce 

Ing. Dušan Papiak Bc. Lenka Šaková neurčitý čas  pobytová 
celoročná 

plnoleté FO 
podľa § 38 

10 23.8.2012 

Poskytovatelia  sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania 

Obchodné meno alebo názov, sídlo a 
identifikačné číslo PO, ktorá je 
poskytovateľom soc. služby alebo meno a 
priezvisko FO, ktorá je poskytovateľom soc. 
služby 

Poskytovateľ soc. služby podľa 
§ 3 ods. 3 zákona o soc. 
službách (t.j. obec, PO zriadená 
alebo založená obcou alebo 
VÚC alebo neverejný 
poskytovateľ) 

Adresa miesta 
poskytovania 
sociálnej služby 

Meno a 
priezvisko 
štatutárneho 
orgánu PO, 
ktorá je 
poskytovateľo
m sociálnej 
služby 

Meno a 
priezvisko 
zodpovedné
ho zástupcu 
poskytovateľ
a sociálnej 
služby 

R
o

zs
ah

 
p

o
sk

yt
o
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n

ej
 

so
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n

ej
 s
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y 
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y 

Cieľová 
skupina 
fyzických osôb, 
ktorým je 
poskytovaná 
sociálna služba 
určená 

K
ap

ac
it

a 

D
át

u
m

 z
áp

is
u

 d
o

 
re

gi
st

ra
 

 

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, 
068 01 Kalinov 64, IČO: 00695459 

právnická osoba zriadená VÚC 068 01 Kalinov 58 PhDr. Milan 
Burcin 

Mgr. Jana 
Torhanová 

neurčitý čas  pobytová 
celoročná 

FO podľa § 34 10 1.1.2012 
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zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017) 

Poskytovatelia  sociálnej služby v špecializovanom zariadení 

Obchodné meno alebo názov, sídlo a 
identifikačné číslo PO, ktorá je 
poskytovateľom soc. služby alebo 
meno a priezvisko FO, ktorá je 
poskytovateľom soc. služby 

Poskytovateľ soc. 
služby podľa § 3 
ods. 3 zákona 
o soc. službách (t.j. 
obec, PO zriadená 
alebo založená 
obcou alebo VÚC 
alebo neverejný 
poskytovateľ) 

Adresa miesta 
poskytovania 
sociálnej služby 

Meno a 
priezvisko 
štatutárneho 
orgánu PO, ktorá 
je 
poskytovateľom 
sociálnej služby 

Meno a 
priezvisko 
zodpovedného 
zástupcu 
poskytovateľa 
sociálnej 
služby 

R
o

zs
ah

 p
o
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n
ej
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n

ej
 s
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y 
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y 

Cieľová skupina fyzických osôb, 
ktorým je poskytovaná sociálna 
služba určená 

K
ap
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a 

D
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u
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 z
áp
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u

 d
o

 

re
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st
ra

 

 

Zariadenie sociálnych služieb DOTYK, 
Ševčenkova 681, 068 01 
Medzilaborce, IČO: 37883411 

právnická osoba 
zriadená VÚC 

Ševčenkova 681, 
068 01 Medzilaborce 

PhDr. Igor 
Magera, PhD. 

PhDr. Igor 
Magera, PhD. 

neurčitý čas  pobytová 
celoročná 

FO podľa §39 so zdrav. post. - 
Alzheimerová choroba, Parkinsonová 
choroba, demencie rôzneho typu 
etiológie 

30 1.7.2014 

RADOSŤ, n. o. - CENTRUM 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,  
067 16 Výrava č. 86, IČO: 36167878 

neverejný 
poskytovateľ 

067 16 Výrava č. 86 Helena Čerňová Mgr. Mária 
Čičváková 

neurčitý čas  pobytová 
celoročná 

plnoleté FO podľa § 38 12 20.7.2015 

Poskytovatelia  sociálnej služby v zariadení pre seniorov 

Obchodné meno alebo názov, sídlo a 
identifikačné číslo PO, ktorá je 
poskytovateľom sociálnej služby 
alebo meno a priezvisko fyzickej 
osoby, ktorá je poskytovateľom 
sociálnej služby 

Poskytovateľ soc. služby 
podľa § 3 ods. 3 zákona 
o soc. službách (t.j. obec, 
PO zriadená alebo 
založená obcou alebo 
VÚC alebo neverejný 
poskytovateľ) 

Adresa miesta 
poskytovania sociálnej 
služby 

Meno a 
priezvisko 
štatutárneho 
orgánu 
právnickej 
osoby, ktorá je 
poskytovateľom 
sociálnej služby 

Meno a 
priezvisko 
zodpovedného 
zástupcu 
poskytovateľa 
sociálnej 
služby 

R
o

zs
ah

 
p

o
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yt
o
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n

ej
 

so
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n

ej
 s
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Cieľová 
skupina 
fyzických osôb, 
ktorým je 
poskytovaná 
sociálna služba 
určená 

K
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a 

D
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áp
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u

 d
o
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st
ra

 

 

RADOSŤ, n. o. - CENTRUM 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,  
067 16 Výrava č. 86, IČO: 36167878 

neverejný poskytovateľ 067 16 Výrava č. 86 Helena Čerňová Mgr. Mária 
Čičváková 

neurčitý čas  pobytová 
celoročná 

FO podľa § 35 10 11.8.2003 

DSS Medzilaborce, n. o., Cintorínska 
870, 068 01 Medzilaborce, IČO: 
37887718 

neverejný poskytovateľ 067 52 Habura 49 RSDr. Milan 
Ambróz 

Mgr. Mária 
Medviďová 

neurčitý čas  pobytová 
celoročná 

FO podľa § 35 22 23.8.2012 

ÚSVIT - ML, n.o., Komenského 134/4, 
06+8 01 Medzilaborce, IČO: 
50440471 

neverejný poskytovateľ Komenského 134/4, 068 
01 Medzilaborce 

Ing. Karol 
Schneider 

Mgr. Viera 
Salaková 

neurčitý čas  pobytová 
celoročná 

FO podľa § 35 34 7.10.2016 
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zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017) 

zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017 

 

 

Horný Harbok,n.o. 067 01 Radvaň 
nad Laborcom 78,  
IČO: 45735221 

neverejný poskytovateľ Centrum sociálnych 
služieb, 067 01 Radvaň 
nad Laborcom 78 

Mgr. Lenka 
Bezeková 

Mgr. Lenka 
Bezeková 

neurčitý čas  pobytová 
celoročná 

FO podľa § 35 37 1.2.2012 

Kamjana, n.o., Komenského 151/18, 
068 01 Medzilaborce, IČO:45738998 

právnická osoba zriadená 
alebo založená 
obcou/mestom 

Komenského 151/18, 
068 01 Medzilaborce 

Ing. Andrej 
Dribňak 

Mgr. Valéria 
Mastiková 

neurčitý čas  pobytová 
celoročná 

FO podľa § 35 34 24.8.2012 

Eurotrend, n.o., Duchnovičova 
533/16, 068 01 Medzilaborce, 
IČO:45731195 

neverejný poskytovateľ ZSS EUROTREND, 
Duchnovičova 533, 068 
01 Medzilaborce 

Ing. Dušan 
Papiak 

Bc. Lenka 
Šaková 

neurčitý čas  pobytová 
celoročná 

FO podľa § 35 75 23.8.2012 

Václavského 350, 068 01 
Medzilaborce 

6 14.9.2015 

Václavského 351, 068 01 
Medzilaborce 

6 14.9.2015 

Duchnovičova 926, 068 
01 Medzilaborce 

3 22.9.2015 

VITALIS, n.o., Mierová 336, 068 01 
Medzilaborce, IČO:45747776 

neverejný poskytovateľ Mierová 336, 068 01 
Medzilaborce 

Mgr. Radovan 
Bajaj 

Mgr. Zuzana 
Morozová 

neurčitý čas  pobytová 
celoročná 

FO podľa § 35 18 28.9.2015 

Habura 50, 067 52 18 

Poskytovatelia  v zariadení opatrovateľskej služby 

Obchodné meno alebo názov, sídlo a 

identifikačné číslo PO, ktorá je 

poskytovateľom soc. služby alebo meno a 

priezvisko FO, ktorá je poskytovateľom soc. 

služby 

Poskytovateľ soc. služby podľa 

§ 3 ods. 3 zákona o soc.  

službách (t.j. obec, PO zriadená 

alebo založená obcou alebo 

VÚC alebo neverejný 

poskytovateľ) 

Adresa miesta 

poskytovania sociálnej 

služby 

Meno a 

priezvisko 

štatutárneho 

orgánu 

právnickej 

osoby, ktorá je 

poskytovateľo

m sociálnej 

služby 

Meno a 

priezvisko 

zodpovedného 

zástupcu 

poskytovateľa 

soc. služby 
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y 

Cieľová skupina FO, 

ktorým je 

poskytovaná 

sociálna služba 

určená 
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DSS Medzilaborce, n. o., Cintorínska 870, 
068 01 Medzilaborce, IČO: 37887718 

neverejný poskytovateľ 067 52 Habura 49 RSDr. Milan 
Ambróz 

Mgr. Mária 
Medviďová 

určitý čas  pobytová 
celoročná 

Plnoleté FO podľa § 
36 

4 23.8.2012 

Kamjana, n.o., Komenského 151/18, 068 01 
Medzilaborce, IČO:45738998 

právnická osoba zriadená alebo 
založená obcou/mestom 

Komenského 151/18, 
068 01 Medzilaborce 

Ing. Andrej 
Dribňak 

Mgr. Valéria 
Mastiková 

určitý čas  pobytová 
celoročná 

Plnoleté FO podľa § 
36 

6 8.9.2014 
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Poskytovatelia  sociálnej služby v dennom stacionári 

Obchodné meno alebo názov, sídlo a 

identifikačné číslo PO, ktorá je 

poskytovateľom soc. služby alebo meno 

a priezvisko FO, ktorá je 

poskytovateľom soc. služby 

Poskytovateľ soc. 

služby podľa § 3 ods. 3 

zákona o soc.  službách 

(t.j. obec, PO zriadená 

alebo založená obcou 

alebo VÚC alebo 

neverejný 

poskytovateľ) 

Adresa miesta 

poskytovania sociálnej 

služby 

Meno a priezvisko 

štatutárneho orgánu 

právnickej osoby, 

ktorá je 

poskytovateľom 

sociálnej služby 

Meno a 

priezvisko 

zodpovedného 

zástupcu 

poskytovateľa 

soc. služby 

R
o

zs
ah

 p
o
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yt

o
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n
ej
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ej
 s
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y 
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Cieľová 

skupina 

FO, ktorým 

je 
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služba 

určená 
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a 
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Eurotrend, n.o., Duchnovičova 533/16, 
068 01 Medzilaborce, IČO:45731195 

neverejný poskytovateľ ZSS EUROTREND, 
Duchnovičova 533, 068 
01 Medzilaborce 

Ing. Dušan Papiak Bc. Lenka 
Šaková 

neurčitý 
čas 

ambulantná FO podľa § 
40 

3 23.8.2012 

RADOSŤ, n. o. - CENTRUM SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB, 067 16 Výrava č. 86,  
IČO: 36167878 

neverejný poskytovateľ 067 16 Výrava č. 103 Helena Čerňová Mgr. Mária 
Čičváková 

neurčitý 
čas 

ambulantná FO podľa § 
40 

30 20.7.2015 

VNL, n.o., Štefánikova 18, 066 01 
Humenné, IČO:45743886 

neverejný poskytovateľ Oľka 174 Jozef Lukčík Mgr. Natália 
Klanicová 

neurčitý 
čas 

ambulantná FO podľa § 
40 

40 29.9.2014 

Horný Harbok, n.o. 067 01 Radvaň nad 
Laborcom 78,  
IČO: 45735221 

neverejný 
poskytovateľ 

067 01 Radvaň nad 
Laborcom 78 

Mgr. Lenka 
Bezeková 

Mgr. Lenka 
Bezeková 

neurčitý 
čas 

ambulantná FO podľa § 
40 

40 17.9.2015 

Bella Vita, n.o., Kukučínova 577/61, 067 
81 Belá nad Cirochou, IČO:45746664 

neverejný poskytovateľ Zámočnícka 165, 068 01 
Medzilaborce 

Ján Čikovský Ing. Michal 
Vajda 

neurčitý 
čas 

ambulantná FO podľa § 
40 

25 28.9.2015 

VITALIS, n.o., , Mierová 336,  
068 01 Medzilaborce, IČO:45747776 

neverejný poskytovateľ Mierová 336, 068 01 
Medzilaborce, Habura 
50, 067 52 

Mgr. Radovan Bajaj Mgr. Zuzana 
Morozová 

neurčitý 
čas 

ambulantná FO podľa § 
40 

Medzilaborce-
60 miest, 

Habura -40 
miest 

28.9.2015 

Kamjana, n.o., Komenského 151/18, 
068 01 Medzilaborce, IČO:45738998 

právnická osoba 
zriadená alebo 
založená 
obcou/mestom 

Komenského 151/18, 
068 01 Medzilaborce 

Ing. Andrej Dribňak Mgr. Valéria 
Mastiková 

neurčitý 
čas 

ambulantná FO podľa § 
40 

30 23.9.2016 

Obec Havaj, 090 23 Havaj 13, 
IČO:00330469 

obec/mesto 090 23 Havaj 13 Stanislav Viňarský Ing. Jana 
Petrušová 

neurčitý 
čas 

ambulantná FO podľa § 
40 

30 26.9.2016 

TAMASKO, n.o., Palota 4, 068 01 
Medzilaborce, IČO:50446304 

neverejný poskytovateľ Palota 4, 068 01 PhDr. Zuzana 
Morozová 

PhDr. Zuzana 
Morozová 

neurčitý 
čas 

ambulantná FO podľa § 
40 

20 27.9.2018 

Kalinov 102, 068 01 40 

Výrava 84, 067 16 35 

Krok vpred, n.o., Duchnovičova 478/25, 
068 01 Medzilaborce, IČO:50511017 

neverejný poskytovateľ Roškovce 49, 067 02 Bc. Štefánia 
Rusnáková 

Mgr. Beáta 
Balberčáková 

neurčitý 
čas 

ambulantná FO podľa § 
40 

30 27.9.2016 
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zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017 

zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017) 

PROSOCIA n.o. Krásny Brod 69, 068 01 
Medzilaborce, IČO:50482181 

neverejný poskytovateľ 068 01 Krásny Brod 75 Bc. Zuzana 
Kaliňáková 

Mgr. Radovan 
Bajaj 

neurčitý 
čas 

ambulantná FO podľa § 
40 

22 28.9.2016 

068 01 Rokytovce 75 25 

068 01 Ňagov 81 20 

Poskytovatelia  opatrovateľskej služby 

Obchodné meno alebo názov, sídlo a 

identifikačné číslo PO, ktorá je 

poskytovateľom soc. služby alebo 

meno a priezvisko FO, ktorá je 

poskytovateľom soc. služby 

Poskytovateľ soc. služby 

podľa § 3 ods. 3 zákona 

o soc.  službách (t.j. obec, 

PO zriadená alebo 

založená obcou alebo 

VÚC alebo neverejný 

poskytovateľ) 

Adresa miesta 

poskytovania sociálnej 

služby 

Meno a priezvisko 

štatutárneho orgánu 

právnickej osoby, ktorá 

je poskytovateľom 

sociálnej služby 

Meno a priezvisko 

zodpovedného zástupcu 

poskytovateľa soc. služby 
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sociálna služba 

určená 
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Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 
068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233 

obec V byte opatrovaných Ing. Vladislav Višňovský Mgr. Vladimíra 
Begeniová 

neurčitý čas  terénna FO podľa § 41  21.1.2010 

Eurotrend, n.o., Duchnovičova 
533/16, 068 01 Medzilaborce, 
IČO:45731195 

neverejný poskytovateľ Prešovský kraj Ing. Dušan Papiak Ing. Dušan Papiak neurčitý čas  terénna FO podľa § 41  7.7.2014 

Rotrend, n.o., Duchnovičova 478/25, 
068 01 Medzilaborce 

neverejný poskytovateľ Prešovský a Košický kraj Ing. Dušan Papiak Ing. Dušan Papiak neurčitý čas  terénna FO podľa § 41  26.11.2016 

DAMASK, n.o., Palota 4, 068 01 
Medzilaborce, IČO:45743525 

neverejný poskytovateľ  Prešovský kraj Mgr. Zuzana Morozová Mgr. Zuzana Morozová neurčitý čas  terénna FO podľa § 41  28.9.2015 

Východ, n.o., 068 01 Krásny Brod 
213, IČO:45743029 

neverejný poskytovateľ Prešovský a Košický kraj Helena Andrejková Mgr. Beáta Balberčáková neurčitý čas  terénna FO podľa § 41  26.11.2015 

Poskytovatelia  sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku 

Poskytovatelia prepravnej služby 

Poskytovatelia  sprievodcovskej a predčitateľskej služby 

Poskytovatelia  tlmočníckej služby 

Poskytovatelia  sprostredkovania tlmočníckej služby 

Poskytovatelia  sprostredkovania osobnej asistencie 

Poskytovatelia požičiavania pomôcok 

Tieto služby neboli zriadené na území okresu Medzilaborce  k 31.03.2017   
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1.5 Poskytovatelia sociálnej služby s použitím telekomunikačných technológií 

zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017) 

1.6 Poskytovatelia podporných sociálnych služieb 

zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017) 

zdroj: (Register poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, PSK, odbor sociálny, k 31.03.2017) 

1.7 Poskytovatelia sociálnej rehabilitácie  ako samostatnej odbornej činnosti 

Poskytovatelia  monitorovania a signalizácie potreby pomoci 

Poskytovatelia  krízovej pomoci prostredníctvom telekomunikačných technológií 

Táto služba nebola zriadená na území okresu Medzilaborce  k 31.03.2017 

Poskytovatelia sociálnej služby v jedálni 
Obchodné meno alebo názov, sídlo a 
identifikačné číslo PO, ktorá je 
poskytovateľom soc. služby alebo meno a 
priezvisko FO, ktorá je poskytovateľom 
soc. služby 

Poskytovateľ soc. služby 
podľa § 3 ods. 3 zákona 
o soc.  službách (t.j. obec, 
PO zriadená alebo 
založená obcou alebo 
VÚC alebo neverejný 
poskytovateľ) 

Adresa miesta 
poskytovania sociálnej 
služby 

Meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu 
právnickej osoby, ktorá je 
poskytovateľom sociálnej 
služby 

Meno a 
priezvisko 
zodpovedného 
zástupcu 
poskytovateľa 
soc. služby 

Rozsah 
poskytovanej 
sociálnej 
služby 

Forma 
poskytov
anej 
sociálnej 
služby 

Cieľová 
skupina FO, 
ktorým je 
poskytovaná 
sociálna služba 
určená 
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Obec Svetlice, 067 15 Svetlice, IČO: 32562 obec Svetlice Jaroslav Ivanco  neurčitý čas  terénna FO podľa § 58  1.7.1999 

Horný Harbok, n.o. 067 01 Radvaň nad 
Laborcom 78, IČO: 45735221 

nezisková organizácia Radvaň nad Laborcom Mgr. Lenka Bezeková Mgr. Lenka 
Bezeková 

neurčitý čas terénna 
 

FO podľa § 58  1.2.2012 

Poskytovatelia pomoci pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností 

Poskytovatelia sociálnej služby v dennom centre 

Poskytovatelia podpory samostatného bývania 

Poskytovatelia sociálnej služby v práčovni 

Poskytovatelia sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny 

Táto služba nebola zriadená na území okresu Medzilaborce  k 31.03.2017 

Poskytovatelia  sociálnej rehabilitácie 

Táto služba nebola zriadená na území okresu Medzilaborce ani na území PSK  k 31.03.2017 
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Poskytovatelia sociálnych služieb na území obce Radvaň nad Laborcom 

 
  Na území obce Radvaň nad Laborcom už niekoľko rokov aktívne pôsobí nezisková organizácia 

Horný Harbok, n.o. ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. V tejto časti dokumentu 

predstavíme podrobnejšie jej činnosť.  

 

Horný Harbok, n.o. 

Poslaním neziskovej organizácie Horný Harbok, n.o. v obci Radvaň nad Laborcom je poskytovať 

sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie 

z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo z  dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle 

zákona o sociálnych službách.  V zariadeniach – Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári sa kladie 

dôraz na vysokú kvalitu poskytovaných  sociálnych služieb s individuálnym prístupom ku každému 

klientovi. 

V Zariadení pre seniorov §35 ide najmä o: 

 poskytovanie komplexnej sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek 

a stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, 

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

 poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, 

 poskytovanie celoročnej pobytovej služby, 

 a zabezpečuje ošetrovateľské a opatrovateľské služby. 

 

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje celoročná pobytová forma sociálnej služby a kapacita zariadenia 

je 37 prijímateľov sociálnej služby. 

V Dennom stacionári §40 ide najmä o: 

 poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe v zmysle § 40, ktorej  stupeň odkázanosti je 

najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, 

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

 poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, 

 zabezpečenie rozvoja pracovných zručností a záujmovej činnosti, 

 úlohou sociálnej služby v dennom stacionári je zabezpečiť užívateľom praktickú bio-psycho-

spirituálnu pomoc pre zotrvanie v prirodzenom prostredí. 

 

Denný stacionár je ambulantná služba, ktorá je poskytovaná osobám, ktoré majú zníženú sebestačnosť 

a potrebujú pomoc druhej osoby, či už z dôvodu veku, zdravotného či telesného postihnutia. Napriek 

tomu však aj naďalej zostávajú doma v svojom prirodzenom prostredí. Snažia sa zaisťovať komplex 

služieb podľa individuálnych potrieb prijímateľa – podporovať samostatnosť, sebestačnosť, 

individuálnym rozvojom zamedziť spoločenskej a sociálnej izolácii. 

V Dennom stacionári sa poskytuje ambulantná sociálna služba v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 

15,00 hod. s kapacitou 40 prijímateľov sociálnej služby. 

(Zdroj:  Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie za rok 2017 – so súhlasom 

neziskovej organizácie Horný Harbok, n.o.) 
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2. Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších 

obyvateľov obce Radvaň nad Laborcom na rozvoj sociálnych 

služieb 

Zisťovanie potrieb, ako aj názorov a očakávaní obyvateľov súvisiacich s rozvojom sociálnych 

služieb v Radvani nad Laborcom bolo uskutočnené stretnutiami pracovnej skupiny zloženej zo 

zástupcov verejného a neverejného poskytovateľa sociálnych služieb pôsobiacich v súčasnosti na 

území obce. Výsledky stretnutí pracovnej skupiny boli následne použité ako východisko pre výhľadovú 

analýzu vývoja potrieb sociálnych služieb, prognózu ich zabezpečovania a zároveň sú súčasťou 

Komunitného plánu sociálnych služieb obce Radvaň nad Laborcom na roky 2018 – 2025. 

 

Základné sociálne služby podľa potrieb obyvateľov obce Radvaň nad Laborcom sú v súčasnosti 

zabezpečené. Podľa prieskumu potrieb a požiadaviek sa teda obec  s ohľadom na budúce potreby bude 

orientovať predovšetkým na:  

 účinný a efektívny systém poskytovania sociálnych služieb, sociálnej pomoci a 

podporných služieb v obci, 

 intenzívnu spoluprácu s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v obci 

 podporu a rozvoj sociálnych a podporných služieb podľa konkrétnych požiadaviek 

obyvateľov obce,  

 elimináciu negatívnych sociálno-patologických javov v dôsledku neefektívneho 

využívania voľného času,  

 zvýšenie zaangažovanosti verejnosti, ale aj ZŤP občanov so zdravotnými 

obmedzeniami na eliminácii sociálnej vylúčenosti obyvateľov obce z dôvodu 

zdravotných obmedzení.  

 

Sociálne služby je nutné poskytovať predovšetkým tým obyvateľom, ktorí sú z rôznych dôvodov 

znevýhodnení, resp. ohrození sociálnou exklúziou (príp. existuje reálny predpoklad, že takáto situácia 

u nich nastane).  

 

Ide najmä o nasledovné skupiny obyvateľov:  

 seniori,  

 občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom,  

 občania ohrození správaním iných fyzických osôb, rodiny so zanedbávanými deťmi, s deťmi s 

poruchami správania, rodičia, ktorí nezabezpečujú riadnu starostlivosť a výchovu svojich detí,  

 občania v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné 

podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb; resp. pre závislosť od návykových 

látok nie sú schopní samostatne riešiť svoje problémy,  

 dlhodobo nezamestnaní a občania odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi,  

 neprispôsobiví občania (z dôvodu životných návykov, spôsobu života), zotrvávajúci v lokalitách 

s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.  
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3. Analýza sociologických a demografických údajov o obci 

Radvaň nad Laborcom 

3.1 Základná charakteristika 

 
zdroj: https://maps.google.sk/ 

Poloha (NUTS II):    Východné Slovensko 

Kraj (NUTS III):      Prešovský samosprávny kraj 

Okres (NUTS IV):     Medzilaborce 

Región:      Horný Zemplín  

GPS súradnice:      49.1304, 21.9267 

 

Vzdialenosť od: 

hlavného mesta SR Bratislavy   490 km 

krajského mesta Prešov    82,4 km 

okresného mesta Medzilaborce   18,4 km 

Letiska Košice     98,8 km 

 

Rozloha:     2012,84 ha 

Počet obyvateľov:    562 (k 31.12.2017) 

Hustota obyvateľov na km2:   28,12 (k 31.12.2017) 

Typ obce:     vidiecka obec 

 

Spádovosť obce: 

Sídlo matričného úradu      Radvaň nad Laborcom 

Sídlo pracoviska Daňového úradu    Humenné 

Sídlo pracoviska Obvod. oddelenia policajného zboru  Medzilaborce 

https://maps.google.sk/
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Sídlo Okresného súdu      Humenné 

Sídlo Okres. riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Humenné 

Sídlo Okresného úradu      Medzilaborce 

Sídlo Územnej vojenskej správy     Prešov 

Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  Stropkov, pracovisko Medzilaborce 

Sídlo Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ  Medzilaborce 

 

3.2  Sociologické a demografické údaje 
 

Demografický potenciál 

V obci Radvaň nad Laborcom je k trvalému pobytu prihlásených 562 obyvateľov. Za obdobie desiatich 

rokov došlo k poklesu počtu obyvateľov. V roku 2012 zaznamenávame výrazný pokles (11 obyvateľov) 

a naopak v roku 2013 najvýraznejší nárast (11 obyvateľov). 

Počet/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Počet obyvateľov spolu 

k 31.12. 
593 594 585 581 570 581 575 578 570 562 

z toho muži 302 302 292 291 286 293 289 295 290 289 

z toho ženy 291 292 293 290 284 288 286 283 280 273 

Tabuľka č.1 Vývoj počtu obyvateľov v obci k 31.12. (Zdroj: Štatistický úrad SR) 

 

 
Graf č. 1 Vývoj počtu obyvateľov v obci 

K 31.12.2017 bolo zastúpenie žien z celkového počtu obyvateľov 48,57 % (273) a mužov 51,43 % (289). 

Za sledované obdobie okrem roku 2010 bol v obci vždy väčší počet mužov ako žien.  
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Graf č. 2 Zastúpenie mužov z celkového počtu obyvateľov v obci 

 
Graf č. 3 Zastúpenie žien z celkového počtu obyvateľov v obci 

 

S vývojom počtu obyvateľov súvisí aj vývoj prirodzeného prírastku a migračného salda obyvateľstva 

obce. Počas rokov 2008 až 2017 sa tieto ukazovatele vyvíjali nasledovne: 

Počet/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Narodení 4 5 8 4 5 3 3 3 5 4 

Zomretí 9 8 11 10 15 8 12 7 9 11 

Prirodzený prírastok -5 -3 -4 -6 -10 -5 -9 -4 -4 -7 

Tabuľka č.2 Vývoj prirodzeného prírastku v obci (Zdroj: Štatistický úrad SR) 
 

Počet/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Prisťahovaní 15 14 7 5 12 26 12 11 8 11 

Vysťahovaní 7 10 12 11 13 10 9 4 12 12 

Migračné saldo 8 4 -5 -6 -1 16 3 7 -4 -1 

Tabuľka č.3 Vývoj migračného salda obyvateľov v obci (Zdroj: Štatistický úrad SR) 
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Graf č. 4 Narodení/zomretí v obci 

 

 
Graf č. 5 Prisťahovaní a vysťahovaní v obci 

 

Počet/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Prirodzený prírastok -5 -3 -4 -6 -10 -5 -9 -4 -4 -7 

Migračné saldo 8 4 -5 -6 -1 16 3 7 -4 -1 

Celkový prírastok 3 1 -9 -12 -11 11 -6 3 -8 -8 

Tabuľka č.4 Vývoj prírastkov obyvateľstva v obci (Zdroj: Štatistický úrad SR) 

 

Za obdobie posledných desiatich rokov obec zaznamenala kladný prírastok v rokoch 2008, 2009, 2013 

a 2015. V období 2008 až 2017 išlo o najmenší úbytok v roku 2014 (-6 obyvateľov) a najväčší celkový 

úbytok obyvateľstva v roku 2011 (-12 obyvateľov). Rovnako za sledované obdobie 10 rokov najmenší 

prírastok zaznamenávame v obci v roku 2009 (1 obyvateľ) a najväčší prírastok v roku 2013 (+11 

obyvateľov), čo je vyjadrené a znázornené v predchádzajúcich tabuľkách a grafoch. 
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Graf č. 6 Vývoj prírastkov obyvateľstva v obci za sledované obdobie 

 

Podľa posledného štatistického údaju k 31.12.2017 z celkového počtu obyvateľov obce je 

v produktívnom veku (15-64) 67,43 % obyvateľov. Druhou najväčšou skupinou obyvateľstva je skupina 

obyvateľov od 65 rokov a viac s 18,32 %. Najmenej početnou je skupina detí od 0-14 rokov, ktorá tvorí 

14,23 % obyvateľstva.  

 
Graf č. 7 Vývoj obyvateľstva podľa produktivity v obci za sledované obdobie 

 

Nasledujúca tabuľka nám ukazuje vývoj za posledných desať rokov na základe ktorého môžeme 

v budúcnosti očakávať nárast obyvateľov v dôchodkovom veku a počet obyvateľov v produktívnom 

veku bude ubúdať. Nastane tak pokles o ekonomicky aktívnych obyvateľov, ktorý je možný spomaliť 

vytvorením vhodných podmienok hlavne pre mladých ľudí a taktiež bude potrebné udržať časť 

obyvateľstva v poproduktívnom veku (seniorov) v aktívnom pôsobení na základe vytvorenia vhodných 

podmienok pre bývanie v obci.  
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Počet/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity 

Predproduktívny vek 

(14 rokov a menej) 
114 110 102 99 87 87 83 79 80 80 

Produktívny vek 

(od 15 do 64 rokov) 
366 368 375 374 375 386 386 390 381 379 

Poproduktívny vek  

(65 rokov a viac) 
113 116 108 108 108 108 106 109 109 103 

Tabuľka č.5 Rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity (Zdroj: Štatistický úrad SR) 

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 31. 12. 2017 (osoby podľa vekových skupín) 
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Veková štruktúra obyvateľstva (osoby podľa vekových skupín) 

muži 7 14 10 20 35 18 22 24 25 18 22 20 19 9 7 9 3 7 0 0 

ženy 10 11 28 16 12 18 14 18 20 12 11 23 12 12 15 14 10 7 9 1 

Tabuľka č.6 Veková štruktúra obyvateľstva (osoby podľa vekových skupín) (Zdroj: Štatistický úrad SR)  

 

Tabuľka č. 6 a Graf č. 8 znázorňujú štruktúru obyvateľstva podľa vekových skupín a súčasne podľa 

pohlavia, pričom jednotlivé skupiny mužov a žien sú vyčlenené v intervaloch po 5 rokoch. 

 

 
Graf č. 8 Veková štruktúra obyvateľstva k 31. 12. 2017 

 

Domový a bytový fond 

Ponuka bývania a stav domového a bytového fondu sú kľúčovými faktormi, ktoré vplývajú na rozvoj 

obce a sú predpokladom napĺňania jej obytnej funkcie. Obytná funkcia obce  je jednou zo základných 

funkcií tejto obce. Podľa posledného aktuálneho Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 je celkový 

počet domov v obci 225. Z toho najväčšia výstavba bola v rokoch 1946-1960 minulého storočia. V 

rodinných domoch sa nachádza 214 bytov v budovách s jedným bytov ( z toho 62 bytov je 

neobývaných), 2 byty v budovách s dvoma bytmi a 9 bytov v budovách s troma a viac bytmi. Všetky 

domy sú s 1-2 nadzemnými podlažiami.  
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Základným zámerom obce v oblasti bývania je zabezpečiť rozvoj bývania vo všetkých jeho zložkách. 

Stratégiu rozvoja bývania je potrebné založiť na usmerňovaní a zosúladení verejných a súkromných 

aktivít, finančných, územných a ľudských zdrojov. Vychádzať je nutné pri tom zo schváleného Programu 

rozvoja bývania, Ministerstvom dopravy a výstavby SR vydaných Smerníc na poskytovanie dotácií na 

obstaranie nájomných bytov, na odstraňovanie systémových porúch bytových domov, zo schváleného 

zákona NR SR c. 607/2003 o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších úprav a k nemu 

schválených predpisov.  

 

Nezamestnanosť 

Vývoj miery nezamestnanosti od roku 2009 naznačuje, že nezamestnanosť je v okrese Medzilaborce 

vyššia ako priemer SR a priemer PSK. Z vývoja počtu evidovaných nezamestnaných vyplýva, že v celom 

regióne má nezamestnanosť kolísavý veľmi pomaly klesajúci trend. Je to spôsobené poklesom dopytu 

pracovných síl v dôsledku nepriaznivej ekonomickej situácie hospodárskej základne a znižovania počtu 

voľných pracovných miest.  

 

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie z obce Radvaň nad Laborcom evidovaných na ÚPSVaR 

v Medzilaborciach prezentuje nasledujúca tabuľka: 

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie z obce Radvaň nad Laborcom 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Spolu 46 49 46 52 49 

z toho muži 26 28 24 31 29 

z toho ženy 20 21 22 21 20 

Tabuľka č.9  Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie (Zdroj: Štatistický úrad SR) 

 

 
Graf č. 9 Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2017 

 

Za sledované obdobie zaznamenávame v obci mierny nárast evidovaných uchádzačov o zamestnanie 

hlavne z radov mužov. U žien sa situácia za obdobie posledných piatich rokov situácia nemení.  Najvyšší 

počet evidovaných nezamestnaných z obce bol v roku 2016 (52 uchádzačov).  
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4  SWOT analýza 
 

SWOT analýza všetkých oblastí súvisiacich s Komunitným plánom sociálnych služieb obce Radvaň nad 

Laborcom na roky 2018 – 2025 bola vypracovaná na základe analýzy interných vstupných údajov (silné 

a slabé stránky), ako aj analýzy vonkajších faktorov (príležitosti a ohrozenia), ktoré majú vplyv na 

úspešnú realizáciu komunitného plánu sociálneho rozvoja a plnenie jednotlivých cieľov stanovených    

v KPSS. 

S Silné stránky W Slabé stránky 

 Status obce „stredisková obec“ 
(dostupnosť služieb, sociálna, 
zdravotná a vzdelávacia infraštruktúra) 

 Existencia zariadení sociálnych služieb 
a činnosť verejných aj neverejných 
poskytovateľov sociálnych služieb na 
území obce 

 Vzájomná spolupráca verejných a 
neverejných subjektov pôsobiacich na 
území obce v sociálnej oblasti 

 Záujem samosprávy o strategické 
plánovanie a rozvoj sociálnych služieb 
pre občanov 

 Identifikované potreby cieľových 
skupín 

 Technická infraštruktúra v obci 

 Vytváranie podmienok pre komunitný 
rozvoj 

 Rastúca snaha zlepšovať sociálnu 
úroveň v obci 

 Rozšírenie účelného a efektívneho 
využívania existujúcich dotácií, 
grantov, príspevkov 

 Nepriaznivý demografický vývoj 
(významný nárast počtu seniorov a 
významný pokles počtu detí) 

 Nárast obyvateľov odkázaných na 
sociálne služby 

 Nedostatočná motivácia seniorov 
k aktívnemu tráveniu voľného času 

 Nedostatok vlastných finančných 
prostriedkov na rozvoj sociálnych 
služieb 

 Chýbajúce ľudské zdroje na 
realizáciu rozsiahlejšej sekundárnej 
prevencie pre všetky cieľové 
skupiny 

 Nedostatočná miera využívania 
obecných komunikačných nástrojov na 
informovanie cieľových skupín o 
poskytovaní sociálnych službách a o 
dianí v sociálnej sfére 

 Absencia podpory talentovanej mládeže 
zo sociálne slabšieho prostredia 
 

O Príležitosti T Ohrozenia 

 Programové obdobie 2014-2020 

 Možnosť získania mimorozpočtových 
zdrojov (ŠR, EŠIF, atď.) 

 Rozvoj komunitných služieb 
poskytovaných terénnou a 
ambulantnou formou 

 Vytvorenie fungujúcej siete sociálnych 
služieb založenej na skutočnom dopyte 
a uspokojení potrieb občanov 

 Monitorovanie potrieb obyvateľov 
a komunít 

 Rozvoj spolupráce v širšom regióne, 
vytváranie partnerstiev s inými obcami 
 

 Presun kompetencii na obec bez 
adekvátneho presunu financií 

 Často sa meniaca legislatíva (daňová, 
úverová, odvodová,…) 

 Náročné získavanie externých 
finančných zdrojov 

 Vplyv možných javov na deti a 
mládež – kriminalita, drogy 

 Nezáujem obyvateľstva o veci verejné, 
rozvoj vlastnej komunity a nezáujem 
časti cieľovej skupiny riešiť svoje 
problémy 
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5 Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v obci 
 

5.1 Ciele a priority sociálnych služieb v obci 
 

Na základe sociálno-demografickej analýzy a SWOT analýzy boli definované ciele a priority obce 

Radvaň nad Laborcom v oblasti rozvoja sociálnych služieb, ktoré korešpondujú s „Národnými 

prioritami rozvoja sociálnych služieb 2015-2020“, ktorými sú: 

 zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity, 

 podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú 

starostlivosť,  

 podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvajúce v priestorovo 

segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,  

 zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.  

Zároveň nadväzujú na priority „Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v pôsobnosti PSK“, ktoré sa 

zameriavajú na: 

 zabezpečenie profesionálneho výkonu sociálnych služieb 

 zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb (prostredníctvom 

rekonštrukcie, modernizácie a rozvoja zariadení sociálnych služieb) 

 rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb s týždenným pobytom 

 

a v súlade s „Dodatkom ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského 

samosprávneho kraja“ na: 

 

Priority PSK vo vzťahu k seniorom 

 podpora zotrvania seniora v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb 

 spolupráca s mestami a podpora vzniku zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú služby 

seniorom 

 zvýšenie počtu špecializovaných zariadení pre seniorov so zdravotným postihnutím 

 

Priority PSK vo vzťahu k občanom so zdravotným postihnutím 

 podpora vzniku, resp. rozširovania zariadení orientovaných na poskytovanie sociálnych služieb 

v podporovanom bývaní 

 podpora flexibility foriem sociálnej služby v prípade dopytu občanov so zdravotným 

postihnutím 

 zosúladenie reálne poskytovanej sociálnej služby vo vybraných rehabilitačných strediskách so 

zákonom o sociálnych službách 

 

Priority PSK vo vzťahu k občanom vyžadujúcim nevyhnutné ubytovanie či uspokojenie základných 

životných potrieb 

 podpora poskytovania sociálnych služieb pre občanov vyžadujúcich nevyhnutné ubytovanie či 

uspokojenie základných životných potrieb v okresoch, kde sú služby zastúpené minimálne, 

resp. absentujú 

 informovanosť verejnosti o problematike eliminácie násilia páchaného na ženách 
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Priority PSK vo vzťahu k rodine a deťom 

 iniciovanie a podpora partnerskej spolupráce participujúcich subjektov vo vzťahu k rodine a 

zabezpečeniu všestranného rozvoja detí 

 v krízových strediskách uprednostňovanie starostlivosti o deti v profesionálnych rodinách 

 

Priority PSK v oblasti komunitného plánovania 

 prehĺbenie spolupráce s obcami v regióne PSK 

 podpora rozvoja terénnych a ambulantných služieb v obciach s cieľom čo najdlhšieho udržania 

občana v jeho domácom prostredí 

 

Priority PSK v o vzťahu ku kvalite sociálnych služieb 

 zavedenie monitoringov kvality u poskytovateľov sociálnych služieb 

 zavedenie systému manažérstva kvality v zariadeniach sociálnych služieb 

 zabezpečenie odborného a osobnostného rastu zamestnancov v sociálnych službách 

 realizácia supervízie u poskytovateľov sociálnych služieb 

 podpora humanizácie a zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb 

 zriadenie kancelárie prvého kontaktu na odbore sociálnom PSK 

Priority vo vzťahu k financovaniu sociálnych služieb 

 finančná podpora poskytovania sociálnych služieb pre seniorov so zdravotným postihnutím v 

špecializovaných zariadeniach 

 finančná podpora tých neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálne služby 

(ambulantné, týždenné), ktoré v regióne absentujú, resp. sú nedostatkové. 

 

Na základe predchádzajúcich analýz boli pre obec Radvaň nad Laborcom zadefinované 

 konkrétne strategické ciele, priority, opatrenia a aktivity, ktoré sú určené pre 3 cieľové skupiny:  

 

A Deti, mládež a rodina 

 

B Seniori a osoby so zdravotným postihnutím 

 

C Osoby ohrozené sociálnou exklúziou  

   

 všeobecné strategické ciele, priority, opatrenia a aktivity  

 

D Informovanosť a spolupráca v sociálnej oblasti  
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Cieľová skupina:  

A Deti, mládež a rodina 

 

Rodičia niekedy zo závažných dôvodov nedokážu zabezpečiť potrebnú starostlivosť o svoje deti a 

potrebujú pri riešení svojej sociálnej situácie pomoc. 

 

Do cieľovej skupiny rodiny s deťmi sme zahrnuli: 

 deti a mládež ohrozené sociálno-patologickými javmi, 

 rodina v kríze, 

 rodina v hmotnej núdzi, 

 obete domáceho násilia. 

 

Snaha zistiť silné stránky a slabé stránky, v ktorých potrebuje rodina pomôcť, vedú k ochrane, podpore 

a udržaniu celistvosti a funkčnosti takejto rodiny. Pri kontakte s rodinou je potrebné zistiť mieru, do 

akej je rodina schopná zabezpečiť potreby jednotlivých členov domácnosti, so zvláštnym dôrazom na 

potreby detí. Východiskom je vytváranie dostatočne bezpečného a podnetného prostredia s takými 

podmienkami, ktoré umožnia návrat do spoločnosti s využitím vlastných zdrojov a síl. 

 

V rámci cieľovej skupiny Deti, mládež a rodina boli zadefinované tieto priority:  

 

1. Služby zamerané pre rodiny s deťmi a mládež 

2. Posilniť a rozvíjať preventívne aktivity. 

 

Cieľ:    Vytvorenie priaznivých životných podmienok pre deti, mládež a rodinu 

Priority Opatrenia Aktivity Časový 
harmonogram 

A.1  
Služby zamerané pre 
rodiny s deťmi a 
mládež 

A.1.1 
Podpora a rozvoj 
terénnej sociálnej 
práce 

A.1.1.1 
Zabezpečiť poskytovanie 
služieb v starostlivosti o detí 
v domácom prostredí 

2018-2025 

A.1.1.2 
Podpora dobrovoľníckej 
činnosti v aktivitách pre rodiny 

2018-2025 

A.2 
Posilniť a rozvíjať 
preventívne aktivity 

A.2.1  
Podpora a rozvoj 
osvetových a 
preventívnych 
programov pre deti, 
mládež a rodinu 

A.2.1.1 
Príprava a realizácia projektov, 
ktoré budú pomáhať udržiavať 
funkčnosť a súdržnosť rodiny, 
upevňovanie vzťahových 
väzieb medzi rodičmi a 
súrodencami, predchádzanie 
krízových situácií v rodine 

2018-2025 

A.2.1.2 
Realizácia projektov 
celorodinného charakteru 
prostredníctvom športových, 

2018-2025 
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kultúrnych a vzdelávacích 
akcií, ktoré pomôžu vytvárať 
zdravé prostredie pre výchovu 
detí 

A.2.1.3  
V spolupráci so ZŠ s MŠ 
Michala Sopiru v obci 
podporovať a zabezpečovať 
prednáškovú činnosť 
zameranú na prevenciu 
závislostí 

2018-2025 

A.2.2 
Vytváranie podmienok 
pre preventívne 
voľnočasové aktivity 
pre deti, mládež a 
rodinu 

A.2.2.1 
Výstavba nových, obnova a 
revitalizácia existujúcich 
detských ihrísk na území obce 
s ohľadom na potreby detí so 
ZP 

2018-2025 

 

Cieľová skupina:  

B Seniori a osoby so zdravotným postihnutím 

 

Dôležitosť venovať pozornosť seniorom a osobám v starobnom dôchodku je potvrdzovaná aj na 

európskej úrovni a to napríklad prostredníctvom Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity 

medzi generáciami, ktorým bol rok 2012.  

 

Nepretržite klesá podiel detskej zložky vo veku od 0 do 14 rokov a rastie podiel obyvateľov obce nad 

60 rokov. Tejto skupine obyvateľov je vzhľadom na jej početnosť venovaná pozornosť dlhodobo.  

 

Medzinárodné dohovory (Dohovor o právach starších osôb), dokumenty EÚ, ako aj Národný plán 

aktívneho starnutia zmenili filozofiu starostlivosti o seniorov. Preferovanými formami sú práve 

komunitné služby poskytované ambulantnou formou a starostlivosť v domácom prostredí občana.  

Z týchto dôvodov predpokladáme nárast záujmu práve o túto skupinu sociálnych služieb, ktorých 

viaceré (napr. opatrovateľská služba) sú určené aj ľuďom so zdravotným postihnutím.  

 

Do skupiny osôb so zdravotným postihnutím v komunitnom pláne zahŕňame najmä:  

 osoby s telesným postihnutím,  

 osoby s mentálnym postihnutím,  

 osoby s duševným postihnutím,  

 osoby so zmyslovým postihnutím (zrakovým, sluchovým postihnutím),  

 osoby s kombinovaným postihnutím.  

 

Osobám so zdravotným postihnutím často v spoločenskom a ekonomickom uplatnení bránia prekážky 

súvisiace s postojmi a prostredím. Tak ako obyvateľstvo starne, narastá aj počet obyvateľov so 

zdravotným postihnutím. Aj keď za opatrenia súvisiace so zdravotným postihnutím je primárne 
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zodpovedný štát, je potrebné aby sa vykonávali opatrenia aj na úrovni mikroregiónov, teda na území 

obce. 

 

V rámci cieľovej skupiny Seniori a osoby so zdravotným postihnutím boli zadefinované tieto priority:  

 

1. Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb pre seniorov  

2. Zvyšovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti o seniora v pobytových celoročných sociálnych 

službách 

3. Podpora a rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným 

postihnutím 

4. Zvýšenie a podpora zamestnávania a zamestnateľnosti osôb so zdravotným postihnutím 

5. Podpora voľnočasových aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím. 

 

Cieľ:    Dôstojný a bezpečný život seniorov a občanov so zdravotným postihnutím podporený  
            dostatkom sociálnych služieb s cieľom dosiahnuť a čo najdlhšie udržať samostatnosť a  
            nezávislosť 

Priority Opatrenia Aktivity Časový 
harmonogram 

 
 
 
 
 
 
B.1  
Podpora 
deinštitucionalizácie 
sociálnych služieb pre 
seniorov 

B.1.1 
Podpora rozvoja 
sociálnych služieb 
poskytovaných 
terénnou formou 

B.1.1.1  
Podpora rozvoja 
opatrovateľskej služby a 
ďalších sociálnych 
služieb poskytovaných 
terénnou formou 

2018-2025 

B.1.2 
Rozvoj sociálnych 
služieb poskytovaných 
ambulantnou formou 

B.1.2.1 
Podpora vzniku nových 
ambulantných sociálnych 
služieb  

2018-2025 

B.1.2.2 
Udržovanie kvality 
poskytovaných služieb 
existujúceho denného 
stacionára pre seniorov  

2018-2025 

B.1.3  
Podpora rozvoja 
podporných služieb 

B.1.3.1 
Základné a špecializované 
sociálne poradenstvo 

2018-2025 

B.1.3.2 
Podpora projektov 
zameraných na aktivizáciu 
seniorov prostredníctvom 
športových a pohybových 
aktivít  

2018-2025 

B.1.4 
Podpora vzniku 
nových sociálnych 
služieb na komunitnej 
úrovni 

B.1.4.1 
Podpora vzniku 
nízkokapacitných zariadení 
komunitného typu  

2018-2025 

B.1.4.2 
Prechod z inštitucionálnej 
starostlivosti na komunitnú 

2018-2025 

B.1.4.3 2018-2025 
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Podpora vzniku pobytových 
sociálnych služieb 
s týždenným pobytom 

B.2  
Zvyšovanie sociálnej 
a zdravotnej 
starostlivosti o seniora 
v pobytových 
celoročných 
sociálnych službách 

B.2.1 
Zabezpečenie pomeru 
počtu lôžok medzi 
jednotlivými 
pobytovými 
sociálnymi službami v 
závislosti od potreby 
sociálnej služby 

B.2.1.1 
Zabezpečovanie dodržiavania 
podmienok kvality 
poskytovanej sociálnej služby 
v pobytových zariadeniach 
sociálnych služieb 

2018-2025 

B.3 
Podpora a rozvoj 
terénnych 
a ambulantných 
sociálnych služieb pre 
osoby so zdravotným 
postihnutím 

B.3.1 
Podpora denných 
stacionárov pre osoby 
so zdravotným 
postihnutím s 
dôrazom na kvalitu 

B.3.1.1 
Základné a špecializované 
sociálne poradenstvo 

2018-2025 

B.3.1.2 
Zisťovanie potrieb 
a nedostatkových služieb pre 
osoby so zdravotným 
postihnutím 

2018-2025 

B.4 
Zvýšenie a podpora 
zamestnávania 
a zamestnateľnosti 
osôb so zdravotným 
postihnutím 

B.4.1 
Podpora vzniku 
chránených dielní 
a chránených 
pracovísk na účely 
zamestnávania 
občanov so 
zdravotným 
postihnutím 

B.4.1.1 
Podpora vzniku chránených 
dielní alebo chránených 
pracovísk na území obce 

2018-2025 

B.4.1.2 
Zamestnávanie osôb so ZP 

2018-2025 

B.5 
Podpora 
voľnočasových aktivít 
pre osoby so 
zdravotným 
postihnutím 

B.5.1 
Rozvoj integračných 
voľnočasových 
činností a kultúrnych 
aktivít osôb so 
zdravotným 
postihnutím 

B.5.1.1 
Integrácia osôb so zdravotným 
postihnutím do spoločnosti a 
ich aktivizácia 

2018-2025 

 

Cieľová skupina:  

C Osoby ohrozené sociálnou exklúziou  

 

Do cieľovej skupiny osoby ohrozené sociálnou exklúziou sú zahrnuté:  

 osoby bez prístrešia a v kríze,  

 osoby závislé alebo ohrozené závislosťou,  

 mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti,  

 osoby žijúce v komunitách vylúčených na okraji spoločnosti,  

 etnické menšiny,  
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 Rómovia,  

 cudzinci.  

 

V rámci cieľovej skupiny Osoby ohrozené sociálnou exklúziou boli zadefinované tieto priority:  

 

1. Rozširovať sociálne služby zamerané na riešenie ťažkých životných situácií občanov 

2. Posilňovať inklúziu ľudí z marginalizovaných komunít. 

 

Cieľ:    Zlepšenie životných podmienok ľudí v ťažkých životných situáciách ohrozených sociálnou  
            exklúziou 

Priority Opatrenia Aktivity Časový 
harmonogram 

C.1  
Rozširovať sociálne 
služby zamerané na 
riešenie ťažkých 
životných situácií 
občanov 

C.1.1  
Podpora a rozvoj 
terénnej sociálnej 
práce 

C.1.1.1 
Mapovanie terénu pre získanie 
relevantných informácií o 
spôsobe života vylúčenej 
komunity 

2018-2025 

C.1.1.2 
Nadväzovanie kontaktov s 
klientmi a sprostredkovanie 
kontaktov s oficiálnymi 
inštitúciami 

2018-2025 

C.1.2 
Podpora a rozvoj 
komunitných centier 

C.1.2.1 
Zriadenie komunitného centra 
pre cieľovú skupinu podľa 
potreby 

2018-2025 

C.2 
Posilňovať inklúziu 
ľudí z 
marginalizovaných 
komunít 

C.2.1 
Sociálna práca  
s rodičmi detí  
z marginalizovaných 
rómskych 
komunít 

C.2.1.1 
Skupinové aktivity, zamerané 
na vytváranie a posilňovanie 
pozitívnych postojov  
k vzdelávaniu 

2018-2025 

C.2.2 
Predchádzanie 
sociálno-patologickým 
javom 
prostredníctvom 
realizácie 
voľnočasových aktivít 
pre deti 

C.2.2.1 
Športové aktivity a súťaže; 
Tvorivé dielne; Rómska 
talentová súťaž a pod. 

2018-2025 

C.2.3 
Podpora výchovných a 
vzdelávacích 
programov 
zameraných na rozvoj 
členov MRK 

C.2.3.1 
Realizácia vzdelávacích kurzov 
(výchovných aktivít) pre deti 
a mládež zo sociálne 
znevýhodneného prostredia  

2018-2025 
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Všeobecné ciele:  

D Informovanosť a spolupráca v sociálnej oblasti  

 

V rámci Informovanosti a spolupráce v sociálnej oblasti boli zadefinované tieto priority:  

 

1. Posilniť otvorenosť a transparentnosť pri plánovaní sociálnych služieb 

2. Sieťovanie poskytovateľov sociálnych služieb 

3. Vzdelávanie pracovníkov v sociálnych službách 

4. Podpora dobrovoľníctva. 

 

Cieľ:    Zvýšenie informovanosti verejnosti o poskytovaných službách  a spolupráca medzi    
            poskytovateľmi týchto služieb 

Priority Opatrenia Aktivity Časový 
harmonogram 

D.1  
Posilniť otvorenosť 
a transparentnosť pri 
plánovaní sociálnych 
služieb  

D.1.1  
Zvýšenie 
informovanosti 
o poskytovaných 
sociálnych službách 

D.1.1.1  
Vytvorenie zoznamu zariadení 
sociálnych služieb a zariadení 
poskytujúcich sociálne služby 
v obci a v okolí prostredníctvom 
internetovej stránky obce 

2018-2025 

D.1.2  
Zlepšenie 
informovanosti 
obyvateľov 
a poskytovateľov 
sociálnych služieb 
o zámeroch obce 
v rozvoji sociálnych 
služieb 

D.1.2.1 
Stretnutia medzi verejnými 
a neverejnými poskytovateľmi 
jednotlivých sociálnych služieb 

2018-2025 

D.1.2.2 
Pomoc a podpora pri riešení 
rôznych problémov 
poskytovateľov sociálnych služieb 

2018-2025 

D.1.2.3 
Zabezpečenie koordinácie 
komunitného plánovania a 
implementácie KPSS 

2018-2025 

D.2  
Sieťovanie 
poskytovateľov 
sociálnych služieb 

D.2.1  
Skvalitnenie 
spolupráce  medzi 
poskytovateľmi 
sociálnych služieb 

D.2.1.1 
Zabezpečiť pravidelné stretávanie 
zástupcov poskytovateľov 
sociálnych služieb pre cieľové 
skupiny 

2018-2025 

D.2.1.2 
Každoročne stanoviť ako prioritnú 
oblasť niektorú z cieľových 
skupín, ktorej bude venovaná 
zvláštna pozornosť 

2018-2025 

D.3 
Vzdelávanie 
pracovníkov 
v sociálnych službách 

D.3.1 
Zabezpečenie 
odborného a 
osobnostného 

D.3.1.1 
Organizovanie odborných 
seminárov pre zamestnancov 
sociálnych služieb 

2018-2025 
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rozvoja 
zamestnancov v 
sociálnych službách 

D.3.1.2 
Plánovanie a realizácia supervízií 

2018-2025 

D.4 
Podpora 
dobrovoľníctva 

D.4.1 
Podpora 
dobrovoľníctva v 
obci 

D.4.1.1 
Rozvíjať spoluprácu s 
organizáciami na území obce v 
oblasti dobrovoľníctva 

2018-2025 
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6  Implementačná časť 
 

6.1. Financovanie a časový harmonogram plnenia opatrení 
 

Navrhnuté opatrenia komunitného plánu budú financované z dostupných miestnych, regionálnych, 

národných, súkromných, ako aj európskych finančných zdrojov.   

Financovanie bude viaczdrojové pozostávajúce z viacerých zložiek:   

 z rozpočtu obce Radvaň nad Laborcom,   

 z finančných prostriedkov poskytnutých z EŠIF 2014-2020,  

 z dotačných a grantových schém na národnej úrovni,  

 zo súkromných zdrojov,  

 z darov a finančných príspevkov.   

Ciele a opatrenia komunitného plánu sú navrhnuté na obdobie rokov 2018 – 2025 a budú sa plniť 

priebežne podľa dostupných finančných, materiálnych a personálnych zdrojov obce. 

 

6.2.  Monitoring, hodnotenie a aktualizácia komunitného plánu 
 

Monitorovanie:  

Bude vykonávané poverenou osobou Obecného úradu Radvaň nad Laborcom priebežne podľa 

osobitne stanoveného harmonogramu monitorovania a predložené pracovnej skupine komunitného 

plánovania pri tvorbe a plnení KPSS.     

Výstup monitorovania:  

Záznam z monitorovania plnenia cieľov a opatrení komunitného plánu.   

Hodnotenie:  

Bude vykonávané poverenou osobou Obecného úradu Radvaň nad Laborcom (v spolupráci s 

dotknutými zainteresovanými stranami podieľajúcimi sa na plnení cieľov a opatrení komunitného 

plánu) v intervale jedenkrát ročne počas obdobia rokov 2018 – 2025 a predložené pracovnej skupine 

komunitného plánovania pri tvorbe a plnení KPSS.   

Výstup hodnotenia:  

Správa o plnení cieľov komunitného plánu predložená obecnému zastupiteľstvu jedenkrát ročne.   

Aktualizácia:  

Bude vykonávaná v prípade potreby a v nadväznosti na monitoring a hodnotenie realizácie 

komunitného plánu a na prichádzajúce podnety, príležitosti a zmeny vnútorného a vonkajšieho 

prostredia.   Aktualizácia KPSS obce Radvaň nad Laborcom na roky 2018-2025 bude predložená 

pracovnou skupinou komunitného plánovania pri tvorbe a plnení KPSS obecnému zastupiteľstvu na 

schválenie. 
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Záver 
 

Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb obce Radvaň nad Laborcom sa v obci pristúpilo ku 

komplexnému komunitnému plánovaniu, cieľom ktorého je:  

 zmapovanie a vyhodnotenie situácie v oblasti sociálnych služieb v obci,  

 naštartovanie systematického a transparentného plánovania rozvoja sociálnych služieb za 

účasti všetkých dotknutých subjektov a vytvorenie efektívne fungujúceho miestneho 

partnerstva týchto subjektov,  

 stanovenie a realizácia strategických cieľov a opatrení rozvoja sociálnych služieb obce,   

 vytvorenie nástroja pre rozhodovanie manažmentu obce v oblasti sociálnych služieb.   

 

Úspech realizácie strategických cieľov a opatrení stanovených v komunitnom pláne bude podmienený 

mierou spolupráce dotknutých subjektov a vhodným zabezpečením finančných, materiálnych a 

personálnych podmienok potrebných na rozvoj sociálnych služieb v obci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


