
STRATEGICKÁ ČASŤ 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020 

 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020 predstavujú nástroj štátnej 

politiky na smerovanie a prezentovanie východiskových systémových záujmov, úloh 

a podporných opatrení vlády Slovenskej republiky a oblasti sociálnych služieb, sú vypracované 

v súlade s pôsobnosťou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako 

ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych služieb 

ustanovenou § 79  ods. 1 písm. a) zákona 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 a Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej 

starostlivosti v Slovenskej republike. 

 

Špecifické ciele Národných priorít: 

 zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením 

ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu a dôrazom na rešpektovanie ľudskej 

dôstojnosti, 

 zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín 

a komunity, 

 zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách 

s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, 

 zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych 

služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri 

sebaobsluhe, 

 deinštitucionalizovať sociálne služby, 

 presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, 

 zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych 

služieb. 

 

Národné priority si následne obce, mestá a samosprávne kraje rozpracujú vo svojich 

koncepčných a plánovacích dokumentoch. Na základe dôslednej analýzy stavu poskytovaných 

sociálnych služieb, rovnako požiadaviek a potrieb ich prijímateľov a prijímateliek, si stanovia 

ciele a priority, následne úlohy a opatrenia rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom 

obvode na najbližšie obdobie. 

Strategická časť Komunitného plánu obsahuje stratégiu rozvoja územia v sociálnej oblasti pri 



zohľadnení vnútorných špecifík, určuje špecifické ciele, priority a aktivity v nadväznosti na 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jasov v záujme vyváženého rozvoja obce. 

 

Špecifické ciele, priority a opatrenia 

 

Základným strategickým a plánovacím dokumentom usmerňujúcim rozvoj obce  je 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Komunitný plán ako strednodobý rozvojový 

dokument rešpektuje globálny cieľ, strategický cieľ a priority obce naformulované v PHSR.  

 

Definovaný cieľ sociálnej oblasti obce z PHSR: 

“ podporovať rozvoj služieb starostlivosti o zdravie miestnych obyvateľov, sociálnych služieb, 

komunitnej spolupráce, sociálnej inklúzie a vzdelávania v obci ” 

 

Špecifické ciele sú pripravované podľa aktuálnych potrieb obyvateľov vzhľadom 

k prístupnosti a možnostiam obce. Špecifický cieľ predstavuje charakteristiku cieľového stavu už 

na detailnej úrovni s jasným a výstižným pomenovaním. Jednotlivé priority vymedzujú prioritné 

oblasti strategického plánovania, ktoré nadväzujú na špecifické ciele a taktiež obsahujú konkrétne 

aktivity pre rozvoj v sociálnej oblasti. 

 

Prehľad špecifických cieľov a priorít 

P. č. Špecifický cieľ Priority 

1 
Skvalitniť služby seniorom pre ich plnohodnotný 

život. 

Podpora vzniku nových soc. služieb, 

zariadení a skvalitňovanie 

poskytovaných služieb 

2 
Podpora ubytovania pre osoby ohrozené sociálnym 

vylúčením. 

Služby pre osoby ohrozené sociálnym 

vylúčením 

3 
Skvalitniť služby občanom so zdravotným 

postihnutím  
Služby zdravotne postihnutým 

4 
Poskytnúť starostlivosť obyvateľom v krízových 

situáciách 

Služby pre osamelých rodičov, matky 

s deťmi, deti a mládež 

5 Podpora rómskej komunity Podpora rómskej komunity 

6 
Zabezpečiť podporu vzdelávania sociálnych 

pracovníkov 
Vzdelávanie sociálnych pracovníkov 

7 
Podpora zamestnanosti a udržiavanie pracovných 

návykov 
Podpora nezamestnaných 



1. Špecifický cieľ - Skvalitniť služby seniorom pre ich plnohodnotný život. 

Priorita Opatrenia Aktivity 
Časový 

harmonogram 

Predpokladané 

finančné zdroj 

1. Podpora 

vzniku nových 

soc. služieb, 

zariadení a 

skvalitňovanie 

poskytovaných 

služieb 

 

1.1 Podpora ambulantných 

a terénnych služieb 

1.1.1 Zvýšenie kapacity terénnej 

opatrovateľskej služby o 20 miest 
2018 -2022 

poskytovateľ soc. 

služby, rozpočet 

obce 

1.2  Pobytové služby 

1.2.1 Vybudovanie/podpora 

zariadení zameraných na 

ošetrovateľskú starostlivosť – 

rehabilitačné centrum a pod. 

2018 -2022 

poskytovateľ soc. 

služby, rozpočet 

obce, granty, VÚC 

1.3 Voľnočasové a klubové aktivity  

1.3.1 Organizovanie 

voľnočasových aktivít pre 

seniorov (športové a kultúrne 

podujatia) 

priebežne 

poskytovateľ soc. 

služby, rozpočet 

obce, granty, VÚC 

1.3.2 Rozšírenie klubových aktivít priebežne rozpočet obce 

1.3.3 Rozšírenie kapacity denného 

centra 
priebežne rozpočet obce 

1.4 Stravovacie služby, zariadenia 

a iné 

1.4.1 Rozšírenie služieb – 

stravovacie služby, prepravná 

služba, práčovňa, jedáleň a pod. 

2018 -2022 

poskytovateľ soc. 

služby, rozpočet 

obce, granty 

 

 

2. Špecifický cieľ - Podpora ubytovania pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením. 

Priorita Opatrenia Aktivity 
Časový 

harmonogram 

Predpokladané finančné 

zdroje 

2. Služby pre 

osoby ohrozené 

sociálnym 

vylúčením 

2.1 Podpora 

ambulantných a 

terénnych sociálnych 

služieb 

2.1.1 Rozšírenie služieb – 

stravovacie služby, prepravná služba, 

práčovňa a pod.  

2018 -2022 rozpočet obce, granty 

2.2  Ubytovanie 
2.2.1  Budovanie bytov  nižšieho 

štandardu 
2018 -2022 

poskytovateľ soc. 

služby, rozpočet obce   



2.2.2 Budovanie/rekonštrukcia 

sociálnych bytov 
2018 -2022 

poskytovateľ soc. 

služby, rozpočet obce, 

granty 

2.3 Preventívne 

programy 

2.3.1 Realizácia preventívnych 

programov na školách 
priebežne 

poskytovateľ soc. 

služby, rozpočet obce 

 

3. Špecifický cieľ - Skvalitniť služby občanom so zdravotným postihnutím 

Priorita Opatrenia Aktivity 
Časový 

harmonogram 

Predpokladané finančné 

zdroje 

3. Služby 

zdravotne 

postihnutým 

3.1 Podpora 

ambulantných 

a terénnych služieb 

3.1.1 Vytvorenie služieb osobnej 

asistencie 
2018 -2022 

poskytovateľ soc. 

služby, rozpočet obce 

3.1.2 Monitorovanie a signalizácia 

potreby pomoci 
2018 -2022 

poskytovateľ soc. 

služby, rozpočet obce, 

granty 

3.1.3 Rozšírenie ponuky sociálnych 

služieb (jedáleň, práčovňa a pod.) 
2018 -2022 

poskytovateľ soc. 

služby, rozpočet obce, 

granty 

3.2 Bezbariérové 

prístupy 

3.2.1 Vybudovanie bezbariérových 

prístupov do úradov a inštitúcií 
2018 -2022 rozpočet obce, granty 

 

4. Špecifický  cieľ - Poskytnúť starostlivosť obyvateľom v krízových situáciách 

Priorita Opatrenia Aktivity 
Časový 

harmonogram 

Predpokladané finančné 

zdroje 

4. Služby pre 

osamelých rodičov, 

matky s deťmi, deti 

4.1 Podpora 

ambulantných 

a terénnych služieb 

4.1.1 Zaistenie terénneho psychológa 

v spolupráci s poskytovateľmi 

sociálnych služieb 

2018 -2022 
poskytovateľ soc. 

služby, rozpočet obce 

4.2 Azylové zariadenie 

pre rodiny s deťmi 

4.2.1 Rozšírenie služieb – 

stravovacie služby, prepravná, 

jedáleň, práčovňa  

2018 -2022 

poskytovateľ soc. 

služby, rozpočet obce, 

granty, VÚC 



a mládež 4.3 Podpora nízko- 

prahových zariadení pre 

rodiny, deti a mládež 

4.3.1 Podpora nízkoprahových 

zariadení 
2018 -2022 

poskytovateľ soc. 

služby, rozpočet obce 

4.4 Podpora centier 

a voľnočasových aktivít 

4.4.1 Poskytnutie voľných priestorov 

pre potreby komunitných centier 
2018 -2022 rozpočet obce, granty 

4.4.2 Finančná podpora 

voľnočasových aktivít detí z 

nízkopríjmových a viacpočetných 

rodín 

2018 -2022 rozpočet obce, granty 

 

 

5. Špecifický cieľ – Podpora rómskej komunity 

Priorita Opatrenia Aktivity 
Časový 

harmonogram 

Predpokladané finančné 

zdroje 

5. Podpora rómskej 

komunity 

5.1 Výstavba bytov 5.1.1 Výstavba sociálnych bytov priebežne 
poskytovateľ soc. služby, 

granty,  rozpočet obce 

5.2 Podpora 

ambulantných 

a terénnych služieb 

5.2.1 Terénna sociálna služba priebežne 

poskytovateľ soc. služby, 

rozpočet obce, granty, 

VÚC 

5.2.2 Terénny soc. psychológ priebežne 
poskytovateľ soc. služby, 

rozpočet obce 

5.3 Podpora centier 

a voľnočasových aktivít 

5.3.1 Organizovanie podujatí pre 

začlenenie do spoločnosti  
priebežne 

poskytovateľ soc. služby, 

rozpočet obce, VÚC 

 

 

 



6. Špecifický cieľ – Zabezpečiť podporu vzdelávania sociálnych pracovníkov 

Priorita Opatrenia Aktivity 
Časový 

harmonogram 

Predpokladané finančné 

zdroje 

6. Vzdelávanie 

sociálnych 

pracovníkov 

6.1 Podpora 

 poradenstva,  prevencia 

a doplnkového 

vzdelávania 

pracovníkov 

6.1.1 Podpora vzdelávacích aktivít priebežne 
poskytovateľ soc. služby, 

granty,  rozpočet obce 

6.1.2 Doplnkové vzdelávanie vo 

forme kurzov  
priebežne 

poskytovateľ soc. služby, 

rozpočet obce, granty, 

VÚC 

6.1.3 Organizovanie stretnutí 

poskytovateľov soc. služieb za 

účelom výmeny skúseností 

priebežne 
poskytovateľ soc. služby, 

rozpočet obce 

 

7. Špecifický cieľ – Podpora zamestnanosti a udržiavanie pracovných návykov 

Priorita Opatrenia Aktivity 
Časový 

harmonogram 

Predpokladané finančné 

zdroje 

7. Podpora 

nezamestnaných 

6.1 Podpora pracovných 

návykov a poradenstvo, 

prevencia 

6.1.1 Podpora vzdelávacích aktivít priebežne 
poskytovateľ soc. služby, 

granty,  rozpočet obce 

6.1.2 podpora doplnkového 

vzdelávania vo forme  kurzov  
priebežne 

poskytovateľ soc. služby, 

rozpočet obce, granty, 

VÚC 

6.1.3 Poradenstvo pri hľadaní práce 

so spoluprácou kompetentných 

inštitúcií a úradov 

priebežne 
poskytovateľ soc. služby, 

rozpočet obce 

 


