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V zmysle 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 

(ďalej len „zákon o sociálnych službách“) obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán 

sociálnych služieb („ďalej KPSS“) 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 a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá vyššiemu 

územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza. 

KPSS je výsledkom vyjednávania medzi všetkými účastníkmi procesu komunitného 

plánovania. Je naplňovaný v rámci širokého partnerstva v komunite, zodpovedá miestnym 

podmienkam a potrebám. Komunitný plán stanoví ciele a priority rozvoja sociálnych služieb. 

Mapuje všetky verejné, súkromné a dobrovoľné subjekty z hľadiska aktivít, ktoré smerujú k 

naplneniu vytýčených cieľov. Komunitný plán obsahuje systém sledovania a hodnotenia 

postupov a priebežného informovania verejnosti. 

KPSS je vypracovaný na obdobie rokov 2021 – 2024. Predstavuje teda strednodobý strategický 

dokument, ktorý je schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Je spracovaný v súlade s 

požiadavkami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Rok 2021 bol pre sociálne služby náročný z hľadiska nového prenosného respiračného 

ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19). Prvý prípad na Slovensku bol potvrdený 

6.3.2020. 1. januára začali platiť prísnejšie opatrenia. Sprísnený bol zákaz vychádzania a 

zrušených bolo viacero výnimiek, ktoré platili cez vianočné sviatky. Zakázané boli akékoľvek 

návštevy iných domácností, konzumácia jedla v exteriéri prevádzok, zatvorené boli všetky 

lyžiarske strediská, kostoly, hotely nemôžu prijať nových hostí, pobyt v prírode bol možný len 

v rámci okresu. 29. januára spustilo Ministerstvo zdravotníctva kampaň na podporu očkovania. 

Vo februári 2021 sa Slovensko stalo najhoršie na svete v počte úmrtí a hospitalizovaných 

prípadov na počet obyvateľov. 8. februára začal platiť COVID automat, podľa ktorého bolo 

celé Slovensko v najhoršej, teda čiernej fáze. 

Od 6.3.2021poskytovatelia sociálnych služieb na území košického kraja boli vyzvaní 

Regionálnym úradom verejného zdravia („ďalej RUVZ“) na zabezpečenie zákazu styku 

klientov s verejnosťou. 6. marca uplynul rok od prvého potvrdeného prípadu na ochorenie 

COVID-19 na Slovensku. 

15. marca prijala vláda SR ďalšie opatrenia proti koronavírusu: vyhlásenie núdzového stavu, 

uzatvorenie všetkých obchodov okrem výnimiek (potraviny, lekárne, internetové obchody a 

iné), povinnosť prevádzkovateľom obchodných domov nezatvoriť uvedené obchody s 

výnimkou a zákaz prítomnosti ľudí v stravovacích prevádzkach. 

12. apríla sa plošne otvárali materské školy, prvý a druhý stupeň základných škôl. I. stupeň 

základnej školy bol zatvorený od 18.12.2020-12.04.2021 a druhý stupeň od 26.10.2020-

12.04.2021. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/COVID_automat
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Vláda SR vyhlásila dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej 

republiky núdzový stav. 

KPSS Obce Nižná Slaná na roky 2021-2024 je určený pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii 

ohrozených sociálnym vylúčením, obyvateľov obce Nižná Slaná v hmotnej a sociálnej núdzi, 

dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnené skupiny nezamestnaných, nezamestnaných bez 

vzdelania, s nízkym stupňom vzdelania, starších obyvateľov obce, ktorí potrebujú pomoc, mladé 

rodiny s deťmi, osamelých rodičov s deťmi, obyvateľov obce Nižná Slaná, ktorí sa dočasne ocitli 

v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu  náhodných udalostí, obyvateľov obce.  

 
Cieľová skupina seniori: 

 

 

Priorita 1. Sociálna starostlivosť o seniorov 

Cieľ 1.1. Podpora aktívneho starnutia 

Aktivita 1. Zachovanie kvality života a trvalo udržateľného 

rozvoja v obci 

2. Zabezpečenie kvalitných sociálnych služieb 

3. Rozvoj kultúrnych, spoločenských, športových 

aktivít 

4. Zriadenie terénnej sociálnej práce, komunitného 

centra 

5. Zriadenie KC 

Zdroje financovania Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, 

dotácie štátu a VÚC, iné. 

Termín realizácie 2021 - 2024 

Zodpovednosť OcÚ 

Indikátory plnenia Pomoc seniorom pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 

starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych 

aktivitách, sprevádzanie klienta 
 

K 31.12.2021 Obec Nižná Slaná zachovávala kvalitu života a trvalo udržateľného rozvoja v obci. 

K 31.12.2021 Obec Nižná Slaná neposkytovala opatrovateľskú službu. Obec nedisponuje 

opatrovateľkou spĺňajúcou vzdelanie alebo oprávnením o opatrovateľskom kurze. V roku 2021 

si žiaden občan obce nepodal žiadosť o prijatie do zamestnania na takúto pracovnú pozíciu, 

zároveň žiaden občan obce si nepodal žiadosť o opatrovateľskú službu. 

Obec Nižná Slaná rozvíjala kultúrne a spoločenské služby v roku 2021 len v obmedzenej miere 

z dôvodu ochorenia COVID-19 a následných obmedzení. 

Obec Nižná Slaná v roku 2021 nezriadila terénnu sociálnu prácu, ani komunitné centrum. 

Obec Nižná Slaná je zapojená do projektu „NP TA COVID“, ktoré je financované zo štátneho 

rozpočtu. 

    V roku 2021 boli umiestnení 3 občania obce v Zariadení pre seniorov, jedna občianka je   

    v poradovníku  čakateľov na umiestnenie v Zariadení pre seniorov. 
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Priorita 1. Sociálna starostlivosť o seniorov 

Cieľ 1.1. Podpora aktívneho starnutia 

Aktivita 1.1.2. Aktivizácia rozvoja súčasných a ďalších aktivít 

pre cieľovú skupinu seniorov v oblasti kultúrneho 

vyžitia a trávenia voľného času 

Termín realizácie 2021 - 2024 

Zodpovednosť OcÚ, kluby dôchodcov 

Indikátory plnenia Kultúrne podujatia, spoločenské podujatia, výlety, 

posedenia v dennom centre, vykonávanie rôznych 

tvorivých aktivít 
 

 

K 31.12.2021 sa z dôvodu ochorenia COVID- 19 neuskutočňovali aktivity v Klube dôchodcov. 

Uskutočnilo sa trojstretnutie Klubov dôchodcov v kultúrnom dome, ktoré bolo 

financované Obcou Nižná Slaná  v sume spolu 212,34 €. 

Z dôvodu šírenia nákazy ochorením COVID -19 bol Klub dôchodcov Nižná Slaná na základe 

opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zatvorený, uskutočnilo sa len niekoľko 

stretnutí v nedeľňajších poobedných hodinách v obmedzenom počte členov Klubu dôchodcov 

a za zachovania príslušných opatrení a nariadení RÚVZ. 

 

 
 

Priorita 1. Sociálna starostlivosť o seniorov 

Cieľ 1.1. Podpora aktívneho starnutia 

Aktivita 1.1.3. Podpora aktivít s cieľom vzdelávania a 

informovania seniorov v oblasti prevencie kriminality, 

nakoľko táto cieľová skupina sa stáva v súčasnej dobe 

obetami trestných činov 

Zdroje financovania Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, 

dotácie štátu a VÚC, iné. 

Termín realizácie 2021 - 2024 

Zodpovednosť OcÚ MV SR, kluby dôchodcov 

Indikátory plnenia Realizácia projektov a prednášok o bezpečnosti bývania a 

spolunažívania, preventívne kontroly stavu bezpečného 

bývania, ako sa nestať obeťou trestného činu. 
Poradenstvo a prednášky sa budú konať v dennom centre. 

 

 

V roku 2021 situácia nútila najmä našich seniorov zostať doma za zatvorenými dverami. To 

však neznamená, že sú chránení pred rôznymi podvodníkmi, ktorí sa pod vymyslenými 

legendami, zámienkami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory, zneužívajúc 

vzniknutú situáciu súvisiacu s ochorením COVID – 19. Preto obec v spolupráci s Okresným 
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riaditeľstvom PZ v Rožňave, šírila v minulosti osvetu a prevenciu pre seniorov v klube 

dôchodcov priamym stretnutím s príslušníkmi PZ, v roku 2021 len rozhlasovými reláciami, 

letákmi do schránok seniorov a upozorňovaním na webovej stránke obce. 

V šírení prevencie budeme pokračovať aj v roku 2022. 
 

 
Priorita 1. Sociálna starostlivosť o seniorov 

Cieľ 1.1. Podpora karantény, COVID-19 

Aktivita 1.1.5. Prezentovanie preventívnych opatrení ochorenia 

COVID-19 

Zdroje financovania rozpočet obec, dotácie štátu  

Termín realizácie Priebežne počas roka 2021 

Zodpovednosť Obec, SČK, MVpre RK 

Indikátory plnenia Podpora zriadenia nových druhov sociálnych služieb 

poskytovaných obcou  – zamerať sa na terénne formy ich 

poskytovania a tým prispieť k predĺženiu možnosti klientov 

zotrvať v domácom prostredí a zachovať sociálne väzby v 

rámci ich komunity 

 

Od mesiaca marec 2021 osamelý senior, ktorý potreboval pomoc z dôvodu karantény, či 

akéhokoľvek iného dôvodu, telefonicky požiadal obec o túto službu. Obec Nižná Slaná v 

spolupráci s MVpre MRK robila nákupy potravín, drogérie či vyberali lieky v lekárni, rozdávali 

respirátory, rúška a dezinfekciu. Zamestnanci obce šili rúška a roznášali občanom nad 62 rokov 

do domácností v začiatkoch vzniku ochorenia COVID-19. 
 
 

Obec Nižná Slaná do 31.12.2021 roznášala z predajne Tesco potraviny, drogistický tovar v 

rámci projektu „Potravinová pomoc pre MRK a dôchodcov“,  ktoré  zamestnankyne  TA 

COVID  rozdelili  a odovzdali  nízkopríjmovým  rodinám  a seniorom. 

 

Priority pre rodiny s deťmi 
 

 
 

Priorita 2. Zlepšenie systému spolupráce a koordinácie 

subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti 

Cieľ 2.3. Podpora rodín s deťmi 

Aktivita 2.3.1 Zlepšiť spoluprácu a komunikáciu medzi 

organizáciami pracujúcimi s rodinou, deťmi a 

mládežou 
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Zdroje financovania Bez výraznejších nárokov na zdroje, rozpočet obce, 
prostriedky štrukturálnych fondov EÚ 

Termín realizácie 2021 - 2024 

Zodpovednosť OcÚ, ÚPSvR 

Indikátory plnenia Cieľom je presne definovať, ktoré inštitúcie sa zaoberajú 

cieľovou skupinou, čo konkrétne riešia, ktorými 

problémami sa zaoberajú, ako môžu spoločne jednotlivé 

inštitúcie, potreby a problémy cieľovej skupiny riešiť. 

 

Spolupráca s organizáciami v obci je na dobrej úrovni. 

Starosta obce v spolupráci s TA COVID a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny riešili 

možnosti a postupy rodín s deťmi, ktoré museli zo dňa na deň riešiť krízovú situáciu. 

V súčasnosti sa nachádzajú deti v krízovom centre v Rožňave, z dvoch rodín, z toho je jedna 

MRK a v detskom domove v Dobšinej, kde sa nachádzajú deti z jednej rodiny. Obec koncom 

roka 2021 riešila v jednej domácnosti zhorenie intriéru rodinného domu, poskytla nájomníkom 

dezinfekčné prostriedky, potravinovú pomoc a hygienické prostriedky.  

 
 

Priorita 3. Podpora a aktivizácia pracovného začlenenia občanov 

so zdravotným postihnutím 

Cieľ 3.3. Podpora občanov so zdravotným postihnutím 

Aktivita 3.3.1. Iniciovať zriadenie chránenej dielne, vznik 
sociálneho podniku 

Zdroje financovania rozpočet obce, rozpočet štátu 

Termín realizácie 2021 - 2024 

Zodpovednosť OcÚ 

Indikátory plnenia Plánuje sa zriadiť chránená dielňa, kde by sa zamestnali 

občania so zdravotným postihnutím.  

Obec zriadila sociálny podnik s.r.o. 

 

Obec Nižná Slaná plánuje zriadiť chránenú dielňu, zatiaľ pracuje na zriadení sociálneho podniku, 

je založená s.r.o. a momentálne sa transformuje. Projekt je v štádiu príprav. Obecný podnik 

Nižná Slaná s.r.o, Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná, IČO 53 805402, DIČO 2121605584. 

Obecný podnik Nižná Slaná s.r.o. by mal byť spustený do prevádzky v roku 2022. 
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Priorita 3. Zlepšovanie informovanosti o sociálnych službách a 

platnej legislatíve pre občanov s nepriaznivým 

zdravotným stavom 

Cieľ 3.4. Podpora občanov so zdravotným postihnutím 

Aktivita 3.4.1. Zabezpečiť efektívny systém informovanosti o 

sociálnych službách a platnej legislatív 

Zdroje financovania rozpočet obce 

Termín realizácie 2021 - 2024 

Zodpovednosť OcÚ v spolupráci s inštitúciami a organizáciami 

pracujúcimi s cieľovou skupinou 

Indikátory plnenia Zámerom je zabezpečiť komunikačný kanál, 

prostredníctvom ktorého by sa cieľová skupina dozvedela, 

ako a akým spôsobom môže riešiť svoje problémy, ale aj 

aktualizácie platnej legislatívy. Ide o využitie rôznych foriem 

informovanosti ako sú: samostatne tlačené letáky, kartičky 

plagáty, informačné tabule, elektronické 

médiá (webstránka obce,) priama osveta (besedy v Klube 

dôchodcov). 

Na webovej stránke obce Nižná Slaná si občania nemôžu prečítať informácie o sociálnych 

službách obce. Vzhľadom na to, že obec je prestárla, občania si vybavujú svoje záležitosti 

fyzicky svojou prítomnosťou na obecnom úrade alebo telefonicky.  

Obec Nižná Slaná v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ v Rožňave, skupinou prevencie 

vnútorného oddelenia a s predsedom Klubu dôchodcov šírili osvetu a prevenciu pre seniorov 

besedami v Klube dôchodcov, letákmi do schránok seniorov, alebo vyvesovaním plagátov na 

úradných tabuliach obce a hlásením oznamov v miestnom rozhlase. 

Plnenie stanovených cieľov je realizované v súlade so schváleným rozpočtom obce Nižná 

Slaná na príslušný kalendárny rok. 

 

 
Komisia sociálno - zdravotná pri OZ v Nižnej Slanej ................2022 prerokovala a 

schválila Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Nižná Slaná na rok 2021 

a zároveň ho odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Nižnej Slanej ho  schváliť. 

 

 
 

 
Spracovala: Bc. Sylvia Čipková  
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