
 Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb 

 
   Na dosiahnutie tohto cieľa využívať koordinovaný postup všetkých poskytovateľov 
sociálnych služieb v obci, s efektívnym využitím ich súčasných personálnych 
a finančných kapacít a so zameraním sa na získanie všetkých dostupných finančných 
zdrojov, vrátene prehodnotenia priorít obecného rozpočtu smerom k navýšeniu 
v oblasti sociálnych služieb, aby boli v súlade záujmom a potrebami cieľových skupín 
v komunite obce. 
 
 
 

2.1. Priority rozvoja sociálnych služieb v obci Luhyňa 

 

Priorita č. 1 Opatrovateľská služba 

AKTIVITY 

 

 Zabezpečenie  sociálnej služby pre obyvateľov so 

zreteľom na ich zotrvanie v domácom prostredí 

 Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne,  k 

vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný spoločenský a 

kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie 

medziľudských vzťahov. 
 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2018 – 2022 

REALIZÁTOR Zodpovedná osoba 

 

 Obec Luhyňa 
 Košický samosprávny kraj 
 Registrovaný subjekt 

 

 

 

 

 

Priorita č. 2 Sociálna služba v zariadení 

AKTIVITY 
 

 Zabezpečenie sociálnej služby v 

registrovanom zariadení na VÚC 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2018 – 2022 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Obec Luhyňa 
 Košický samosprávny kraj 

 Registrovaní subjekt 

  

 

 

 

Priorita č. 3 Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí 



AKTIVITY 
 

 Zabezpečenie možnosti  stravovania 

 Zabezpečenie finančnej podpory stravovania 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2018 – 2022 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Obec Luhyňa 
 Registrovaný subjekt 

 ÚPSVaR Trebišov  

 

 

 

Priorita č. 4  Integrácia detí vo výchovno–vzdelávacom procese 

AKTIVITY 

 

 Individuálny prístup pri integrácií detí vo 

vyučovacom procese so zdravotným znevýhodnením, 

zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo 

s nadaním 

 Zabezpečenie asistenta učiteľa 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2018 – 2022 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 

 Obec Luhyňa 
 Materská škola 

 Základná škola 

  

 

 

Priorita č. 5 Spoločensky neprispôsobivé osoby 

AKTIVITY 

 

 Osobitný príjemca dávky 

 Začlenenie spoločensky neprispôsobivých osôb 

do spoločenského života 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2018 – 2022 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Obec Luhyňa 
 ÚPSVaR Trebišov 

 

 

 

Priorita č. 6 Nezamestnaní 

AKTIVITY 

 

 Pracovné návyky 

 Spolupráca s ÚPSVaR pri hľadaní zamestnania 

 Pomoc pri rekvalifikácií 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2018 – 2022 



REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Obec Luhyňa 
 ÚPSVaR Trebišov  

 

 

Priorita č. 7 Vybudovanie bezbariérovosti v obci 

AKTIVITY 

 

Predinvestičná fáza: 

 Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre 

územné konanie, pre stavebné povolenie) 

 Vydanie stavebného povolenia 

Investičná fáza: 

 Získanie zdrojov financovania 

 Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 

o ver. obstarávaní 

 Realizácia 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2018 – 2022 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

 Obec Luhyňa 
 MO Zdravotne postihnutých osôb 

 MPSVaR 

 Košický samosprávny kraj 

 dotácie z MPSVaR 

 výťažok z lotérie 

 vlastné zdroje pre kofinancovanie  

 

Zodpovedná osoba 
 

Priorita č. 8 Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb 

AKTIVITY 

 

 Vypracovanie a schválenie VZN a zásady 

finančnej podpory v oblasti sociálnych služieb 

 Novelizácia 

 Registrácia sociálnych služieb na VÚC – podľa 

potreby – 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2018 – 2022 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Obec Luhyňa 
 Košický samosprávny kraj 

 

 
 
Priorita č. 9  Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu 

AKTIVITY 

 

Predinvestičná fáza: 

 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 

 Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre 

územné konanie, pre stavebné povolenie) 

 Vydanie stavebného povolenia 

Investičná fáza: 

 Získanie zdrojov financovania 

 Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 

o ver. obstarávaní 

 Realizácia 



 Kolaudácia 

Fáza po realizácií: 

 Kvalitné sociálne prostredie 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2018 – 2022 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

 Obec Luhyňa 
 Štátny fond 

 Obyvatelia obce 

 Dotácie 

 vlastné zdroje 

 

Zodpovedná osoba  

 

 

Priorita č. 10 Vybudovanie cyklotrasy 

AKTIVITY 

 

 Zabezpečenie aktívneho športového vyžitia 

seniorov a mládeže 

 Rehabilitácia zdravotne postihnutých 

 Bezpečný presun obyvateľstva 

 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2018 – 2022 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

 Obec Luhyňa 
 Ministerstvo Financií a PSVaR 

 Košický samosprávny kraj 

 MO zdravotne postihnutých osôb 

 Dotácie 

 vlastné zdroje pre kofinancovanie  

 

Zodpovedná osoba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorita č. 11 

 Podpora vytvorenie sociálneho zariadenia a poskytovania 

sociálnej služby pre potreby   

  obce s verejným poskytovateľom 

AKTIVITY 

 

 Spolupráca 

 Podpora 

 Zabezpečenie  sociálnej služby pre obyvateľov so 

zreteľom na ich zotrvanie v domácom 

prostredí 

 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2018 – 2022 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Registrovaný subjekt 

 Obec Luhyňa 
 Košický samosprávny kraj  

  

 

 

 
 

3. Časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb 

 
Komunitný plán sociálnych služieb obce Luhyňa úzko participuje na PHSR obce 

Luhyňa. Čiastkovým cieľom je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie spoločenského 
života v obci. 



Nakoľko finančné možnosti obce v súčasnom programovom rozpočte sú ohraničené 
je potrebné túto požiadavku zahrnúť do programového rozpočtu na roky 2018 – 2020 
(podľa komunitného plánu na roky 2018 – 2022). Určite nie je v možnostiach obce 
realizovať tento zámer len z vlastných zdrojov. Zámerom môže byť vypracovaný 
projekt s využitím viac zdrojového financovania. Na jednotlivé priority rozvoja 
sociálnych služieb stanový Obecné zastupiteľstvo obce Luhyňa zodpovedné osoby 
a časový horizont realizácie podľa aktuálnosti, t.j. ako je to uvedené v predošlej 
kapitole „Priority rozvoja sociálnych služieb obce...“ v časti „Časový horizont 
realizácie opatrenia“. 

 

    6.1.  Finančné podmienky obce na poskytovanie sociálnej služby 

t.j. určenie finančných zdrojov z rozpočtu obce, rozpočtu vyššieho územného celku a 
rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby na spolufinancovanie potrebnej 
kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o 
sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, 
v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu podľa konkrétnych 
poskytovateľov sociálnych služieb a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity. 

Obec Luhyňa v súčasnosti neposkytuje a ani nezabezpečuje poskytovanie sociálnej 
služby v zariadení. V prípade aktuálnosti časť „Finančné podmienky„ doplní 
dodatkom Komunitného plánu sociálnych služieb obce Luhyňa.    

 

4.  Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb 

 
Tento plán budú predstavitelia samosprávy a poverené osoby obecným 
zastupiteľstvom priebežne monitorovať, zodpovedne posudzovať a vytvárať aj jeho 
finančné zabezpečenie, je záväzným pre tvorbu rozpočtu obce a jeho aktivity sú 
premietnuté do rozpočtu obce. Komunitný plán sociálnych služieb obce je rozvojový 
usmerňujúci dokument pre všetky subjekty existujúce, či majúce aktivity na území 
obce, ktoré chcú realizovať činnosti sociálneho rozvojového charakteru (podnikateľské 
subjekty, odborné organizácie, štátne orgány, mimovládny sektor) a je základným 
podkladom pre tvorbu sociálnych projektov. 
 
Časový horizont vyhodnocovania komunitného plánu: 

Obecné zastupiteľstvo obce Luhyňa minimálne 1x ročne prerokuje Správu o sociálnej 
situácii v obci a podľa zistených skutočností bude aplikovať zistené požiadavky 
a návrhy do komunitného plánu obce. Na rokovanie zastupiteľstva bude predložená 
správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb, aktuálnej situácii a 
aktualizácii úloh obce v oblasti sociálnych služieb na budúce obdobie. 
Za implementáciu, aktualizáciu a komunikáciu Komunitného plánu sociálnych služieb 
obce sú zodpovedné volené a výkonné orgány samosprávy obce. 
 

5. Podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu 
sociálnych služieb 

 



Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú najmä miestni 
obyvatelia. Od nich sa očakáva, že vyjadria  svoje požiadavky vo sfére poskytovania 
sociálnych služieb, a teda aj pri aktualizácii komunitného plánovania. 

Účasť pri aktualizácii komunitnom  plánovaní: 

-  písomné návrhy občanov – preberá  poverený pracovník za sociálnu oblasť 
-  ústne návrhy občanov – na obecnom úrade sa vyhotoví úradný záznam   
   o predloženom návrhu, ktorý predkladateľ potvrdí svojim podpisom 
-  účasť obyvateľov obce na verejnom zhromaždení. 
 
Komunitný plán možno meniť: 

-  ak sa zmenia priority 
-  získanie finančných prostriedkov na konkrétne potreby 
-  nové návrhy na poskytovanie sociálnych služieb 
-  po uplynutí plánovaného obdobia . 
 

 

 

6. Súlad poskytovania sociálnych služieb v územnom obvode obce 
 
 
V súčasnosti obec  Luhyňa neposkytuje a nemá zapísanú sociálnu službu v Registri 
poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja. 
 
Obec v prípade potreby podporuje: 
- poskytovanie sociálnych služieb s verejnými a neverejnými poskytovateľmi  pre 
potreby obce na základe zmluvy s poskytovateľom. 
 
Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce Luhyňa: 
 
V súčasnosti nie je registrovaný iný verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnej 
služby v územnom obvode obce Luhyňa a žiadny subjekt neponúkol spoluprácu pri 
poskytovaní potrebných sociálnych služieb v územnom obvode obce Luhyňa. 
 
 
Obec Luhyňa v prípade potreby vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 
25, § 35, § 36 a 40 na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej 
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s komunitným plánom 
sociálnych služieb obce, ak je to v súlade s potrebami a záujmom cieľových skupín 
v komunite obce Luhyňa. 
 

 

 

 

 

 Záver 

 

 

 

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, 
podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom 
umožniť im zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné  plánovanie 



by malo dať odpoveď na otázky ohľadne potrebných služieb v našej komunite, ako 
majú byť lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii?.  Určite je 
prínosom prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej 
oblasti. No zároveň je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného 
zámeru zo strany štátu. Obec preto musí využívať aj iné zdroje financovania. 

   Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre 
dôstojný a plnohodnotný život. Slúži ku cti obyvateľom obce, že sa snažia plniť 
vytýčené ciele i v čase hospodárskej krízy, keď prostriedky na ďalší rozvoj obce zo 
štátneho rozpočtu boli značne obmedzené. Predsudky medzi obyvateľmi v obci nie sú 
také priepastné ako to poznáme v iných obciach. Už len preto si zaslúžia pozornosť a 
podporu štátnych orgánov na zlepšenie životných podmienok tunajších ľudí.         

 
 
 

Luhyňa, máj 2018 
 
Dokument bol prerokovaný a schválený na Obecnom zastupiteľstve   

dňa .................. 2018. 

 
 
 
 
                                                                                                  

 

 

               

                                                                                     

 

 

                                                                                                  Bc. Mária Sedláčeková 

                                                                          starostka obce 

 
 

 

Úplné znenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Luhyňa je 
k nahliadnutiu na Obecnom úrade Luhyňa. 
 


