
                                          Komunitný plán sociálnych služieb Kalná nad Hronom 2018-2022 

 

 

 

 

OBEC KALNÁ NAD HRONOM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

na obdobie rokov 2018 - 2022 

 

  



                                          Komunitný plán sociálnych služieb Kalná nad Hronom 2018-2022 

 

 

 

 

Obsah 

ÚVOD .............................................................................................................................................. 4 

1. KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE- TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ ............................................ 5 

1.1. Komunitné plánovanie sociálnych služieb ............................................................................ 5 

1.2 Účastníci komunitného plánovania sociálnych služieb .......................................................... 8 

1.3 Hlavné princípy, zásady komunitného plánovania................................................................. 9 

1.4 Definovanie skupín komunitného plánu sociálnych služieb ................................................ 11 

1.5 Harmonogram komunitného plánovania sociálnych služieb ( ďalej len KP) 2018-2022 .... 12 

1.5.1 Zoznam členov pracovných skupín ............................................................................... 13 

2. SOCIÁLNO- DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE ............................................................... 15 

2.1 Základná charakteristika ...................................................................................................... 15 

2.2 Obyvateľstvo ........................................................................................................................ 16 

2.4 Zdravotníctvo ....................................................................................................................... 20 

2.5 Školstvo ................................................................................................................................ 20 

2.6 Zamestnanosť ....................................................................................................................... 22 

3. ANALÝZA STAVU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ............................................................ 23 

3.1 Sociálna situácia v obci podľa druhu a formy sociálnych služieb ....................................... 23 

3.2 Financovanie sociálnych služieb .......................................................................................... 26 

4. ANALÝZA STAVU POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB .............. 28 

5. PRIORITY A CIELE ROZVOJA SLUŽIEB ............................................................................. 30 

5.1. Definovanie cieľových skupín ............................................................................................ 30 

5.1.1 Obyvatelia v dôchodkovom veku .................................................................................. 30 

5.1.2 Deti, mládež a rodina zo sociálne slabšieho prostredia ................................................. 31 

5.1.3  Ženy na materskej dovolenke, mladé rodiny ............................................................... 32 

5.1.4  Dlhodobo nezamestnaní a sociálne odkázaní obyvatelia, marginalizované skupiny ... 32 

5.1.5 Zdravotne ťažko postihnutí obyvatelia.......................................................................... 33 

5.1.6  Osoby vyžadujúce azylové ubytovanie (bezdomovci, občania po výkone trestu, po 

závislosti na drogách) ............................................................................................................. 33 



                                          Komunitný plán sociálnych služieb Kalná nad Hronom 2018-2022 

 

 

 

5.2.  Sociálne služby ................................................................................................................... 34 

SWOT analýza cieľovej skupiny a stanovenie priorít tejto cieľovej skupiny ............................ 34 

5.2.1 Obyvatelia v dôchodkovom veku - seniori ................................................................... 34 

5.2.2 Deti a mládež,  rodiny zo sociálne slabšieho prostredia, ženy na materskej dovolenke, 

mladé rodiny ........................................................................................................................... 40 

5.2.3 Dlhodobo nezamestnaní a sociálne odkázaní obyvatelia, marginalizované skupiny .... 44 

5.3. Služby vzdelávania .............................................................................................................. 48 

5.4 Zdravotnícke služby ............................................................................................................. 49 

5.5.  Voľno- časové aktivity ....................................................................................................... 50 

5.6  Bezpečnosť a aktivity prevencie ......................................................................................... 52 

5.7 Bývanie ................................................................................................................................. 53 

5.8 Budovanie občianskej spolupatričnosti ................................................................................ 54 

6. MONITOROVANIE  A SPOSOB  VYHODNOCOVANIA KPSS .......................................... 56 

7. ČASOVÝ PLÁN REALIZÁCIE KONCEPCIA KPSS ............................................................. 56 

ZÁVER ........................................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Komunitný plán sociálnych služieb Kalná nad Hronom 2018-2022 

 

 

 

 ÚVOD 

Vážení spoluobčania - prijímatelia sociálnych služieb, poslaním sociálnych služieb je 

pomoc, podpora a sprevádzanie ľudí, ktorí potrebujú udržať si alebo znovu získať svoje miesto v 

spoločnosti, v komunite. Ďalším cieľom je podporiť začleňovanie ľudí do spoločnosti,  zvyšovať 

sociálnu súdržnosť a  smerovanie k službám poskytovaným na komunitnej úrovni a rozvinutie 

potenciálu v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti obyvateľov.  

Sociálne služby sa týkajú každého z nás a aj to je dôvod, prečo je potrebné ich plánovať a 

neustále rozvíjať. Sú súčasťou verejnej politiky. Táto politika by mala presadzovať orientáciu na 

potreby a preferencie jej prijímateľov.  

Obec je povinná zabezpečiť sociálne služby pre svojich obyvateľov a od samosprávy v 

súčasnosti závisí rozsah, podmienky a kvalita, v akej obyvatelia užívajú sociálne služby. Tie 

podmienky sú plánované v komunitnom plánovaní. Komunitné plánovanie je plánovanie pre 

komunitu. Hľadáme ním spôsob pomoci určitým sociálnym skupinám-obyvateľom obce, ktoré túto 

pomoc potrebujú. Podpora poslancov obecného zastupiteľstva pri komunitnom plánovaní je 

vyjadrením súhlasu celej obecnej komunity s procesom komunitného plánovania. Je to metóda, 

prostredníctvom ktorej je možné sociálne služby plánovať tak, aby čo najviac zodpovedali 

potrebám jednotlivých skupín občanov a jednotlivcom, ale zároveň, aby boli v súlade s miestnymi 

špecifikami a potrebami. 

Obec Kalná nad Hronom vypracovala významný strednodobý strategický dokument - 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Kalná nad Hronom na roky 2018 – 2022 v úzkej 

spolupráci všetkých zainteresovaných strán – obyvateľov našej obce, poskytovateľov a 

prijímateľov sociálnych služieb, zástupcov samosprávy a štátnej správy. S pomocou obyvateľov 

obce sa identifikoval východiskový stav, vyšpecifikovali slabšie miesta v doterajšom poskytovaní 

sociálnych služieb, zadefinovali potreby občanov a stanovili ciele a priority budúceho rozvoja 

sociálnych služieb v obci Kalná nad Hronom. 

Dovoľte nám poďakovať sa všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení tohto strategického 

dokumentu, hlavne členom a vedúcim pracovných skupín, ale aj všetkým obyvateľom obce Kalná 

nad Hronom, ktorí tento dokument svojimi pripomienkami a podnetmi pomáhali vytvárať.  
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Komunitný plán sociálnych služieb bude v obci Kalná nad Hronom slúžiť na skvalitnenie 

života a zvýšenie rozsahu a kvality poskytovaných sociálnych služieb ako aj ostatných služieb 

potrebných ku sociálne kvalitnému komunitnému životu.  

Komunitný plán sociálnych služieb je výstupom komunitného plánovania sociálnych 

služieb a výsledkom dohody medzi zadávateľmi, poskytovateľmi a užívateľmi sociálnych služieb.  

Zároveň poukazuje na to, aké sociálne služby v našej obci potrebujeme a aké v najbližšej dobe 

vybudujeme. Je to dokument ktorý definuje rozvoj sociálnych služieb ale zároveň je to dokument 

ktorý sa bude spolu s našou komunitou dopĺňať a meniť v prípade, že v sociálnej oblasti vznikne 

potreba novej sociálnej služby alebo sociálneho rozvoja.   

 

Koordinátor plánovania: Mgr. Ivana Tóthová 

Zadávateľ: Obec Kalná nad Hronom 
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1. KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE- TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

1.1. Komunitné plánovanie sociálnych služieb 

 

Komunitné plánovanie sociálneho rozvoja a  služieb je jednou zo základných metód 

riadenia rozvojových procesov. Predstavuje metódu, pomocou ktorej obec Kalná nad Hronom 

plánuje sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých 

občanov. Ide o otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov  a hľadanie najlepších riešení v 

oblasti sociálnych služieb.  

Komunitné plánovanie obec Kalná nad Hronom využila pre začatie spolupráce a tvorbu 

trvalejších partnerstiev. V porovnaní s inými metódami posilnilo princípy zastupiteľskej 

demokracie, pretože do procesu zapojili aj zainteresované subjekty.   

Výraz „komunitný plán“ vznikol spojením slov komunita a plánovanie. Za „komunitu“ 

najčastejšie považujeme skupinu občanov, ktorí žijú v určitom územnom celku a majú medzi sebou 

rôzne sociálne väzby. Komunita je tiež miesto, kde človek získava emocionálnu podporu, ocenenie 

a pomoc v každodennom živote.  

„Plánovanie“ je tvorba plánu, zámerov, cieľov – všetkého, čo chceme realizovať, uskutočniť, 

vytvoriť, zmeniť, rozvíjať, nahrádzať, doplniť a čo tvorí okruh plánovania.  

V oblasti sociálnych služieb je komunitné plánovanie chápané ako proces zmeny a rozvoja 

sociálnych služieb s rešpektovaním potrieb danej komunity.  

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia 

rozvojových procesov. Predstavuje metódu, pomocou ktorej obec Kalná nad Hronom plánuje 

sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov. 

Ide o otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov  a hľadanie najlepších riešení v oblasti 

sociálnych služieb, umožňuje spracovávať rozvojové materiály v oblasti sociálnych služieb 

verejného života na úrovni obce, mesta i kraja. Pri komunitnom plánovaní je potrebné zvážiť 

potreby občanov, potreby a možnosti poskytovateľov sociálnych služieb a možnosti tých, ktorí 

poskytujú zdroje na napĺňanie potrieb komunity. Východisko alebo hlavná myšlienka 

komunitného plánovania je jednoduchá – „skôr ako o ľuďoch rozhodneš, poraď sa s nimi“. 
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Ciele komunitného plánovania sociálnych služieb 

 Posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce Kalná n. Hronom. 

 Predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín.  

 Opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji (a v niektorých prípadoch 

predstavujú pre obyvateľov hrozbu, či vyvolávajú strach a neistotu). 

 Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych verejných služieb pre svojich obyvateľov. 

 Zabezpečiť bezpečnosť a ochranu obyvateľov obce, prevenciu a osvetu. 

 Zabezpečiť základnú ľudskú potrebu – bývanie pre všetky skupiny obyvateľov – sociálne, 

nájomne. 

     Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje: 

a) analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, 

foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo 

územnom obvode vyššieho územného celku, 

b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode 

obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa 

jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín v územnom 

obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku, 

c)  analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce alebo územnom 

obvode vyššieho územného celku, 

d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych 

služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity 

týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých 

druhoch zariadení v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku, 

e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja 

sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych 

služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v 

jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity 

tak, aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov 

obce a vyššieho územného celku, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia 
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finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných 

podmienok, ktoré vytvára obec, vyšší územný celok a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu 

komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb, 

f.) spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo 

koncepcie rozvoja sociálnych služieb, 

g) podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo 

koncepcie rozvoja sociálnych služieb. 

    Komunitné plánovanie musí odpovedať na 4 základné otázky: 

- Kde sa samospráva v oblasti uspokojovania potrieb občanov v sociálnych službách 

nachádza v súčasnosti? (Odpoveď musí priniesť analýza súčasného stavu sociálnych služieb v 

obci). 

- Kam sa chce dostať v budúcnosti? (Je potrebné naformulovať zámery a strednodobé 

výsledkovo orientované ciele, ktoré prispievajú k dosiahnutiu zámerov). 

- Akým spôsobom sa tam dostane? (Určiť stratégie, úlohy, činnosti a aktivity, ktoré samospráva 

na to vyvinie a bude ich financovať z vlastného rozpočtu a iných zdrojov) 

- Ako bude vyhodnotený zrealizovaný pokrok? (Merateľnými ukazovateľmi plnenia 

strednodobých cieľov) 

Obec a vyšší územný celok zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja 

sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom. 

Obec vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40  zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych služieb na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade 

predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b zákona 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách v súlade s komunitným plánom sociálnych služieb obce. Ak je žiadateľom 

o poskytnutie finančného príspevku obec, písomné vyjadrenie podľa prvej vety vydá obec z 

vlastného podnetu. 
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1.2 Účastníci komunitného plánovania sociálnych služieb 

 

     V záujme napĺňania spoločnej predstavy o budúcnosti sociálnych služieb sa v danej komunite  

stretávajú a spoločne plánujú jednotliví aktéri, ktorí majú v procese plánovania rovnaké práva a 

povinnosti:  

- zadávatelia sociálnych služieb – subjekty, ktorým vyplýva zabezpečovanie sociálnych služieb 

na príslušnom území zo zákona. Sociálne služby zriaďujú, prípadne zadávajú iným subjektom, 

financujú a organizujú. V systéme verejnej správy je to obec, mesto, samosprávny kraj. 

- poskytovatelia sociálnych služieb- subjekty, ktoré služby poskytujú a ponúkajú bez ohľadu na 

ich právnu formu. Poskytovateľom sociálnych služieb môže byť obec, mesto, samospráva, 

právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo samosprávnym krajom ako aj iná fyzická 

osoba registrovaná ako poskytovateľ.  

- užívatelia sociálnych služieb- osoby, ktorým sú poskytované sociálne služby alebo ktoré o ne 

žiadajú z dôvodu ich nepriaznivej sociálnej situácie. Do nepriaznivej situácie sa môžu dostať 

z rôznych príčin, napr. : v dôsledku vysokého veku, nepriaznivého zdravotného stavu, krízových 

životných situácií, životných návykov, spôsobu života, ktorý vedie ku konfliktu so spoločnosťou.  

- verejnosť – rodinný príslušníci prijímateľov sociálnych služieb, občania žijúci na príslušnom 

území, ktorých sa poskytovanie sociálnych služieb priamo nedotýka, ale v blízkej budúcnosti môžu 

patriť k potencionálnym užívateľom sociálnych služieb, prípadne poskytovanie sociálnych služieb 

môže ovplyvniť kvalitu ich života.  

Do plánovania a do rozhodovania o formách sociálnych služieb musia byť zapojení aj 

prijímatelia sociálnych služieb. Ich zapojenie napomôže k tomu, aby získali formu pomoci adresne, 

t.j., aby získali takú pomoc, ktorú užívatelia potrebujú a nie takú, o ktorej si myslíme, že by 

potrebovali. 

Komunitné plánovanie zapája do procesu všetkých, ktorých sa daná oblasť týka, v procese 

prevažuje dialóg a vyjednávanie, dosiahnutý výsledok je prijatý a podporovaný väčšinou 

účastníkov.  
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1.3 Hlavné princípy, zásady komunitného plánovania 

 

 Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi – potreby a ciele všetkých účastníkov majú 

rovnakú váhu. Názorom všetkých strán bol venovaný rovnaký priestor.  

 Zapájanie miestneho spoločenstva – pri zapájaní miestnej komunity, obyvateľov obce 

Kalná nad Hronom boli metódy a formy oslovenia a zapojenia aplikované tak, aby nikto 

nebol diskriminovaný a vylučovaný.  

 Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov – pri spracovaný plánu bol braný 

ohľad na spoluprácu s podnikateľmi, dobrovoľníkmi v sociálnych službách, svojpomocné 

skupiny, rodinnú starostlivosť, organizácie pôsobiace v obci poskytujúce sociálne služby. 

Komunitný plán sociálnych služieb je jedným z nástrojov na celkové zlepšenie kvality 

života v obci Kalná nad Hronom.  

 Práca s informáciami – pri spracovaní bol zabezpečený rovnaký prístup k informáciám 

pre všetkých, ktorí sa plánovania zúčastnili. Priebežne bolo zabezpečené odovzdávanie 

informácií verejnosti.  

 Priebeh spracovania komunitného plánu – proces komunitného plánovania zahŕňal 

vyhľadávanie, zapájanie a diskusiu rôznych skupín. Tento proces umožnil, aby navrhnutý 

systém sociálnych služieb plne zodpovedal miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom, 

ktorými disponuje obec Kalná nad Hronom.  

 Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce. 

 Kompromis priania a možností – výsledkom komunitného plánovania v obci Kalná nad 

Hronom je kompromisné riešenie medzi potrebami a možnosťami obecného rozpočtu. 

Možnosťami v tomto prípade nie sú iba materiálne, finančné a ľudské zdroje, ale tiež 

spoločná dohoda, ktorá vymedzila, kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov komunitného 

plánu podieľať.  

Zásady 

 Potreby, priority a smery rozvoja sociálnych služieb v obci Kalná nad Hronom sú 

definované ľuďmi, ktorí žijú v obci a ktorých sa služby týkajú, ich volenými zástupcami, 

organizáciami a inými subjektami s priamym vplyvom na obec Kalná nad Hronom.  
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 Všetky činnosti sú na miestnej úrovni behom prípravy a pri uskutočňovaní plánu  

previazané. 

 Skvalitňovanie sociálnych služieb je obcou Kalná nad Hronom považované za žiadúce 

a sociálne služby sú dôležitou súčasťou miestnej politiky. 

 Priority a smery rozvoja sociálnych služieb vychádzajú z presvedčenia o jedinečnosti, 

hodnote, vrodenej dôstojnosti a práve na sebaurčenie každého užívateľa sociálnych služieb 

v obci. 
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1.4 Definovanie skupín komunitného plánu sociálnych služieb 

 

     Komunitné plánovanie je zamerané na rozvoj komunitných sociálnych služieb, ktoré sú    

poskytované obyvateľom danej komunity v rôznych oblastiach.  

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Sociálne služby 
Sociálne služby v zmysle zákona 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

 5.3 Služby vzdelávania  5.4 Zdravotnícke 

služby 

 5.5 Voľno-časové aktivity 

 5.6 Bezpečnosť a aktivity 

prevencie 

 5.7 Bývanie 

- prevencia vzniku nepriaznivej 

sociálnej situácie, riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie 

alebo zmiernenie nepriaznivej 

sociálnej situácie fyzickej osoby, 

rodiny alebo komunity, 

- zachovanie, obnova alebo rozvoj 

schopnosti fyzickej osoby viesť 

samostatný život a na podporu jej 

začlenenia do spoločnosti, 

- zabezpečenie nevyhnutných 

podmienok na uspokojovanie 

základných životných potrieb 

fyzickej osoby, 

- riešenie krízovej sociálnej situácie 

fyzickej osoby a rodiny, 

- prevenciu sociálneho vylúčenia 

fyzickej osoby a rodiny a iné 

- podpora rodín s deťmi 

- predškolská výchova - 

materské školy, 

- základné vzdelávanie - 

základné školy, 

- záujmová mimoškolská 

činnosť - centrá voľného času, 

- školská záujmová činnosť - 

školské kluby detí, 

 

- základné lekárske služby - lekári prvého 

kontaktu, 
- špecializované lekárske služby - 

špecializované ambulancie, 

- lekárne, 
 

 

 

 

- športové ihriská, 

telocvične, 

- oddychové zóny, 

- športové kluby a jednoty,  

- kluby dôchodcov, 

- kino, divadlo, knižnice 

 

- aktivity obecnej a štátnej 

polície, 

- preventívne vzdelávacie 

aktivity, 

- monitorovacie bezpečnostné 

systémy,  

- sociálne bývanie, 

- nájomná bytová výstavba, 

 

 

5.8 Budovanie občianskej 

spolupatričnosti 

- Rozvoj 

dobrovoľníctva 

- Budovanie 

občianskej 

spolupatričnosti 



                                          Komunitný plán sociálnych služieb Kalná nad Hronom 2018-2022 

 

12 

 

1.5 Harmonogram komunitného plánovania sociálnych služieb ( ďalej len KP) 2018-2022 

 

10/2017 

- Schválenie prípravy komunitného plánovania rozvoja sociálnych služieb 

obecným zastupiteľstvom 

- Vytvorenie organizačnej a riadiacej štruktúry pre spracovanie komunitného 

plánu. 

- Stanovenie pravidiel rokovania riadiacej štruktúry. 

- Príprava informačnej stratégie. 

03/2018 

- Určenie, koho je treba do prípravy KP zapojiť.  

- Vytvorenie a zverejnenie mechanizmov pre aktívnu spoluúčasť verejnosti.  

- Oslovenia a prizvanie ďalších účastníkov – dotazníkový prieskum. 

- Sformovanie prvotných pracovných skupiny.  

- Práca skupín metódou:  

 Predstavenie cieľov, záujmov a potrieb všetkých účastníkov.  

 Uskutočnenie analýzy potrieb a zhodnotenie existujúcich zdrojov.  

 Zhodnotenie silných a slabých stránok existujúceho systému sociálnych 

služieb. 

 Vymenovanie príležitostí a rizík a naznačenie trendov pre rozvoj 

sociálnych služieb. 

05/2018 

- Určenie priorít, predstavenie príležitostí obecnému zastupiteľstvu: 

 hlavné príležitosti, ktoré tvoria jeho základ a ktoré budú pri spracovaní 

komunitného plánu udávať smer, ktorým sa budú sociálne služby v 

budúcnosti uberať, 

 cieľ, ktorý má byť dosiahnutý a priority rozvoja sociálnych služieb, 

 prekážky, ktoré bude nutné prekonať pri rozvoji sociálnych služieb, 

 regionálne aj nadregionálne zdroje, ktoré je možné využiť na rozvoj 

sociálnych služieb 

06/2018 

- Vypracovanie komunitného plánu sociálneho rozvoja, ktorý bude obsahovať:  

        Systém sledovania realizácie komunitného plánu. 

- Spracovanie konečnej verzie komunitného plánu. 
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- Predloženie textu komunitného plánu na pripomienkovanie verejnosti.  

- Schválenie komunitného plánu zastupiteľstvom 

- Ukončenie procesu komunitného plánovania sociálneho rozvoja 

05/2019-

2022 

 

- Ročné vyhodnocovanie plánu. 

- Informovanie verejnosti o uskutočňovaní komunitného plánu. 

- Priebežné vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov.  

 

1.5.1 Zoznam členov pracovných skupín 

 

Tabulka č.  1 

Meno a priezvisko Pracovná skupina 

1. Boris Kodák 
Mladé rodiny, delikvencia detí a mládeže, obete domáceho 

násilia 

2. Andrea Schniererová  Senior- ŤZP 

3. Bohušová Mária  Senior- ŤZP 

4. Patrícia Jančová  Senior- ŤZP 

5. Eliška Svordová  
Mladé rodiny, delikvencia detí a mládeže, obete domáceho 

násilia 

6. Nikoleta Miklosová  
Mladé rodiny, delikvencia detí a mládeže, obete domáceho 

násilia 

7. Miriam Csontó 

Baníková  

Mladé rodiny, delikvencia detí a mládeže, obete domáceho 

násilia 

8. Erika Lajtošová  Senior- ŤZP 

9. Sulamit Dzobová  Senior- ŤZP 

10. Gabika Chvojková  Senior- ŤZP 

11. Terézia Kuriačková  Senior- ŤZP 

12. Martina Szabová  
Mladé rodiny, delikvencia detí a mládeže, obete domáceho 

násilia 



                                          Komunitný plán sociálnych služieb Kalná nad Hronom 2018-2022 

 

14 

 

13. Margaréta Dobóová  Senior-ŤZP 

14. Magdaléna Kašková  

Mladé rodiny, delikvencia detí a mládeže, obete domáceho 

násilia 

Senior-ŤZP  

15. Anna Romančíková  Nezamestnaní- rómska komunita 

16. Miklósová Andrea 
Senior-ŤZP 

 

17. Ing. Vajdová Andrea Nezamestnaní- rómska komunita 

18. Horniaková Marta 
Mladé rodiny, delikvencia detí a mládeže, obete domáceho 

násilia 

19. Ing.Nádasdyová 

Gabriela 

Mladé rodiny, delikvencia detí a mládeže, obete domáceho 

násilia 

20. Garajová Dana 
Mladé rodiny, delikvencia detí a mládeže, obete domáceho 

násilia 

   23.Mgr. Belfiová Denisa 
Nezamestnaní- rómska komunita, Mladé rodiny, delikvencia 

detí a mládež, obete domáceho násilia, Senior-ŤZP 

   24. Herdová Klaudia Nezamestnaní- rómska komunita 

   25. Róland Bogár Nezamestnaní- rómska komunita 

   26. Mgr. Tóthová Ivana Koordinátor komunitného plánovania sociálneho rozvoja 
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2. SOCIÁLNO- DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE 

2.1 Základná charakteristika 

 

     Z hľadiska administratívneho členenia obec Kalná nad Hronom leží na juhozápadnom 

Slovensku, cca. 8 km na západ od okresného mesta Levice. Obec Kalná nad Hronom patrí podľa 

územno-správneho členenia do Nitrianskeho kraja a okresu Levice.  

Južnú hranicu katastra tvorí hranica s katastrom obce Tekovské Hrádok a obec Lok. Severnú 

hranicu katastra tvorí obec Nový Tekov. Východnú hranicu katastra tvorí hranica s okresným 

mestom Levice. Cez obec prechádza štátna cesta I. triedy I/51, ktorá vedie z obce Hontianske 

Nemce cez Levice až do krajského mesta Nitra.  

 

Základná charakteristika obce Kalná nad Hronom 

Kód obce 502413 

Názov okresu Levice  

Názov kraja Nitriansky  

Štatút obce obec  

PSČ 935 32 

Telefónne smerové číslo 036  

Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1209 

Nadmorská výška obce - mesta v m 175  

Celková výmera územia obce [m2] 34 134 075 

Hustota obyvateľstva na km2 61 

Kód obce 502413 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

     Nadmorská výška obce je 175 m.n.m. a radí sa k nízko položeným obciam. Celková výmera 

územia presahuje 34,1 mil. m2. Z hľadiska hustoty osídlenia patrí obec k stredne zaľudneným 

obciam, z hľadiska  plochy katastra kde patrí. Intravilán obce je pomerne husto osídlený. Obec 

Kalná nad Hronom sa rozprestiera na pravej strane rieky Hron. Železničná komunikácia Levice – 
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Nitra – č. 150 prechádza severnou časťou intravilánu. Kataster obce tvorí aj poľnohospodárska 

pôda. 

     Obec je  rozdelená na dve časti, Kalná a Kalnica. Obec patrí medzi rozvinutejšie obce v regióne 

aj vďaka tradičnému poľnohospodárstvu, atraktívnemu prostrediu a Atómovej elektrárni EMO 

Mochovce, ktorá priaznivo vplýva na rozvoj obce. Obec Kalná nad Hronom vybudovala 

environmentálnu infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, plyn, čistička odpadových vôd).  Súčasťou 

obce je aj lekáreň so zdravotným strediskom pre deti, dorast a dospelých ľudí. Obec disponuje 

základnou a materskou školou ako aj stredným odborným učilišťom obchodným. 

Charakteristickou črtou obce je aj čiastočne rozvinutý tretí sektor (ubytovacie zariadenia, odchodné 

siete, pohostinstvá, kaderníctva, reštaurácie, rýchle občerstvenie ako aj poskytovanie kultúrno-

rekreačných služieb, wellness, plaváreň, fitnes centrum, tenis, futbal). Obec spravuje 3 cintoríny, 

dom smútku, miestnu knižnicu, klub mládeže, klub jednoty dôchodcov, strelnicu, galériu bojovej 

slávy s tankom,  vývarovňu ako aj veľké množstvo zelených plôch a chodníkov. 

(http://kalna.eu/index.php?/O-obci/zakladne-informacie.html) 

2.2 Obyvateľstvo 

 

Prognóza počtu obyvateľstva  

V  prípade, že sa zachová doterajší trend, v nasledujúcich 11 rokoch by malo dôjsť k nárastu počtu 

obyvateľov. Do roku 2026 by mal počet obyvateľov stúpnuť na 2285. 

Tabuľka č.  2 

Počet obyvateľov ku koncu obdobia (31.12.)  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Spolu 2091 2109 2128 2149 2170 2187 2207 2227 2246 2266 2285 

0 20 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 

1-4 98 101 103 106 108 111 114 116 119 121 124 

5-9 100 101 101 101 102 102 102 103 103 103 104 

10-14 102 105 109 112 115 118 121 125 128 131 134 

15-19 97 95 92 90 89 87 85 83 81 79 77 

http://kalna.eu/index.php?/O-obci/zakladne-informacie.html
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20-24 191 195 198 201 204 207 210 214 217 220 223 

25-29 159 159 158 157 157 156 155 154 154 153 152 

30-34 162 162 162 162 162 161 161 161 161 161 161 

35-39 145 143 140 138 135 132 130 127 125 122 120 

40-44 154 151 148 146 143 140 137 134 132 129 126 

45-49 188 191 194 197 200 203 207 210 213 216 219 

50-54 164 166 169 171 174 176 179 181 184 186 189 

55-59 139 142 145 149 152 155 159 162 165 169 172 

60-64 119 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 

65-69 80 82 84 87 90 91 93 96 98 100 102 

70-74 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 

75-79 51 53 55 57 59 60 62 64 66 68 69 

80-84 24 24 23 22 22 21 20 19 19 18 17 

85-89 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 

90-94 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 

95-99 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

100+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tabuľka č. 3  Počet narodených detí v Obci Kalná nad Hronom 

ukazovateľ 2016 2017 

muži 11 5 

ženy 12 10 

spolu 23 15 

Zdroj: Obec Kalná nad Hronom 
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Počet živonarodených detí v Obci Kalná nad Hronom má za posledné roky stúpajúcu tendenciu, 

v priemere sa rodí viac mužov ako žien. 

Tabuľka č. 4 Počet zomretých v Obci Kalná nad Hronom 

ukazovateľ 2016 2017 

muži 7 12 

ženy 10 10 

spolu 17 22 

Zdroj: Obec Kalná nad Hronom 

Pri porovnaní vývoja úmrtnosti môžeme z tabuľky č.4 vidieť mierny nárast úmrtnosti  v kategórii 

mužov ako u žien.  

 

2.3 Inštitúcie v obci 

Tabuľka č. 5 

Typ služby Poznámka 

Obecná knižnica ul. Červenej armády 1/1,                                               

935 32 Kalná nad Hronom 

 

Centrum pomoci Kalná n.o. 

 

ul. SNP 469/44,  (v súčasnosti sídlia 

na Obecnom úrade v Kalnej nad Hronom) 

935 32 Kalná nad Hronom 

Kalná KTR, s. r. o. ul. Červenej armády 55,                                                

935 32 Kalná nad Hronom 

Relaxačno-športový areál 

 

ul. Mieru 118/7,                                                      

935 32 Kalná nad Hronom 

Služby Kalná, s.r.o. 

 

ul. Červenej armády 55,                                  

935 32 Kalná nad Hronom 

http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/obecna-kniznica/
http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/centrum-pomoci-kalna-no/
http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/kalna-ktr-s-r-o/
http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/relaxacno-sportovy-areal/
http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/sluzby-kalna-sro/
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Obvodné oddelenie PZ SR 

 

ul. Dlhá 30/13,                                                                

935 32 Kalná nad Hronom 

Veterinárna ambulancia 

 

ul. 29. augusta – v objekte kotolne 

na sídlisku Juh,                                                              

935 32 Kalná and Hronom 

Lekáreň HEDERA 

 

ul. Nitrianska 6,                                                             

935 32 Kalná nad Hronom 

Zdravotné stredisko 

 

ul. Nitrianska 6,  

935 32 Kalná nad Hronom 

Pošta 

 

ul. Červenej armády 16, 

935 32 Kalná nad Hronom 

Materská škola 

 

ul. Školská 11,                                                                

935 32 Kalná nad Hronom 

ZŠ Kalná nad Hronom 

 

 

ul. Školská 11,                                                                

935 32 Kalná nad Hronom 

SOŠ Kalná nad Hronom 

 

ul. Mieru 23, 

935 32 Kalná nad Hronom 

Obecný rybársky spolok 

 

ul. Červenej armády 55,  

935 32 Kalná nad Hronom 

LI GROUP s.r.o. ul. Mieru 116 

93532  Kalná nad Hronom 

 

Cirkev Rímskokatolícka cirkev, 29. augusta 4,  

935 32 Kalná nad Hronom 

http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/obvodne-oddelenie-pz-sr/
http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/veterinarna-ambulancia/
http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/lekaren-hedera/
http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/zdravotne-stredisko/
http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/posta/
http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/materska-skola/
http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/zs-kalna-nad-hronom/
http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/sos-kalna-nad-hronom/
http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/obecny-rybarsky-spolok/
http://www.kalna.eu/obec-1/institucie-v-obci/li-group-sro/
http://www.dokostola.sk/kostoly/?obec=kalna-nad-hronom
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Evanjelická cirkev, Dlhá 18/1, 

935 32 Kalná nad Hronom 

Reformovaná cirkev, Mlynská 14,  

935 32 Kalná nad Hronom 

 

Zdroj: Obec Kalná nad Hronom 

2.4 Zdravotníctvo 

 

     Zdravotná starostlivosť sa v Obci Kalná nad Hronom poskytuje v rekonštruovanom zdravotnom 

stredisku. Momentálne pozostáva z troch ambulancií: 

Tabuľka č. 6 

STOMATOLÓG   MUDr. Mária Rovňáková Nitrianska 6, 

Kalná nad Hronom 

AMBULANCIA 

PRAKTICKÉHO LEKÁRA 

PRE DOSPELÝCH 

Neštátne zdravotné zariadenie 

MUDr. Weisová Júlia 

Nitrianska 6,  

Kalná nad Hronom 

AMBULANCIA 

PRAKTICKÉHO LEKÁRA 

PRE DETI A DORAST 

MUDr. Alžbeta Varsányiová Nitrianska 6, 

Kalná nad Hronom 

Zdroj: Obec Kalná and Hronom 

2.5 Školstvo 

Materská škola 

     Pre deti predškolského veku materské školy zabezpečujú celodennú a poldennú starostlivosť. V 

materských školách pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí pripravujú pre deti 

edukačné činnosti.  
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Tabuľka č.7 

Materská škola Počet žiakov 

2015/2016 

Počet žiakov 

2016/2017 

Počet žiakov 

2017/2018 

 

MŠ Školská 11 

 

63 

 

 

60 

 

57 

Zdroj: MŠ Kalná nad Hronom 

Základná škola 

     Výchovno-vzdelávací proces v základných školách prebieha podľa platných učebných osnov a 

štandardov jednotlivých predmetov. Prevádzka na školách je jednozmenná, popoludní prebieha 

výchovno-vzdelávacia činnosť v školských kluboch detí.  

Tabuľka č. 8 

Základná škola Počet žiakov 

2015/2016 

Počet žiakov 

2016/2017 

Počet žiakov 

2017/2018 

ZŠ Školská 11  

233 

 

 

231 

 

228 

Zdroj: ZŠ Kalná nad Hronom 

Tabuľka č. 8 poskytuje pohľad na vývoj počtu detí v základných školách Obce Kalná nad Hronom 

za obdobie posledných troch rokov.  

     Pri základných školách sú zriadené aj Školské jedálne, kde žiaci majú zabezpečenú teplú stravu. 

Školské jedálne sú zriadené na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase 

ich pobytu v škole, alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň pripravuje jedlá podľa 

odporúčaných výživových dávok, materiálno – spotrebných noriem  a receptúr pre školské 

stravovanie, podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a zásad pre 

zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný 

zástupca žiaka.  
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     V rámci uskutočňovania mimoškolských aktivít boli pri ZŠ zriadené školské kluby detí, ktoré 

ponúkajú rôzne formy trávenia voľného času. Prevádzka sa zabezpečuje v priestoroch tej ktorej ZŠ 

v triedach, určených na dopoludňajšie vyučovanie. Na realizáciu výchovno – vzdelávacích činností 

sú k dispozícií priestorové vybavenia školy, odborné učebne, telocvične, knižnice a areály 

školských ihrísk.  

 

Stredná škola 

     Stredná odborná škola - ul. Mieru 23, 935 32 Kalná nad Hronom, poskytuje vzdelávanie 

v učebných odboroch: fotograf, aranžér, predavač.  

2.6 Zamestnanosť 

 

     Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje v priemyselnej výrobe, potravinárstve a s nimi 

súvisiacich službách a iných odvetviach hospodárstva. Štatistické údaje o nezamestnanosti sú 

pomerne relatívne čísla. Každá inštitúcia si vedie svoju vlastnú štatistiku podľa vlastných kritérií. 

Obec nemá k dispozícii informácie o zamestnaní svojich občanov, k dispozícii sú iba údaje z Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie (tento údaj však 

nezahŕňa celkový počet nezamestnaných z dôvodu chýbajúcich údajov o dobrovoľne 

nezamestnaných). Taktiež nie je k dispozícii údaj o počte osôb, ktoré pracujú v zahraničí, platí 

skrytá nezamestnanosť, t. j. nezamestnanosť ľudí, ktorí nie sú evidovaní ako uchádzači o 

zamestnanie, alebo boli z evidencie z rôznych dôvodov vyradení, nie je možné zistiť. Taktiež počet 

evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie nekorešponduje s počtom občanov 

nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Najmenšie šance umiestniť sa na trhu práce majú hlavne starší 

občania nad 50 rokov, taktiež absolventi škôl, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, 

občania s nízkou úrovňou vzdelania a dlhodobo nezamestnaní.  

Tabuľka č. 9 

Miera evidovanej nezamestnanosti 

okres LEVICE 

Rok 2016 Rok 2017 

UoZ celkom 8,63%   5,44% 

Zdroj:  ÚPSVaR 
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3. ANALÝZA STAVU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 

3.1 Sociálna situácia v obci podľa druhu a formy sociálnych služieb 

 

     Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kalná nad Hronom 

 

Tabuľka č.10 

Organizácia Sídlo Zriaďovateľ Poskytovanie služieb 

 

Centrum pomoci 

Kalná n. o. 

 

SNP 469/44, 935 

32 Kalná nad 

Hronom 

 

Obec Kalná nad 

Hronom 

- Opatrovateľská služba  

-Terénna služba krízovej 

intervencie  

- Sociálne poradenstvo  

- Denné centrum   

- Prepravná služba  

- Požičiavanie pomôcok 

- Odľahčovacia služba 

 

Obec Kalná nad Hronom zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom svojej 

neziskovej organizácie Centrum pomoci Kalná n.o. (ďalej len CPK, n.o.) zriadenej na tento účel - 

verejný poskytovateľ, so sídlom: SNP 469/44, IČO: 45 74 28 12, ktorá vznikla dňa 04.03.2014  na 

základe rozhodnutia Okresného úradu v Nitre podľa ustanovenia § 9 ods. 1 Zákona č. 213/1997 Z. 

z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení. 

Centrum pomoci Kalná, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby: 

 poskytovanie  poradenstva občanom v rôznych životných či krízových situáciách, 

 poskytovanie pomoci občanom  seniorom v domácnosti pri základných  sociálnych 

úkonoch službou rodinní asistenti, 

 občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc  inej osoby  z dôvodu vážneho zdravotného stavu 

prechodného prípadne trvalého  a nemajú  posudok o odkázanosti na sociálnu službu t.j. 

nemôžu využiť opatrovateľskú službu obce, 

 pomoc v oblasti rehabilitácie, či rozvíjaní sociálnych zručností, 
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 sprostredkovanie sociálneho kontaktu osamelo žijúcim osobám, 

 sociálna prevencia, sociálne poradenstvo. 

Sídlom pre poskytovanie sociálnych služieb je SNP 469/44,  935 32 Kalná nad Hronom.  

 

Nezisková organizácia poskytuje pre obec podľa druhu :  

1. Sociálnu službu terénnej krízovej intervencie § 24a – podľa potreby  

2. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:  

a) opatrovateľská služba §41- priemerný počet prijímateľov sociálnej služby 24 za 1 kalendárny 

rok 

Tabuľka č. 11 

 2014 2015 2016 2017 

Počet 

opatrovateliek 

6 12 20 20 

Počet 

opatrovaných 

7 21 36 26 

 

b) prepravná služba §42 - priemerný počet prijímateľov sociálnej služby 49 za 1 kalendárny rok, 

33112 km za 1 kalendárny rok. 

Tabuľka č. 12 

Rok 2015 2016 2017 

Počet km 30 535 33 762 35 040 

 

3. Podporné služby:  

a) odľahčovacia služba §54- podľa potreby 

b) denné centrum §56 - priemerný počet prijímateľov sociálnej služby 10 za 1 pracovný deň, sídlo 

pre poskytovanie služby je ul. Dlhá 14, 935 32 Kalná nad Hronom 

c) požičiavanie pomôcok §47 – podľa potreby občanov 

CPK n.o., ďalej pre obec zabezpečuje sociálne poradenstvo, vypracovanie sociálnej posudkovej 

činnosti a intervenciu v oblasti sociálnoprávnej ochrany, nezamestnaných, ľudí bez domova, ťažko 
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zdravotne postihnutých. Služby organizácie sú poskytované a vykonávané na základe 

individuálnych potrieb každého občana. Obec zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov miestnou 

organizáciou. 

     Nezisková organizácia poskytuje pre obec podľa formy :  

1. Terénna forma sociálnej služby: opatrovateľská služba, prepravná služba, požičiavanie 

pomôcok, služba krízovej intervencie. 

2. Ambulantná forma: denné centrum. 

     Sociálna služba terénnej krízovej intervencie §24a – je poskytovaná fyzickej osobe (ďalej 

len FO) v nepriaznivej sociálnej situácií, jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie 

takýchto FO. Pomoc sa im zabezpečuje zabezpečením odborných činností, obslužných činností, 

a ďalších činností zameraných na vykonávanie preventívnych aktivít, poskytovanie sociálneho 

poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. 

      Opatrovateľská služby §41- je sociálna služba poskytovaná FO, ktorá je odkázaná na pomoc 

inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. Pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti 

o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.3 a 4, Z.z 448/2008 

o sociálnych službách.  

      Prepravná služba §42 – je služba poskytovaná FO, z ťažkým zdravotných poskytnutím (ďalej 

len ŤZP) na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak má obmedzenú pohyblivosť 

ako aj FO v nepriaznivom zdravotnom stave na základe potvrdenia o zdravotnom stave. 

Odkázanosť na individuálnu dopravu u ŤZP sa posudzuje na základe posudku vypracovaného 

ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP.    

     Odľahčovacia služba §54- služba poskytovaná FO, ktorá opatruje FO z ŤZP a počas obdobia 

opatrovania nemôže túto činnosť vykonávať. Cieľom je umožniť FO, ktorá opatruje nevyhnutný 

odpočinok na účely udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia, prípadne prevencie jej 

zhoršenia. 

     Denné centrum §56 – služba poskytovaná osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, FO z ŤZP, 

alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi a vnukom 

a vnučkou. Poskytuje sa tam najmä sociálne poradenstvo a záujmová činnosť.  

     Požičiavanie pomôcok § 47 – je služba poskytovaná  FO s nepriaznivým zdravotným stavom 

odkázaným na pomôcku. Nepriaznivý zdravotný stav sa preukazuje potvrdením poskytovateľa 



                                          Komunitný plán sociálnych služieb Kalná nad Hronom 2018-2022 

 

26 

 

zdravotnej starostlivosti, prípadne posudkom vydaným príslušným úpsvar na účely kompenzácie 

ŤZP.   

3.2 Financovanie sociálnych služieb 

 

Financovanie sociálnych služieb je zabezpečené prevažne z rozpočtu obce Kalná nad 

Hronom, ďalej financovaným zo štátnych dotácií, grantov, ktoré sa CPK n.o., ako aj obec, snaží 

získať cez rôzne projekty. Prehľad finančných prostriedkov vynaložených na sociálnu oblasť 

poskytuje Tabuľka č.:  

Tabuľka č.13 

ROK Celkový rozpočet 

obce 

Rozpočet obce na 

sociálnu oblasť 

Podiel v % 

rozpočtu 

sociálnej oblasti 

na celkovom 

rozpočte obce 

Rozpočet na 

poskytovanie 

sociálnych 

služieb 

 

2014 

 

5 270 881 € 

 

99 754 € 

 

1,89 

22 342€ 

 

2015 

 

3 689 181 € 

 

138 334 € 

 

3,75 

67 893€ 

 

2016 

 

3 540 231 € 

 

183 560 € 

 

5,18 

135 000€ 

 

2017 

 

3 829 087 € 

 

154 761 € 

 

4,04 

152 000€ 

Zdroj OcÚ Kalná nad Hronom. 

Z tabuľky vyplýva, že príspevky obce na sociálnu oblasť sa každým rokom zvyšujú, ak sa 

znižujú tak len v dôsledku čerpania iných finančných zdrojov. Vyplýva to z rozširovania 

sociálnych služieb obcou. Obec financuje cieľové skupiny aj formou rôznych iných príspevkov 

ako napr.: úľava na dani, príspevok na stravu, vianočný príspevok, jednorázový sociálny príspevok 

pri narodení dieťaťa, ..... 
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Podmienky pre udržateľnosť fungovania existujúcich sociálnych  služieb 

 

Priorita Cieľ Aktivita Predpokladaný 

náklad/zdroje 

krytia 

Časový 

harmonogram 

Gestor/Partneri 

 P
o
d

p
o
ra

 e
x
is

tu
jú

ci
ch

 s
o

ci
á
ln

y
ch

 s
lu

ži
eb

 

                V
y
tv

o
re

n
ie

 p
o
d

m
ie

n
o
k

 p
re

 n
ep

re
tr

ži
té

 a
 d

lh
o
d

o
b

é 
fu

n
g
o

v
a
n

ie
 

ex
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jú
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o
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á
ln

y
ch

 s
lu

ži
eb

 u
rč

en
ý
ch

 p
re

 c
ie

ľ
o
v
é 

sk
u

p
in

y
 

           

 

 

Podpora činnosti 

opatrovateľskej 

služby – terénnej 

sociálnej práce 

 

110 000 €/ročne 

 

Obec Kalná 

nad Hronom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 2018-2022 

Obec Kalná nad 

Hronom 

 

 

Podpora činnosti 

prepravnej služby 

 

 

18 000 €/ročne 

Obec Kalná 

nad Hronom 

Obec Kalná nad 

Hronom 

 

 

Podpora terénnej 

krízovej intervencie 

 

2500 €/ročne 

Obec Kalná 

nad Hronom 

Obec Kalná nad 

Hronom 

 

 

Denné centrum 

 

 

20 000€/ročne 

Obec Kalná 

nad Hronom 

Obec Kalná nad 

Hronom 

Požičiavanie 

pomôcok 

 

 

2500 €/ročne 

Obec Kalná 

nad Hronom 

Obec Kalná nad 

Hronom 
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4. ANALÝZA STAVU POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNYCH  

SLUŽIEB 

Pre vytvorenie dostupného systému sociálnych služieb pre obyvateľov obce Kalná nad 

Hronom je veľmi dôležité poznať potreby obyvateľov. Jednotlivé odhady potrieb môžu ovplyvniť 

demografické ukazovateľe, ktoré naznačujú, že je potrebné počítať s celoslovenskou tendenciou 

starnutia populácie a čoraz väčšími požiadavkami na sociálne služby najmä pre občanov 

v poproduktívnom veku. Štatistické údaje nám ukazujú, že podiel ľudí v poproduktívnom veku má 

narastajúcu tendenciu. Z toho vyplýva, že jedine nárast počtu obyvateľstva a starostlivosť aj 

o mladé rodiny môže udržiavať  index starnutia /IS/ v želateľných medziach. 

Sociálne služby v obci Kalná nad Hronom sú nastavené na pomoc v kritických situáciách 

jednotlivcom, rodinám alebo určitým skupinám občanov, aby zvládli starostlivosť o seba alebo o 

domácnosť a podporujú tak pozitívnu spoločenskú atmosféru v komunite.  

Význam sociálnych služieb v obci je chápaný a dôležitý nie len vzhľadom na množstvo 

ľudí, ktoré ich potrebuje, ale hlavne preto, že bez ich poskytovania by časť občanov nemala 

možnosť podieľať sa na spoločenskom živote, nebolo by možné uplatnenie ich ľudských a 

občianskych práv a dochádzalo by k ich sociálnemu vylúčeniu.  Komunitný plán sociálnych služieb 

sme rozdelili na niekoľko skupín, kde sme stanovili priority nielen sociálnych služieb, ale aj 

celkového sociálneho komunitného rozvoja obce kde patrí aj oblasť zdravotníctva, školstva, 

bezpečnosti, bývania a aj spolunažívania občanov. V každej oblasti sme si zadefinovali priority, 

ktoré majú prispieť k zvyšovaniu kvality života obyvateľov v komunite. 

Medzi hlavné potreby a požiadavky vyplývajúce z prieskumu patria:  

 výstavba priestorov pre poskytovanie a rozširovanie sociálnych služieb, 

 podpora existujúcich sociálnych služieb a rozširovanie terénnych a ambulantných 

sociálnych služieb a sociálnych služieb zameraných na cieľovú skupinu seniorov, ŤZP,  

 zriadenie zariadenia pre seniorov na území obce,   

 poskytovanie sociálnych služieb orientovať na prácu na základe potrieb prijímateľov 

cieľových marginalizovaných skupín,  

 rozšírenie spektra poskytovaných sociálnych služieb o služby na podporu rodiny 

a detí, 
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 postupné dobudovanie bezbariérových prístupov,  

 zavádzanie štandardov kvality sociálnych služieb a formulovanie podmienok, ktoré 

majú kvalitné služby spĺňať,   

 eliminácia sociálno-patologických javov podporou a rozvíjaním voľnočasových 

aktivít, zriadením  chráneného pracoviska nato určeného, zabezpečením 

a dobudovaním kultúrno spoločenského priestoru pre prezentáciu skupín ako aj 

zabezpečenie komunitného stretávania sa obyvateľov obce,  

 príprava preventívnych programom na podporu doplnkových vzdelávacích aktivít 

rôznych cieľových skupín (vzdelávanie v oblasti IT technológie- seniori, civilnej 

ochrany, separácie odpadov – obyvateľstvo, výchova marginalizovanej skupiny 

k zdravému životnému štýlu, zodpovednému rodičovstvu),  

 vytvorenie podmienok pre znižovanie kriminality a zabezpečenie bezpečnosti 

obyvateľov obce,  

 výstavba bytových jednotiek a vybudovanie stavebných pozemkov,  

 budovanie občianskej spoločnosti budovaním komunitnej spolupráce subjektov 

pôsobiacich na území obce,  

 zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ktorí nevyužívajú moderné technológie,  

 zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, 

 podporovanie zamestnanosti v obci.  
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5. PRIORITY A CIELE ROZVOJA SLUŽIEB 

 

Stanovenie priorít je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca potreby obce Kalná nad 

Hronom v sociálnej oblasti ako aj v ostatných oblastiach komunity. Priority opisujú a prezentujú 

potreby obyvateľov. Služby, ktoré obec poskytuje. Tvoria celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami 

tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie obce pri súdnych sporoch 

až po aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom obce. Samospráva 

obce Kalná nad Hronom disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a 

nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho 

maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, 

ktorá slúži vedeniu obce a poslancom obecného zastupiteľstva. Jedným zo základných 

predpokladov rozvoja obce je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel obecnej samosprávy, ochrana 

života a súkromného majetku občanov.   

5.1. Definovanie cieľových skupín 

 

Základnými cieľovými sociálnymi skupinami, pre ktoré by sme plánovali sociálne služby, sú: 

- seniori, čiže obyvatelia  poproduktívnom veku, 

- deti, mládež a rodina zo sociálne slabšieho prostredia, mladé rodiny,  

- dlhodobo nezamestnaní a sociálne odkázaní obyvatelia, marginalizované skupiny, 

- bezdomovci, občania po výkone trestu, po závislosti na drogách. 

Do procesu komunitného plánovania bola snaha zapojiť predstaviteľov všetkých vyššie 

uvedených skupín, pričom sa dbalo aj na bohatú vnútornú štruktúru každej z nich. Napr. 

u obyvateľov so zdravotným postihnutím ide o rozdielne potreby podľa druhu a miery postihnutia, 

ale aj podľa veku. Bolo potrebné zvážiť, či a ako podrobne je potrebné ďalej štruktúrovať základné 

sociálne skupiny a ako  najefektívnejšie špecializovať a vhodne kombinovať potrebné služby. 

5.1.1 Obyvatelia v dôchodkovom veku 

 

Celosvetovo sa zaznamenáva starnutie populácie, a to nielen vo vyspelých krajinách. Socio-

ekonomické štúdie o jeho dopadoch v jednotlivých krajinách pomohli odhaliť a pomenovať 

negatívne javy sprevádzajúce starobu.  
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Podiel obyvateľov v dôchodkovom veku v obci narastá. Obec svoje aktivity zameria hlavne 

na zabezpečenie sociálnych služieb v domácom prostredí prostredníctvom terénnych sociálnych 

služieb ako je opatrovateľská služba, prepravná služba a taktiež ambulantná forma službou 

denného centra, kde sa snaží zabezpečiť sociálnu integráciu prestárlych občanov formou 

organizovania pravidelných stretnutí a vytváraním priestoru pre aktivity seniorov. Taktiež svoje 

služby plánuje rozšíriť o služby ambulantné,  prípadne pobytové podľa potrieb obyvateľstva.  

Tabuľka č.14 

Predpokladaný počet obyvateľov vo vekovej skupine 60 + 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

60-64 119 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 

65-69 80 82 84 87 90 91 93 96 98 100 102 

70-74 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 

75-79 51 53 55 57 59 60 62 64 66 68 69 

80-84 24 24 23 22 22 21 20 19 19 18 17 

85-89 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 

90-94 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 

95-99 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

100+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2018   

5.1.2 Deti, mládež a rodina zo sociálne slabšieho prostredia 

 

Cieľovú skupinu obyvateľov možno rozdeliť do dvoch skupín. Ide o skupinu detí 

a mládeže, ktoré sa zúčastňujú povinnej školskej dochádzky a o skupinu záškolákov. V záujme 

predchádzania páchania drobnej trestnej činnosti, podpory zdravého životného štýlu 

a zmysluplného trávenia voľného času, obec zameriava svoje aktivity na výstavbu športovej 

a záujmovej infraštruktúry, ako aj organizovanie školských  a voľnočasových záujmových 
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činností. V oblasti týrania detí a dospelých obec poskytuje poradenstvo a súčinnosť s orgánmi 

kompetentnými konať v tejto oblasti.  

Tabuľka č.15  

Predpokladaný počet obyvateľov vo vekovej skupine  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0-1 20 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 

1-4 98 101 103 106 108 111 114 116 119 121 124 

5-9 100 101 101 101 102 102 102 103 103 103 104 

10-14 102 105 109 112 115 118 121 125 128 131 134 

15-19 97 95 92 90 89 87 85 83 81 79 77 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2018 

5.1.3  Ženy na materskej dovolenke, mladé rodiny 

 

Ženy na materskej dovolenke a mladé rodiny sa stávajú rizikovou skupinou. V dnešnom 

období sa začínajú prejavovať snahy rodičov udržať si pracovné miesto a ekonomicky zabezpečiť 

rodinu, a preto sa rozhodujú o skorší návrat do zamestnania ako je dovŕšenie veku dieťaťa troch 

rokov. Obec v budúcnosti plánuje zaviesť služby na podporu rodinám, ktoré potrebujú pomoc pri 

zosúlaďovaní rodinného a pracovného života s deťmi do troch rokov. Riešením môže byť aj 

zriadenie materského centra, zavedenie nových služieb z oblasti podpory rodín s deťmi.  

5.1.4  Dlhodobo nezamestnaní a sociálne odkázaní obyvatelia, marginalizované skupiny 

 

Predstavujú rizikovú skupinu obyvateľov, ktorí si z objektívnych príčin nemôžu v obci 

Kalná nad Hronom, prípadne nitrianskom regióne z objektívnych, prípadne subjektívnych dôvodov 

nájsť prácu a sú odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. Patria sem hlavne ľudia s nízkym vzdelaním. 

Ide o najťažšie umiestniteľné skupiny na nepodporovanom pracovnom trhu, lebo dopyt po 

nekvalifikovanej pracovnej sile je nízky a neustále klesá. Obec Kalná nad Hronom sa orientuje na 

dlhodobo nezamestnaných ako  aj na nízkokvalifikovaných pracovníkov, podporou v aktivačných 

prácach a vytváraní pracovných dielní na osvojovanie si pracovných návykov. Obec preferuje 
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individuálny prístup a poskytuje pracovné príležitosti vysokému počtu obyvateľov obce ako aj 

poradenstvo v tejto oblasti.  

 Najväčšou skupinou obyvateľov, ktorej nie možnosť pracovného uplatnenia sa je časť 

tunajších Rómov a skupina obyvateľov, ktorí zo zdravotných dôvodov nie sú schopní sa uplatniť 

na pracovnom trh. Zlepšenie postavenia Rómov na trhu práce môžu priniesť najmä štrukturálne 

reformy ako podpora malého podnikania, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia (na ktoré obec 

Kalná nad Hronom nemá dosah) alebo reforma sociálnej pomoci smerom k aktivite a zníženiu 

závislosti na dávkach. Možnosti, ktoré by obec chcela využiť je pomôcť nezamestnaným získať 

zamestnanie podporou malých podnikateľov a vytvorením nájomných priestorov pre 

podnikateľské účely.   

5.1.5 Zdravotne ťažko postihnutí obyvatelia 

Pre túto skupinu obyvateľov obec buduje bezbariérové prístupy, ktoré uľahčujú prístup do 

verejných budov a inštitúcií, poskytuje poradenstvo a pomoc pri rôznych aktivitách.  Pre túto 

skupinu obyvateľov obec plánuje vytvoriť chránené pracoviská, čím podporí začlenenie týchto 

obyvateľov do spoločenského a pracovného života.   

5.1.6  Osoby vyžadujúce azylové ubytovanie (bezdomovci, občania po výkone trestu, po 

závislosti na drogách) 

Uvedená cieľová skupina v obci nie je významne zastúpená. V roku 2018 obec eviduje  

v rámci katastrálneho územia obyvateľov bez domova v počte 76 z toho 10 detí, ktorí sa však na 

území obce nenachádzajú. Skupiny obyvateľov po výkone trestu, prípadne po závislosti na drogách 

sa vracajú späť k svojim rodinám a teda nevyžadujú intervencie v oblasti bývania. Opatrenia obce 

v tejto oblasti by mali smerovať skôr k preventívnym a vzdelávacím aktivitám zameraných na 

opätovný návrat do spoločnosti, ako aj na zvýšenie šancí uplatnenia sa na trhu práce formou 

rekvalifikačných kurzov, prípadne kurzov v oblasti drobného podnikania. Obec poskytuje 

príspevok po prepustení z výkonu trestu, avšak len v prípade, ak mu nebol priznaný  resocializačný 

príspevok ÚPSVaR..   
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5.2.  Sociálne služby  

SWOT analýza cieľovej skupiny a stanovenie priorít tejto cieľovej skupiny 

Z výsledkov SWOT analýz  pracovných skupín a dotazníkového zisťovania vyplýva, že 

obyvatelia sú spokojní s infraštruktúrou poskytovaných sociálnych služieb, ale na základe analýzy 

potrieb by odporúčali obci pracovať na rozširovaní sieti služieb pre seniorov, doplnením služieb 

starostlivosti pre ŤZP, mladé rodiny s deťmi  a pre marginalizovanými skupinami. Z výsledku 

definovania slabých stránok všetkých skupín vyplývajú  príležitosti, ktoré sú obsiahnuté 

v prioritách komunitného plánu sociálnych služieb . 

5.2.1 Obyvatelia v dôchodkovom veku - seniori  

 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  

 Zabezpečenie služieb n.o.: požičiavanie 

pomôcok, opatrovateľská služba, denné 

centrum-aktivity, prepravná služba, asistenčná 

služba 

 Podpora dôchodcov v oblasti zabezpečenia 

výletov, exkurzií, wellness, pobytov 

 Klub Jednota dôchodcov, 

 Poukazy k Vianociam - finančné poukazy 

 Finančné príspevky od obce (Vianoce, cenové 

zvýhodnenie v miestnych potravinách (nedeľa 

4% zľava), žiadna daň za psa, znížená daň za 

smeti, internet) 

 Zvýhodnené stravovanie pre dôchodcov 

(príspevok na stravovanie, rozvoz obedov) 

 Obchvat obce kvôli bezpečnosti a hluku 

 Nedostatok bezbariérových prístupov 

 Odborné preventívne prednášky v oblasti 

bezpečnosti 

 Informovanosť pre ľudí, ktorí nemajú prístup 

k moderným technológiám 

 Nedostatočná aktivita mladých-

dobrovoľníctvo 

 Denný stacionár 

 Nevhodné priestory pre CPK 

 Miestnosť a pomôcky na rehabilitačné aktivity  

 Náramky pomoci pre seniorov 

 Monitorovanie a signalizácia 

 Zariadenie pre seniorov (24hod.  starostlivosť 

,,domov dôchodcov“) 

 

PRÍLEŽITOSTI  OHROZENIA  

 Rôzne kurzy na rozvíjanie zručností pre 

seniorov – počítačový, .... 

 Canisterapia 

 Finančné a legislatívne obmedzenia 

 Možnosť nepochopenia potrieb zo strany 

poslancov pri schvaľovaní zámerov 
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 Využitie viaczdrojového financovania 

 Skvalitňovať služby všeobecne  

 Posilniť poskytovanie služieb v domácnosti 

rozšírením o nové služby  

 Dobrovoľná činnosť – občania, mladí ľudia , 

OZ, krúžok, dobrovoľná skupina 

 Komunikácia s poslancami 

 Priestory pre denné centrum ako aj celú 

organizáciu 

 Zabezpečiť 24. hod. službu pre odkázaných 

obyvateľov vybudovaním pobytového 

zariadenia 

 Pravidelnejšie a častejšie zisťovanie 

spokojnosti dotazníkovou formou  

 Miestny spravodaj, letáky do schránky – 

informovanosť 

 

 Dlhodobé  trvanie projektov 

 Nezáujem z príjmovej skupiny 

 Nezáujem občanov a mládeže 

o dobrovoľníctvo  

 Zvýšenie počtu seniorov v budúcnosti 

 Zvyšuje sa vyťaženosť asistentov, 

opatrovateliek ako aj zamestnancov n.o. 

 

 

 Zdravotne ťažko postihnutý obyvatelia 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Zapožičiavanie pomôcok 

 Prepravná služba  

 Asistenčná služba 

 

 Chránená dielňa 

 Miestny spolok ŤZP – stretnutia pre cieľovú 

skupinu 

 Pomoc starostlivosť s deťmi ŤZP 

 Nedostatok bezbariérových prístupov 

 Odborné prednášky, aktivity, pomoc 

psychológa 

 Informovanosť o poradenstve, aktivitách 

 Denný stacionár 

 Neexistujúce priestory pre stretávanie sa 

cieľovej skupiny 
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PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 Vzdelávanie, kurzy, rôzne besedy, spoločné 

stretnutia 

 Canisterapia 

 Dobrovoľníctvo 

 Dobudovanie bezbariérových prístupov 

 Vyhovujúce priestorové podmienky denné 

centrum 

 Dotazníkové zisťovanie potrieb, spokojnosti 

konkrétnych cieľových skupín 

 Zvýšenie informovanosti o dostupnosti 

služieb, nielen cez moderné technológie 

 Vytvorenie chráneného pracoviska  

 

 Finančné a legislatívne obmedzenia 

 Možnosť nepochopenia potrieb zo strany 

poslancov pri schvaľovaní zámerov 

 Dlhodobé  trvanie projektov 

 Nezáujem z príjmovej skupiny 

 Nezáujem občanov a mládeže 

o dobrovoľníctvo  

 Zvýšenie počtu seniorov v budúcnosti 

 Zvyšuje sa vyťaženosť asistentov, 

opatrovateliek ako aj zamestnancov n.o. 

 

 

Priorita č.1  Rozšírenie poskytovaných sociálnych služieb  

Špecifický cieľ:  Vybudovanie priestorov pre rozširovanie poskytovaných sociálnych služieb a ich 

následné zabezpečenie miestnou neziskovou organizáciou. Rozšírenie  o pobytovú službu ako aj 

služby poskytované v komunite a ich následné udržanie podľa potrieb obyvateľov.  

Opatrenie k špecifickému cieľu: Výstavba prípadne rekonštrukcia priestorov potrebných pre 

poskytovanie  sociálnych služieb: 

a) denného stacionára 

b) zariadenie pre seniorov 

Očakávaný dopad opatrenia: Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb, ako aj 

zabezpečenie potrieb pre sociálne odkázaných obyvateľov v rozsahu 6 a viac hodín,  zotrvanie 

miestnych obyvateľov v komunitnom spoločenskom prostredí. Vytvorenie priestorov pre 

rehabilitáciu a aktivizáciu seniorov podľa možností a potrieb zdravotného a psychického stavu 

sociálne odkázaných občanov, detí a mládeže s rôznym telesným a mentálnym postihnutím. Toto 

opatrenie je potrebou č.1 pri cieľovej skupine zdravotne ťažko postihnutí obyvatelia.  



                                          Komunitný plán sociálnych služieb Kalná nad Hronom 2018-2022 

 

37 

 

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 

 príprava dokumentácie potrebnej k rekonštrukcii zariadenie, prípadne výstavby nového 

zariadenia 

 získanie finančných príspevkov na dofinancovanie z iných zdrojov, 

 proces rekonštrukcie, výstavby priestorov, 

 príprava legislatívnej agendy na poskytovanie služieb, 

 registrácia sociálnych služieb na príslušnom úrade. 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018-2022 

Zodpovedný realizátor: obec Kalná nad Hronom,  

Spolupracujúce subjekty: Centrum pomoci Kalná n.o. 

Finančné zdroje: obecný rozpočet, dotácie z rôznych príspevkov 

Počet prijímateľov sociálnej služby:  

  v prípade ambulantnej služby denného stacionára 25 prijímateľov sociálnej služby 

  v prípade pobytovej  zariadenie pre seniorov 40 prijímateľov sociálnej služby 

Efektivita: zabezpečenie potrieb obyvateľov 

Riziká a ohrozenia pri napĺňaní opatrenia: 

 nedostatočná možnosť obce financovať opatrenie 

 nezískanie dotácii na dofinancovanie opatrenia 

Priorita č.2 Obyvatelia v dôchodkovom veku – seniori, zdravotne ťažko postihnutí obyvatelia 

Špecifický cieľ:  Rozširovanie terénnych sociálnych služieb 

Opatrenie k špecifickému cieľu: Doplnenie poskytovania sociálnych služieb o služby, ktoré sú 

potrebné na zabezpečenie zotrvania obyvateľov odkázaných na pomoc v domácom prostredí. 
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Očakávaný dopad opatrenia: Zvýšenie bezpečnosti a posilnenie sociálnych aktivít, či sebestačnosti 

v oblasti posudzovania podľa prílohy č.4 zákona č.  448/2008 Z.z. o sociálnych službách, pričom 

zabezpečíme zotrvanie miestnych obyvateľov v komunitnom spoločenskom prostredí.  

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 

 získanie finančných príspevkov na financovanie doplnkových sociálnych služieb,  

 registrácia služieb na príslušnom úrade: 

a) monitorovanie a signalizácia pomoci §52 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

b) sociálna rehabilitácia ambulantnou a terénnou formou § 21 zákona č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách, 

 príprava administratívnej dokumentácie na jednotlivé sociálne služby, 

 nákup pomôcok na jednotlivé sociálne  služby. 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018-2019 

Zodpovedný realizátor: Centrum pomoci Kalná n.o. 

Spolupracujúce subjekty:  obec Kalná nad Hronom 

Finančné zdroje: obecný rozpočet, dotácie z rôznych štátnych príspevkov 

Počet prijímateľov sociálnej služby:  

a) monitorovanie a signalizácia pomoci počet prijímateľov 15, 

b) sociálna rehabilitácia terénnou formou podľa potrieb obyvateľov. 

Efektivita: zabezpečenie potrieb obyvateľov 

Riziká a ohrozenia naplnení opatrenia: 

 nedostatočná možnosť financovania opatrenia, 

 nezískanie dotácii na dofinancovanie opatrenia. 
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Aktivita č.3 Zdravotne ťažko postihnutí obyvatelia 

Špecifický cieľ:  Rozvíjanie služieb a sociálna integrácia pre obyvateľov s ťažkým zdravotným 

postihnutím 

Opatrenie k špecifickému cieľu: Rozvíjanie služieb a aktivít pre osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím podľa potrieb cieľovej skupiny, ako aj ich začleňovanie do spoločnosti či pracovného 

trhu vo forme chránených pracovísk. Rozšírenie služieb o aktivity zamerané na rehabilitačnú 

starostlivosť ako napríklad možnosť masáží, plávania a aktivít zameraných na rozvoj jemnej 

motoriky. Dobudovanie bezbariérových prístupov a zlepšenie informovanosti o službách 

a poradenstve v danej oblasti.   

Očakávaný dopad opatrenia: Sociálna intergrácia ŤZP. Uspokojenie dopytu ŤZP v komunite po 

službách, o ktoré majú záujem.   

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 

 dotazníkové zisťovanie konkrétnej cieľovej skupiny na konkrétne služby,  

 získanie finančných príspevkov na financovanie doplnených sociálnych služieb,  

 príprava chránených pracovísk na možných pracovných pozíciách (monitorovacie 

kamerové stredisko, voľnočasové centrum), 

 stretnutia 1 x mesačne s cieľovou skupinou, vytváranie aktivít a preventívnych programov 

podľa potreby, 

 dobudovanie bezbariérových prístupov do verejných budov. 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018-2022 

Zodpovedný realizátor: Centrum pomoci Kalná n.o. 

Spolupracujúce subjekty:  obec Kalná nad Hronom 

Finančné zdroje: obecný rozpočet, dotácie z rôznych štátnych príspevkov 

Počet prijímateľov sociálnej služby: podľa potreby 
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Efektivita: zabezpečenie potrieb obyvateľov s ťažkým zdravotným postihnutím 

Riziká a ohrozenia naplnení opatrenia: 

 nedostatočná možnosť financovania opatrenia, 

 nezískanie dotácii na dofinancovanie opatrenia. 

5.2.2 Deti a mládež,  rodiny zo sociálne slabšieho prostredia, ženy na materskej dovolenke, 

mladé rodiny 

 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Záujmové krúžky v obci 

 Akcie pre deti (deň detí, tábor, záchranárske 

ukážky-Spolu pomôžeme) 

 Školská družina 

 Základná škola 

 Materská škola 

 Školský autobus 

 Zdravotnícke zariadenie 

 CPK, n.o. 

 CPK n.o. ako poradenský orgán  

 Možnosť športového vyžitia 

 Detské ihriská 

 Blízkosť prírody 

 

 Absencia materského centra 

 Absencia služby opatrovanie detí po 

školského klubu detí 

 Park (príroda, chýba prírodný amfiteáter) 

 Voľnočasové centrum pre deti a mládež  

 Čiastočná bezbariérovosť vo verejných 

budovách (kočíky), absencia chodníkov ( 

Záhradná, Nová, časť Dlhej...) 

 Bezpečnosť- zábradlia pri ceste bezpečnosť, 

zabezpečenie dozoru pri prechode  deti cez 

cestu ráno a po ukončení školského 

vyučovania), SBS, chýba obecná polícia 

 Bytová problematika (byty nižšieho 

štandardu, byt pre potreby sociálnej núdze)  

 Miera vzdelanosti detí v rámci sociálne 

slabších skupín, Špeciálna škola pre deti 

 Nedostatok aktivít pre matky s deťmi do 3 

rokov, prípadne pre osamelého rodiča 

starajúceho sa  o dieťa  

 Nedostatočné aktivity s rómskymi deťmi  

 Potreba nového objektu pre voľnočasové 

aktivity (dobrovoľní hasiči, iné záujmové 

spoločenstvá, kultúrne vyžitie) 

 Drogy 
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PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 Zriadenie materského centra, spoločné aktivity 

v materskom centre (celé rodiny) 

 Priestory pre voľnočasové aktivity, kultúrne 

podujatia ako centra voľnočasových aktivít 

 Rozšírenie záujmových krúžkov pre rôzne 

záujmové skupiny ako aj podpora ich zakladateľov 

 Preventívne aktivity pre deti a mládež ako aj pre 

skupiny obyvateľov a matiek so sociálne slabšieho 

prostredia 

 Výstavba nových nájomných bytov 

 Zvýšiť informovanosť v oblasti poskytovania 

poradenstva a služieb pre cieľovú skupinu 

informovanosť ( pre matky s deťmi) 

 Využiť plaváreň pre deti 

 Divadielka pre deti 

 Opätovné zriadenie obecnej polície a zaistenie 

bezpečnosti (prechod Kálna- Kálnica – prechod 

detí cez prechody, dostavba chodníkov) 

 Dobudovanie bezbariérovosti vo verejných 

budovách  

 Nedostatok priestorov 

 Dlhodobé riešenie problémov zo strany 

kompetentných orgánov 

 Nezáujem zo strany občanov 

 Nedostatok ,,dobrovoľníkov“ na 

voľnočasové aktivity 

 Finančná náročnosť projektov 

 

Priorita č.4 Deti a mládež,  rodiny zo sociálne slabšieho prostredia 

Špecifický cieľ:  Rozvoj voľnočasových aktivít a kultúrnych aktivít pre deti, mládež a matky 

s deťmi, mladé rodiny, vybudovanie priestorov pre tento účel. 

Opatrenie k špecifickému cieľu: Doplnenie poskytovaných služieb obcou o nové záujmové, 

voľnočasové krúžky, zjednotenie pôsobenia tejto aktivity pod jedného zamestnanca vo forme 

chráneného pracoviska a vybudovanie priestorov pre tieto činnosti ako aj pre kultúrne podujatia 

v priestoroch, v ktorých by sa nachádzalo materské centrum pre matky s deťmi.  Opatrenie je tiež 

zamerané na elimináciu sociálno-patologických javov, minimalizáciu sociálnej 

vylúčenosti  cieľových skupín. Nedostatočná prevencia, motivácia, konkrétne formy pomoci 
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v oblasti cieľových skupín  majú za následok vznik nepriaznivých sociálnych situácií sociálneho 

vylúčenia z komunity.   

Očakávaný dopad opatrenia: Zvýšenie záujmu detí o voľnočasové aktivity, obmedzenie 

delikvencie spôsobenej mládežou a deťmi. Priestor pre prácu s deťmi ako aj matkami detí zo 

sociálne slabšieho prostredia,  vytváranie aktivít, programov pre matky s deťmi do troch rokov na 

uľahčenie adaptácie pri nástupe detí do materskej škôlky. Vytvorenie preventívnych programov 

predchádzajúcim vznik sociálno-patologických javov u detí a mládeže spôsobených častým 

využívaním moderných technológií, obmedzeným pohybom či nedostatočnou pozornosťou zo 

strany rodičov. Taktiež podpora rozvíjania sa detí so sociálne slabšieho prostredia.  

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 

 vybudovanie priestorov pre voľnočasové a kultúrne aktivity, 

 získanie finančných prostriedkov na financovanie doplnených služieb,  

 zriadenie chráneného pracoviska pre centrum voľnočasových aktivít, 

 zvýšenie informovanosti o možnostiach využívania poradenskej aktivity neziskovej 

organizácie pre rodičov alebo rodiny so sociálnymi problémami, 

 spolupráca so subjektami pôsobiacimi v oblasti prevencie, eliminovania sociálno- 

patologických javov a ochrany detí a mládeže. 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018-2022 

Zodpovedný realizátor:  Centrum pomoci Kalná n.o. 

Spolupracujúce subjekty:   obec Kalná nad Hronom, Sociálno-právna ochrana a kuratela  

Finančné zdroje:   obecný rozpočet, dotácie z rôznych štátnych príspevkov 

Počet prijímateľov preventívnych aktivít: podľa potreby 

Efektivita: obmedzenie sociálno-patologických javov v komunite,  prevencia sociálnej vylúčenosti 
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Priorita č.5 Ženy na materskej dovolenke, mladé rodiny 

Špecifický cieľ:  Pomoc mladým rodinám pri starostlivosti o dieťa v prípade návratu rodiča na 

pracovný trh, alebo v prípade nepriaznivého zdravotného stavu.  

Opatrenie k špecifickému cieľu: Doplnenie poskytovaných sociálnych služieb obecnou neziskovou 

organizáciou o nové služby, ktoré umožnia rodinám zosúlaďovanie rodinného a pracovného 

života. Zabezpečiť pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a taktiež zvýšiť, prípadne udržať 

zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami.  

Očakávaný dopad opatrenia: Pomoc osobám s rodičovskými povinnosťami v čase prípravy 

vykonávania aktivít spojených so vstupom a návratom na pracovný trh, prípadne osobám 

s rodičovskými povinnosťami, ktoré majú problém s návratom na pracovný trh v dôsledku 

nepriaznivému zdravotnému stavu. V rámci služby sa bude poskytovať zabezpečenie bežných 

úkonov starostlivosti o dieťa, pomoc pri príprave na vyučovanie, výchova a záujmová činnosť.  

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 

 vybudovanie priestorov pre aktivity starostlivosti o deti  

 získanie finančných prostriedkov na financovanie doplnených služieb  

 registrácia sociálnych služieb:  

- Služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života §32a zákona č.  

448/2008 Z.z. o sociálnych službách, 

  zvýšenie informovanosti o možnostiach využívania poradenskej aktivity neziskovej 

organizácie pre osoby s rodičovskými povinnosťami.  

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018-2022 

Zodpovedný realizátor: Centrum pomoci Kalná n.o. 

Spolupracujúce subjekty:  obec Kalná nad Hronom 

Finančné zdroje: obecný rozpočet, dotácie z rôznych štátnych príspevkov 

Počet prijímateľov preventívnych aktivít: podľa potreby 



                                          Komunitný plán sociálnych služieb Kalná nad Hronom 2018-2022 

 

44 

 

Efektivita: zvýšenie zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami v obci 

5.2.3 Dlhodobo nezamestnaní a sociálne odkázaní obyvatelia, marginalizované skupiny 

 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  

 Pomoc sociálne slabším rodinám formou 

sociálnej komisie a CPK n.o. (organizovanie 

zbierok, soc. výpomoc)  

 Pomoc pri začlenení do pracovného procesu - 

koordinácia dlhodobo nezamestnaných 

 Spolupráca ZŠ s CPK n.o. pri riešení problémov 

s rómskou komunitou  

 Obnova prac. návykov nezamestnaných 

 Podpora obce pri zvyšovaní kvalifikácie 

občanov 

 Podpora zamestnanosti obcou -zamestnávanie 

občanov 

 Existencia špecializovanej triedy v priestoroch 

našej ZŠ 

 Nízky počet nezamestnaných a rómskej 

komunity 

 Špecializovaná škola 

 Výhody od obce – vstupenky na  obecné 

podujatia 

 

 Absencia terénneho pracovníka, ktorý by sa 

zaoberal len danou cieľovou skupinou, 

poradenstvo, osveta 

 Školská dochádzka 

 Absencia obecnej polície, kamerového 

systému 

 Problém s drogami  

 Záškoláctvo rómskej komunity a soc. slabších 

rodín 

 Zdravotná starostlivosť (nespolupráca detskej 

lekárky) 

 Nezáujem a nedbanlivosť rómskej komunity 

(hygiena detí)  vo vyučovacom procese 

 Vyrušovanie detí na hodinách obmedzenie 

vyučovacieho procesu 

 Zvýšenie povedomia rómskych detí o hygiene  

 Zlá finančná a hygienická gramotnosť sociálne 

slabších  

PRÍLEŽITOSTI  OHROZENIA  

 Opätovné zriadenie obecnej polície 

 Pomoc pri obnovení a udržaní pracovných 

návykov a zručností dlhodobo 

nezamestnaných- komunitná záhrada, sociálny 

podnik  

 Budovanie nájomných priestorov pre 

podnikateľské účely, vypracovanie podmienok 

pre podporu prioritného zamestnávania 

obyvateľov obce Kalná nad Hronom 

 Nezáujem cieľovej skupiny 

 Predsudky majority 

 Dlhodobé riešenie problémov zo strany 

kompetentných orgánov 

 Financie 
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 Práca s deťmi (rómske a soc. slabšie) výchova 

k zodpovednosti, potreba vzdelania 

v nadväznosti  na začlenenie sa do pracovného 

procesu 

 Návrat k rómskym koreňom-vytvorenie 

voľnočasových aktivít s orientáciou na rómsku 

kultúru  

 Vytvoriť pracovné miesto pre terénneho 

pracovníka, priestorové podmienky 

 Osveta (hygiena, plnenia pracovných 

a školských povinností) 

 Organizácia besied na zvýšenie sebavedomia 

sociálne slabších + motivovať nezamestnaných 

k práci  

 Vytvorenie pracovnej skupiny z našich 

nezamestnaných a rómskych spoluobčanov 

 

Priorita č.6: Skvalitnenie sociálnych služieb o službu krízovej intervencie 

Špecifický cieľ:  Skvalitnenie sociálnych služieb o službu krízovej intervencie §24 z dôvodu 

pomoci osobám v krízovej situácii ako aj osobám so segregovaného prostredia prostredníctvom 

terénnych programov ambulantnou a terénnou formou sociálnej práce.   

Opatrenie k špecifickému cieľu: Doplnenie poskytovaných sociálnych služieb obecnou neziskovou 

organizáciou o nové služby, ktoré umožnia pracovať so segregovanou skupinou obyvateľov 

s prítomnosťou generačnej a reproduktívnej chudoby. Taktiež doplnenie služieb  

magrinalizovaných komunít  pomôže odstrániť sociálne problémy, ktoré tieto skupiny v obci  

vyvolávajú. Zriadenie komunitného centra § 24 bude zabezpečovať prácu s cieľovými skupinami 

v oblasti vzdelávacích aktivít, detí a mládeže zo sociálne slabšieho prostredia, poskytovanie 

poradenstva a ochrana právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, 

prácu s matkami zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom programov nato 

určených.  
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Očakávaný dopad opatrenia: Zvýšenie kvality života ľudí z marginalizovaných skupín, zníženie 

sociálnych problémov, vyplývajúcich zo životného prostredia týchto skupín, vyššia gramotnosť 

detí so segregovaných skupín.  

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 

  získanie priestorov pre aktivity komunitného centra a prácu terénneho sociálneho 

pracovníka  

 získanie finančných prostriedkov na financovanie doplnených služieb  

 registrácia sociálnych služieb:  

- Služba komunitného centra §24c  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,  

  zvýšenie informovanosti o možnostiach využívania poradenskej aktivity neziskovej 

organizácie pre osoby s magrinalizovaných skupín  

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018-2022 

Zodpovedný realizátor: Centrum pomoci Kalná n.o. 

Spolupracujúce subjekty:  obec Kalná nad Hronom, Sociálno-právna ochrana a kuratela, ZŠ Kalná 

and Hronom 

Finančné zdroje: obecný rozpočet, dotácie z rôznych štátnych príspevkov 

Počet prijímateľov preventívnych aktivít: podľa potreby najviac 20 

Efektivita: efektívna pomoc deťom a fyzickým osobám, rodinám zo sociálne slabšieho prostredia, 

prípadne zo segregovaných skupín. 

Priorita č.7  Podpora dlhodobo nezamestnaných v uplatnení sa na pracovnom trhu 

Špecifický cieľ:  Vybudovanie nájomných priestorov pre podnikateľov v obci, podpora poradensko-

vzdelávacích aktivít zameraných na získavanie sociálnych zručností pri hľadaní si 

zamestnania a na komunikáciu s potenciálnym zamestnávateľom pre 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 
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Očakávaný dopad opatrenia: Začlenenie nezamestnaných do pracovného prostredia, osvojenie si 

pracovných návykov a získanie pracovných zručností.  

Opatrenie k špecifickému cieľu: Vybudovanie nájomných priestorov v obci pre podnikateľov, čím 

by sa získala možnosť obyvateľov zamestnať sa v týchto subjektoch. Podpora 

zamestnávateľov zo strany obce, ak by prijali do zamestnania obyvateľa obce Kalná nad 

Hronom. Vytvorenie pracovných dielní na podporu obnovy pracovných návykov, pre 

obyvateľov dlhodobo nezamestnaných podľa potreby.  Poskytovanie poradenstva v tejto 

oblasti a pri získaní zamestnania. Realizácia vzdelávacích kurzov v oblasti malého 

podnikania. Podpora klientov formou individuálneho poradenstva, posudzovania 

individuálnych schopností a vypracovávania individuálnych akčných plánov a rozvoj 

celoživotného poradenstva. Zabezpečenie priestorov na uskutočňovanie poradenských 

služieb. 

Očakávaný dopad opatrenia: Začlenenie nezamestnaných do pracovného prostredia, osvojenie si 

pracovných návykov a získanie pracovných zručností. Podpora a poradenstvo pri uchádzaní 

o zamestnanie.   

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 

 vybudovanie priestorov pre podnikateľov, 

 získanie finančných prostriedkov na financovanie doplnených služieb,  

 príprava podmienok výhodného prenájmu pre subjekty zamestnávajúcich obyvateľov 

Kalná nad Hronom, 

 príprava pracovných programov- dielní na obnovu pracovných zručností dlhodobo 

nezamestnaných obyvateľov,  

 aktivity na podpora a poradenstvo pri uchádzaní sa o zamestnanie. 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018-2022 

Zodpovedný realizátor: Centrum pomoci Kalná n.o. 

Spolupracujúce subjekty:  obec Kalná nad Hronom, podnikateľské subjekty, ÚPSVaR 
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Finančné zdroje: obecný rozpočet, dotácie z rôznych štátnych príspevkov 

Počet prijímateľov preventívnych aktivít: podľa potreby  a počtu nezamestnaných 

Efektivita: efektívna pomoc dlhodobo nezamestnaným pri obnove pracovných návykov 

5.3. Služby vzdelávania 

 

Z výsledkov SWOT analýz  pracovných skupín a dotazníkového zisťovania vyplýva, že 

vzdelávanie je v obci zabezpečené na veľmi dobrej úrovni. K poskytovaným sociálnym službám 

je potrebné doplniť prácu s marginalizovanými skupinami v oblasti prípravy na vyučovanie, 

dochádzky do školského zariadenia a konkrétnej práce s rodičmi  cieľových skupín vo forme, čo 

sme definovali v 6.2.3. Dlhodobo nezamestnaní a sociálne odkázaní obyvatelia, marginalizované 

skupiny. K týmto službám je však potrebné doplniť aj služby z oblasti vzdelávania obyvateľov 

v rôznych oblastiach.  

Priorita: č.8.  Vzdelávanie obyvateľov vo forme preventívnych  programov v rôznych 

oblastiach 

Špecifický cieľ:  Vzdelávanie obyvateľov vo forme Preventívnych  programov v rôznych oblastiach 

ako:  

a) vzdelávanie cieľových skupín v oblasti informačnej technológie, 

b) vzdelávanie obyvateľov v oblasti civilnej ochrany  (Atómová elektráreň Mochovce, živelné 

pohromy),  

c) vzdelávanie občanov v oblasti separácie a triedenia odpadu.  

Opatrenie k špecifickému cieľu: Pripraviť program vzdelávania obyvateľov v definovaných 

oblastiach. Zorganizovať aktivity vedúce ku vzdelávaniu obyvateľov.  

Očakávaný dopad opatrenia: zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva v daných programoch, 

zvýšenie povedomia a zodpovednosti občanov ku komunite, v prípade ohrozenia ako aj 

zodpovednosti k životnému prostrediu.   

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
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  zistenie možností pre vytvorenie programov vzdelávania v menovaných oblastiach, 

 vypracovanie harmonogramu vzdelávania- min. 1 x ročne jedna oblasť pre všetky vekové 

kategórie, 

 získanie finančných prostriedkov na financovanie vzdelávania z iných zdrojov. 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018-2022 

Zodpovedný realizátor: obec Kalná nad Hronom 

Spolupracujúce subjekty:  Centrum pomoci Kalná n.o., subjekty poskytujúce vzdelanie v rôznych 

oblastiach 

Finančné zdroje: obecný rozpočet, dotácie z rôznych  príspevkov 

Počet prijímateľov preventívnych aktivít: podľa potreby   

Efektivita:  zvýšenie povedomia obyvateľov v danej oblasti, zvýšenie spolupatričnosti v krízovej 

situácií 

5.4 Zdravotnícke služby 

 

Zo SWOT analýzy pracovných skupín a dotazníkového zisťovania spokojnosti obyvateľov 

s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti vyplýva, že je potrebné zvýšiť kvalitu poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti v obci. 

Priorita č.: 9  Skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb, osveta v oblasti zdravej 

výživy, pohybu a ochrane zdravia    

Špecifický cieľ:  Skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti  a vytvorenie preventívnych 

programov v oblasti zdravia, zdravej výživy, pohybu pre všetky cieľové skupiny.  

Opatrenie k špecifickému cieľu: Naplánovať preventívne aktivity na prevenciu v oblasti 

zdravotného stavu obyvateľov obce. Prednáškami, besedami a rôznymi aktivitami v oblasti športu 

a pohybu v pravidelných intervaloch zabezpečovať prevenciu. Potrebné je riešiť nevyhovujúcu 

vekovú štruktúru lekárov. 
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Očakávaný dopad opatrenia: zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti o deti a 

dorast, a tým podporiť využívanie zdravotných služieb občanov v obci. Prevencia smeruje k 

odhaleniu rizikových faktorov, ktoré ohrozujú naše zdravie, odhaleniu choroby v jej iniciálnej fáze 

a rýchla a včasná liečba dokáže zachrániť a predĺžiť život. Význam prevencie je nenahraditeľný 

a preto by sme ju chceli realizovať v pravidelných intervaloch.   

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 

 informovanosť v oblasti možného oslovenia nových poskytovateľov zdravotných služieb, 

 rozšírenie portfólia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vhodnej vekovej štruktúre,  

poskytnutím vhodných podmienok pre pôsobenie v obci, 

 organizácia aktivít pre podporu zdravého životného štýlu, prevencie 1x za pol roka. 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018-2022 

Zodpovedný realizátor: obec Kalná nad Hronom 

Spolupracujúce subjekty:  Centrum pomoci Kalná n.o., subjekty poskytujúce vzdelanie v zdravej 

výžive, prevencii, miestne subjekty pôsobiace v oblasti pohybu a športu 

Finančné zdroje: obecný rozpočet, dotácie z rôznych príspevkov 

Počet prijímateľov aktivít:  celá komunita  

Efektivita:  posilnenie zdravého životného štýlu obyvateľov a poskytnutie kvalitnej zdravotnej 

starostlivosti obyvateľom v obci 

5.5.  Voľno- časové aktivity 

 

Z výsledkov SWOT analýz pracovných skupín a dotazníkového zisťovania vyplýva, že šport 

a kultúra je veľmi silná stránka obce z pohľadu organizovaných obecných aktivít. Jednotlivé 

priority sú totožné s prioritami, ktoré sú uvedené v sociálnej oblasti a to:  

1. Zabezpečenie a výstavba kultúrneho domu pre voľnočasové aktivity -priorita č. 4, 

2. Zriadenie voľnočasového centra s pracovníkom pre organizáciu kultúrnych 
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a voľnočasových podujatí a prácu mládežníckych skupín – chránené pracovisko -priorita 

č.4,   

3. Zabezpečenie bezbariérových priestorov pre kultúrne aktivity ale aj iné verejné budovy- 

priorita č. 3. 

Priorita č.:10  Dobudovanie a podporovanie športovej infraštruktúry pre cieľové skupiny 

Špecifický cieľ:  Dobudovanie športovej infraštruktúry pre rôzne cieľové skupiny, podľa potrieb 

miestnej komunity.  

Opatrenie k špecifickému cieľu: Dobudovanie športovej infraštruktúry z dôvodu vysokého záujmu 

obyvateľov o športové aktivity. Vybudovanie Centra funkčného tréningu ako centrálneho 

športového areálu, poradenstva  pre všetky športové aktivity v obci.  

Očakávaný dopad opatrenia: Zjednotenie športových aktivít pod jedno centrum a rozšírenie 

aktivít, čím sa zvýši možnosť obyvateľov predchádzať civilizačným chorobám. Zapájanie detí 

a mládeže do športových aktivít, ich následná aktivizácia v oblasti pohybu. Centrum bude 

zabezpečovať poradenstvo v oblasti zdravotného štýlu, stravovania, ako aj potrebnú rehabilitáciu 

pri zdravotných ťažkostiach.  

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 

 vybudovanie športového areálu, 

 práca s cieľovými skupinami denne, 

 poskytovanie poradenstva v oblasti zdravého životného štýlu, organizácia aktivít pre 

podporu zdravého životného štýlu. 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018-2022 

Zodpovedný realizátor: obec Kalná nad Hronom 

Spolupracujúce subjekty:  Centrum pomoci Kalná n.o., subjekty poskytujúce vzdelanie v zdravej 

výživy, prevencie, miestne subjekty pôsobiace v oblasti pohybu a športu 

Finančné zdroje: obecný rozpočet, dotácie z rôznych príspevkov 
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Počet prijímateľov aktivít:  celá komunita  

Efektivita:  posilnenie zdravého životného štýlu obyvateľov  

5.6  Bezpečnosť a aktivity prevencie 

 

Z výsledkov SWOT analýz pracovných skupín a dotazníkového zisťovania vyplýva, že 

obyvatelia sa necítia v obci bezpečne. Odporúča sa obci, aby prijala opatrenia na vytvorenie 

podmienok pre znižovanie kriminality, ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov. Medzi 

definované príležitosti patrí:  

Priorita: č.11. Zvýšenie bezpečnosti a zníženie kriminality v obci 

Špecifický cieľ:  Opätovné zriadenie obecnej polície, vybudovanie kamerového systému, zriadenie 

monitorovacieho centra na úrovni chráneného pracoviska, vykonávanie preventívnych aktivít 

s cieľom znižovať kriminalitu a zvyšovať povedomie občanov v oblasti ochrany života a majetku.  

Opatrenie k špecifickému cieľu: Zriadenie obecnej polície, ktorú by doplňoval kamerový 

bezpečnostný systém. Vybudovanie kamerového systému a zriadenie chráneného pracoviska na 

monitorovacie centrum pre účel monitorovania rizikových miest v obci, ako aj zvýšenie 

bezpečnosti  a zníženie kriminality. Obec sa môže zamerať opätovné zriadenie obecnej polície s 

minimalizovanými nákladmi súvisiacimi s bezpečnosťou a čeliť hrozbám, ktoré sú s týmito 

službami spojené. Vytváranie preventívnych aktivít v oblasti kriminality a sociálno-patologických 

javov, ochrany majetku a života. Obecná polícia by bola nápomocná pri riešení bezpečnosti detí na 

cestách ako aj iných preventívnych aktivitách. 

Očakávaný dopad opatrenia: Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce, zníženie kriminality v obci 

a zamedzenie sociálno-patologickým javom.  

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 

 zriadenie obecnej polície, občianskej hliadky, 

 vybudovanie kamerového systému, 

 zriadenie chráneného pracoviska v monitorovacom centre, 

 1x za pol roka vykonávanie aktivít prevencie vzdelávania v danej oblasti. 
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Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018-2022 

Zodpovedný realizátor: obec Kalná nad Hronom 

Spolupracujúce subjekty:  Centrum pomoci Kalná n.o., miestna štátna polícia 

Finančné zdroje: obecný rozpočet, dotácie z rôznych príspevkov 

Počet prijímateľov aktivít:  celá komunita  

Efektivita:  posilnenie bezpečnosti a zníženie kriminality 

Z výsledkov zisťovania potrieb obyvateľov vyplýva, že je potrebné zrekonštruovať lávku 

pre peších Kalná -Kalnica, ktorá je už  v štádiu riešenia prípravy projektovej dokumentácie. Taktiež 

riešenie obchvatu obce z dôvodu bezpečnosti a vysokej frekvencií aut, avšak táto oblasť je 

v kompetencii štátu, obec vynakladá úsilie na oslovovanie príslušných úradov na riešenie  krízovej 

situácie.  

5.7 Bývanie  

 

      Z výsledkov SWOT analýz pracovných skupín a dotazníkového zisťovania vyplýva, že 

obyvatelia majú záujem zotrvať na území obce, avšak slabou stránkou je nedostatkom nájomných 

bytových jednotiek a stavebných pozemkov.  

Priorita č.12: Dostavba bytových nájomných jednotiek ako vytvorenie stavebných pozemkov  

Špecifický cieľ:  Zabezpečiť bytové  nájomné jednotky pre súčasných, ale aj budúcich obyvateľov 

obce, zabezpečiť stavebné pozemky pre výstavbu nových rodinných domov.   

 

Opatrenie k špecifickému cieľu: Odporúčame sa zamerať na výstavbu štandardnej bytovej 

výstavby a v ojedinelých prípadoch zvážiť bytovú výstavbu nižšieho štandardu a rozšíriť ju 

o stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov. 

Očakávaný dopad opatrenia: Zabezpečenie bývania pre mladé rodiny v obci a ich následné 

zotrvanie v komunite. 
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Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 

 hľadanie možností k výstavbe bytových jednotiek, stavebných pozemkov,  

 príprava projektovej dokumentácie,  

 hľadanie iných zdrojov na dofinancovanie bytových jednotiek, stavebných pozemkov,  

 výstavba bytových jednotiek a stavebných pozemkov. 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018-2028 

Zodpovedný realizátor: obec Kalná nad Hronom 

Spolupracujúce subjekty:  subjekty oprávnené vykonávať potrebnú dokumentáciu v danej oblasti 

Finančné zdroje: obecný rozpočet, dotácie z rôznych príspevkov 

Počet prijímateľov aktivít:  celá komunita  

Efektivita:  udržanie a zvýšenie počtu obyvateľov v obci 

Z výsledkov zisťovania potrieb obyvateľov vyplýva, že je potrebné rozšíriť počet bytových 

jednotiek v obci. Táto priorita sa stanovuje aj napriek tomu, že sú rozbehnuté projekty na riešenie 

tejto situácie v obci.  

5.8 Budovanie občianskej spolupatričnosti  

 

Z výsledkov SWOT analýz pracovných skupín a dotazníkového zisťovania vyplýva, že 

Kalná nad Hronom je miestom, kde  sú obyvatelia obce so spokojným spolunažívaním. 

Poskytovanie palety služieb v rámci kompetencií obce je na dobrej úrovni.  

Zo zisťovania vyplýva, že obyvatelia obce by sa  v prípade potreby riešenia problému obrátili 

predovšetkým na obecné inštitúcia ako aj na Obecný úrad, čo je veľmi silná stránka obce.  Obec 

poskytuje veľmi širokú paletu služieb v sociálnej ale aj iných oblastiach. 

Na základe analýzy súčasnej situácie v obci a predpokladov ďalšieho rozvoja a skvalitňovania 

života obyvateľov vo všetkých oblastiach  obec navrhuje opatrenia v oblasti:  
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Priorita č.13 Budovanie občianskej spolupatričnosti, rozvoj dobrovoľníctva 

Špecifický cieľ:  Budovanie občianskej spolupatričnosti, založenej na budovaní dôvery občanov 

v miestne orgány samosprávy,  ako aj zvýšenie záujmu obyvateľov o komunitný rozvoj budovaním 

záujmu o dobrovoľníctvo v obci.  

 

Opatrenie k špecifickému cieľu:  Zabezpečenia stability a dôvery obyvateľov v orgány obce ako aj 

dôveru v obecné  inštitúcie, zabezpečiť  činnosť výkonných subjektov ako aj vytvoriť podmienky 

pre ich činnosť, tak aby prispievali svojou činnosťou k zvyšovaniu kvality života obce, ako aj 

zabezpečenie životných podmienok potrebných pre harmonické spolunažívanie obyvateľov obce, 

rozvíjanie komunitnej spolupráce na úrovni obce, cirkví, obecných organizácií a iných 

občianskych združení. 

 

Očakávaný dopad opatrenia: zvýšenie dôvery obyvateľov v miestne orgány ako aj miestne 

organizácie, aktívne zapájanie sa občanov do rozvoja obce 

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: toto neviem ako zadefinovať 

 vytvorenie aktívnej spolupráce medzi miestnymi spolkami, cirkvami ako aj organizáciami, 

 vyhlasovaním súťaží na báze dobrovoľníctva ( najkrajší balkón, najkrajšia predzáhradka, 

čin roka v našej komunite , kategórie, žiaci, mládež, produktívny vek, seniori), 

 odstraňovanie polarizácie v komunite, organizovaním menších aktivít v jednotlivých 

častiach obce, ale aj  spoločných veľkých aktivít, 

 rozvíjanie a motivácia obyvateľov k dobrovoľníctvu, na základe osobných príkladov 

dobrovoľníkov, vhodná prezentácia a povšimnutie si samosprávy takých ľudí, morálne 

a verejne poďakovanie a prezentovanie, 

 podpora vzniku dobrovoľníckych skupín, školské kolá diskusie o dobrovoľníctve 

spolupráca s inými školami z okolitých obcí v rámci regiónu naj dobrovoľník, alebo 

rôznych kategórií u dobrovoľníkov. 
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Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018-2022 

Zodpovedný realizátor:  starosta obce, obecné zastupiteľstvo Kalná nad Hronom 

Spolupracujúce subjekty:  miestne organizácie 

Finančné zdroje: obecný rozpočet 

Počet prijímateľov aktivít:  celá komunita  

Efektivita:  posilnenie dôvery a záujmu obyvateľov o komunitu 

6. MONITOROVANIE  A SPÔSOB  VYHODNOCOVANIA KPSS  

 

     Monitorovanie plnenia komunitného plánu sociálneho rozvoja budú vykonávať komisie za 

svoju oblasť komunitného plánu sociálnych služieb.  Predsedovia komisií budú pravidelne 1 x 

ročne predkladať správy o postupe realizácie a príprave projektov koordinátorovi pre stratégiu 

komunitného plánovania, ktorý následne vypracuje a predloží obecnému zastupiteľstvu Dopadovú 

správu plnenia komunitného plánu sociálnych služieb.  

7. ČASOVÝ PLÁN REALIZÁCIE KONCEPCIA KPSS 

 

     Komunitný plán sociálnych služieb je dokument, ktorý má strednodobý charakter. Obdobie 

trvania výstupov je spracované na roky 2018-2022, avšak dĺžka splnenia cieľov závisí od časovej 

náročnosti spracovania priorít. Cieľom komunitného plánu je vytvoriť podmienky pre kvalitný 

spoločenský život v obci pre všetky vekové skupiny.  

     Ide o otvorený dokument v rámci ktorého je možné vytvárať úpravy, korekcie a doplnky 

v danom období. Úpravy a zmeny komunitného plánu môže navrhovať starosta obce,  poslanci 

obecného zastupiteľstva, členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve  v danej oblasti, ako aj 

pracovných skupín, ktoré plán pripravovali v písomnej forme.  

     Občania a inštitúcie podávajú svoj písomný návrh na modifikovanie úpravy komunitného plánu 

sociálnych služieb príslušnej komisií pri obecnom zastupiteľstve  v danej oblasti, ktorá následne 

prerokuje a vypracuje návrh na schválenie do obecného zastupiteľstva.  Doplnenie komunitného 
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plánu sociálneho rozvoja sa uskutoční formou vypracovania Návrhu na doplnenie komunitného 

plánu sociálneho rozvoja, ktorý bude obsahovať konkrétne nové špecifické ciele, aktivity a úlohy. 

     Po schválení komunitného plánu sociálneho rozvoja obec do 15 dní od jeho schválenia odošle  

dokument na VUC Nitrianskeho samosprávneho kraja podľa § 83 odst. 2 Zákona č. 448/2008 

o sociálnych službách. Rovnaký postup platí aj pre jeho dodatky (doplnenie).  

ZÁVER 

 

     V Kalnej nad Hronom sa sociálnej oblasti venuje veľmi intenzívna pozornosť. Obec zriadila na 

poskytovanie sociálnych služieb neziskovú organizáciu, ktorá pre obyvateľov zabezpečuje sociálne 

služby  pre dôstojný a kvalitný život.  

     Komunitný plán sociálnych služieb obce Kalná nad Hronom na roky 2018-2011 bol 

schválený obecným zastupiteľstvom v Kalnej nad Hronom dňa 31.05.2018 uznesením číslo 

7/V./2018/OZ.  

 

 

        Ing. Ladislav Éhn 

            Starosta obce 

 

 

Spracovateľ Komunitného plánu sociálneho rozvoja: 

OcÚ Kalná nad Hronom 

Červenej armády 55 

935 32 Kalná nad Hronom 

 

 



                                          Komunitný plán sociálnych služieb Kalná nad Hronom 2018-2022 

 

58 

 

Príloha č.1:  Tabuľka dodatkov komunitného plánu sociálnych služieb  

Dodatok KPSS č. Opatrenie Dátum schválenia Číslo 

uznesenia 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 

 

 

 

 


