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Príhovor starostu obce Benkovce 

 

  

Vážení občania,  

 

dovoľte, aby som sa Vám prihovorila  a predstavila Vám Komunitný plán sociálnych 

služieb obce Benkovce, ktorý bol spracovaný  v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.  

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je v platnosti od 

1.1.2009. V zmysle uvedeného zákona obec vypracúva  a schvaľuje komunitný plán 

sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom 

zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb 

poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje 

personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné 

podmienky na ich zabezpečenie. Požiadavka humanizácie a modernizácie sociálnych služieb 

SR reaguje na trendy uplatňované EÚ v tejto oblasti, ktorých cieľom je zabezpečiť pre 

klientov kvalitné sociálne služby. V praxi to znamená zabezpečenie prístupnosti k sociálnym 

službám, a to aj z hľadiska prostredia, v ktorom sa sociálne služby poskytujú. Táto povinnosť 

vyplýva poskytovateľom sociálnych služieb aj priamo zo zákona o sociálnych službách a má 

umožniť prijímateľom sociálnych služieb prístup k fyzickému prostrediu, priestorom a 

budovám, v ktorých sa poskytujú sociálne služby a zabezpečiť minimálne požiadavky a 

štandardy bývania. Komunitný plán nám slúži ako nástroj, ktorým je možné plánovať obsah a 

rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich 

občanov. Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele 

stanovené v Komunitnom pláne sociálnych služieb. Vďaka komunitnému plánu sa nám bude 

dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie 

sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité. Dokument je podkladom nielen pre 

odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov obce.  

 

Preto všetkým realizátorom a poskytovateľom sociálnych služieb želám veľa úspechov pri 

mobilizácii zdrojov v obci a naplnenie spoločne plánovaných zámerov v obci.  

  

Ing. Viera Pavlišková              

starosta obce 
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ÚVOD 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia 

rozvojových procesov, pomocou ktorej je možné plánovať sociálne služby tak, aby 

zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov miest a obcí. Výsledkom 

procesu je komunitný plán sociálnych služieb. Úlohou komunitného plánu je pojať sociálnu 

súdržnosť všetkých obyvateľov obce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu či sociálnej izolácii 

ohrozených jednotlivcov a skupín. Pri spracovávaní komunitného plánu je nevyhnutné 

vypracovať analýzy organizácie a jej portfólia, ktorá nám dáva odpoveď na otázky. Čo práve 

robíme? Aké produkty a služby sme ponúkali v minulosti, aké ponúkame teraz a aké budeme 

ponúkať v budúcnosti? Ktoré projekty boli pre nás úspešné a prispeli k naplneniu poslania 

organizácie a majú potenciál rásť, byť tvorivé a dynamické do budúcnosti. 

Výsledkom komunitného plánovania by mala byť odpoveď na otázky typu:  

- Aké sociálne služby treba vytvoriť?  

- Aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť?  

- Aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych  

služieb?  

Už zo samého pojmu „komunitný“ môžeme predpokladať, že celé komunitné plánovanie vo 

všetkých jeho fázach prebieha za účasti komunity, teda predovšetkým zástupcov užívateľov, 

poskytovateľov a zadávateľov sociálnych služieb. Základným princípom komunitného 

plánovania sociálnych služieb je princíp triády, ktorý deklaruje, že v rámci metódy a procesu 

komunitného plánovania sociálnych služieb spolu plánujú a spolupracujú minimálne tri 

strany: 

· Užívatelia sociálnych služieb 

· Zadávatelia sociálnych služieb 

· Poskytovatelia sociálnych služieb 
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1 VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb  

 

V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej 

zmene pri poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR SR č. 

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

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý 

nadobudol účinnosť 1. januára 2009 sa stanovili nové postupy a formy poskytovania 

sociálnych služieb. V zákone o sociálnych službách sú podrobne upravené povinnosti 

poskytovateľa sociálnej služby. Ide napríklad o povinnosť poskytovateľa sociálnych služieb 

vypracovať a dodržiavať procedurálne, personálne a prevádzkové podmienky poskytovania 

sociálnych služieb tzv. štandardy kvality. Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne 

služby do 5 skupín v závislosti od povahy nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej 

skupiny, ktorej sú určené:  

1. sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných 

životných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízkoprahové denné centrum, 

zariadenie núdzového bývania),  

2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a 

podpora zosúlaďovania rodinného života, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, 

nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu),  

3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

(zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej 

služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný 

stacionár, opatrovateľská služba, prepravná služba, sprievodcovská a predčítateľská služba, 

tlmočnícka služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok),  

4. sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie a signalizácia 

potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných 

technológií),  
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5. podporné služby (odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a 

povinností, denné centrum, integračné centrum, jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej 

hygieny).  

Zákon o sociálnych službách novým spôsobom upravuje právne vzťahy a podmienky 

poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov 

a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Za nepriaznivú sociálnu 

situáciu sa považuje stav sociálnej núdze fyzickej osoby, rodiny a komunity, v ktorom sa táto 

osoba, rodina, komunita nachádza z dôvodu, že nemá zabezpečené základné životné potreby, 

pre svoje životné návyky, pre spôsob života, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo 

nepriaznivý zdravotný stav, pre dovŕšenie dôchodkového veku, pre výkon opatrovania 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ohrozenie správaním iných fyzických 

osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi.   

Sociálne služby sa podľa zákona o sociálnych službách poskytujú prostredníctvom 

odborných, obslužných a ďalších činností, ktoré je poskytovateľ sociálnej služby povinný 

poskytnúť alebo zabezpečiť v prípade, ak sú tieto činnosti taxatívne pri týchto službách 

vymedzené. Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených zákonom o 

sociálnych službách obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická 

osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (ďalej len 

„verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná právnická alebo fyzická osoba (ďalej len 

„neverejný poskytovateľ sociálnej služby“).   

Garantmi poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby fyzickej osobe sú obce a 

samosprávne kraje podľa ich pôsobnosti stanovenej zákonom o sociálnych službách a to tak, 

že: - sociálnu službu poskytnú sami alebo  - poskytovanie sociálnej služby zabezpečia 

prostredníctvom právnickej osoby zriadenej alebo založenej na tento účel alebo následne - 

poskytovanie sociálnej služby zabezpečia u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb.     

 

Kompetencie obce vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách:  

Kompetencie obce sú taxatívne stanovené v § 80  zákona o sociálnych službách. 

Okrem vyššie uvádzanej kompetencie obce týkajúcej sa povinnosti plánovať sociálne služby 

vo svojom územnom obvode, povinnosťou obce je napr. aj:   

1.) rozhodovať vo veci odkázanosti občana na sociálnu službu a viesť evidenciu 

vydaných rozhodnutí,   

2.) uzatvárať zmluvu  
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a) o poskytovaní sociálnej služby,  

b) o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,  

c) uzatvárať zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim 

poskytovateľom sociálnej služby,   

3.) ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone svojej 

pôsobnosti,   

4.) zriaďovať, zakladať a kontrolovať vybrané druhy zariadení sociálnych služieb,  

5.) poskytovať základné sociálne poradenstvo,  

6.) viesť evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a prijímateľov sociálnych služieb vo 

svojom územnom obvode,  

7.) poskytovať štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym 

orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych 

zdrojov.  

Obec okrem toho: - vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu 

a plní ďalšie úlohy stanovené zákonom o sociálnych službách.    

 

Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby:   

Poskytovateľ sociálnej služby je okrem iného povinný:  

- prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby,  

- aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností,  

- poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni,  

- spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa 

sociálnej služby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou formou do prirodzeného 

rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej 

služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so 

súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, 

schopností a zdravotného stavu,  

- vypracovať a dodržiavať podmienky kvality procedurálnych, prevádzkových a personálnych 

štandardov pre poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v súlade so 

zákonom o sociálnych službách,  
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- vypracovať individuálny rozvojový plán klienta, dodržiavať maximálny počet klientov na 

jedného zamestnanca a za účelom zvýšenia profesionality práce vypracovať a uskutočňovať 

program supervízie.   

Osobitne je zákonom upravená povinnosť zariadenia pri ochrane života a zdravia 

prijímateľa sociálnej služby, zákon presne vymedzuje situácie a podmienky, pri ktorých je 

možné použiť prostriedky netelesného/telesného obmedzenia klienta, ako aj postup pri ich 

použití.    

 

Práva občana pri poskytovaní sociálnej služby:   

Za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách má občan právo:   

- výberu druhu sociálnej služby a formy jej poskytovania,   

-výberu poskytovateľa sociálnej služby,   

- na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania 

umožňuje realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú 

dôstojnosť, aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje sociálnemu vylúčeniu a 

podporuje  začlenenie do spoločnosti,  

- na zabezpečenie dostupnosti informácií v zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a 

spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, 

ktorej je sociálna služba poskytovaná,  

- ďalšie práva ustanovené v § 6 zákona o sociálnych službách.    

 

Konanie vo veci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu:  

Zákon o sociálnych službách určuje jednotlivé druhy sociálnej služby, formy a rozsah 

sociálnej služby podľa nepriaznivej sociálnej situácie alebo podľa stupňa odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ktorý je stanovený posudzujúcim lekárom obce v rámci 

konania o odkázanosti na sociálnu službu:  

a) v zariadení pre seniorov,  

b) v zariadení opatrovateľskej služby,  

c) v dennom stacionári,  

d) opatrovateľská služba.   

  Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa  začína na základe písomnej žiadosti 

fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len „žiadosť“) alebo na 

základe písomnej žiadosti rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa 
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zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu o posúdenie odkázanosti na 

sociálnu službu alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o odkázanosti na 

sociálnu službu. Žiadosť sa podáva miestne príslušnej obci v prípade žiadosti o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v 

dennom stacionári, na opatrovateľskú službu.  Miestna príslušnosť obce sa spravuje podľa 

miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa posudzuje.  

Výsledkom  konania  o posúdenie  odkázanosti  na  sociálnu   službu  je rozhodnutie o 

odkázanosti na sociálnu službu. Podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na 

sociálnu službu  je posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:  

 

alebo s 

nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o 

svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,  

 

 

Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v 

zmysle zákona o sociálnych službách miestne príslušná obec a VÚC (v závislosti od druhu 

sociálnej služby). Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, konanie o odkázanosti občana 

na sociálnu službu je ukončené.    

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občan prikladá k „Žiadosti 

o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“. Obec, okrem druhov sociálnych 

služieb, kde prijatie občana je podmienené právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na 

sociálnu službu, poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby :  - v nocľahárni, 

v nízkoprahovom dennom centre, v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu. Občan o 

poskytnutie tejto sociálnej služby sociálnej služby žiada priamo vybrané zariadenie, - 

odľahčovacej služby. Občan o poskytnutie odľahčovacej služby žiada priamo príslušnú obec.   

Štát priamo v § 80, odsek 2 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ukladá obci 

vypracovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na základe národných 

priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadní miestne špecifiká a potreby fyzických 

osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných na území obce a určí personálne, finančné, 

prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. MPSVR SR v júni 2009 vydalo 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb ako záväzný dokument, vypracovaný v súlade so 

zákonom slúžiaci ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb a taktiež systémovým 
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vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v tejto oblasti. Národné priority 

rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb v 

SR (najmä ich nedostupnosť, nedostatočné materiálno technické zabezpečenie, personálne 

podmienky poskytovania sociálnych služieb) a vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci 

SR a zároveň z priorít Európskeho spoločenstva (dostupnosť, prístupnosť sociálnych služieb, 

ich finančná udržateľnosť). Jedným z prierezových princípov národných priorít je 

deinštitucionalizácia sociálnych služieb a postupné znižovanie kapacity zariadení sociálnych 

služieb a prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu) a podpora 

poskytovania terénnych a ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadení s 

týždenným pobytom. Rozvoj sociálnych služieb je jedným z predpokladov hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja obce, a preto je nevyhnutné, aby obec zohľadňovala rozvoj sociálnych 

služieb v súlade so stanovenými národnými prioritami.  

 

1.2 Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov  
 

Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí 

sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených s 

riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a 

sociálnej kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb. 

 

Zákon o sociálnych službách dáva obci tieto hlavné kompetencie a úlohy:  

Podľa § 80 zákona 448/2008 Z.z.  

Obec  

a, vypracúva, schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode  

b, utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja  

c, je správnym orgánom v konaniach o  

 1, odkázanosti na sociálnu službu: 

 - v zariadení pre seniorov  

 - v zariadení opatrovateľskej služby  

 - v dennom stacionári  

 - v odkázanosti na opatrovateľskú službu  

 - v odkázanosti na prepravnú službu  

 - a ďalšie  
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d, vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu  

e, poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie  

 1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie  

 základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre  

2. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení  

 pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári  

 3. opatrovateľskej služby  

 4. prepravnej služby  

   5. odľahčovacej služby  

f, poskytuje základné sociálne poradenstvo  

g, môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej  

služby  

podľa § 12  

h, uzatvára zmluvu  

  1. o poskytovaní sociálnej služby  

  2. o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej  

 fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku  

 sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby  

 3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou  

 alebo iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila iná obec, alebo  

 vyšší územný celok a ďalšie  

 

V ustanoveniach §82 a § 83 upravuje zákon o sociálnych službách úlohy obce v komunitnom 

rozvoji a komunitnom plánovaní:  

§ 82  

Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia  

 

Obec za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia  nepriaznivých 

sociálnych situáciách a riešenia miestnych problémov utvára  podmienky na podporu 

komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych  služieb podľa tohto zákona, a na 

komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu.  

1. Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému 

riešeniu problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb.  
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2. Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, 

obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti….  

Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych 

schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej  

sociálnej situácií a podpora jej začlenenia do spoločnosti. Za účelom vykonávania  

komunitnej rehabilitácie sa môžu zriaďovať komunitné centrá.  

 

§ 83  

Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb  

1. Obec podľa § 80 písm. a, vypracúva komunitný plán sociálnych služieb na základe 

národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká potreby 

fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode.  

2. Komunitný plán sociálnych služieb obsahuje najmä: 

- analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce  

 - analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby  

- analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce  

 - určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb  

- časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb  

 - spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb  

 

Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je:  

a. posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce  

b. predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín  

c. opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji  

 

1.3 Analýza sociologických a demografických údajov 
  

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj  

svojho územia a o potreby jeho obyvateľov. Základným riadiacim dokumentom, ktorý 

usmerňuje všetky plánované rozvojové aktivity obce je Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Benkovce. PHSR obce Benkovce deklaruje rozšírenú víziu obce takto:  

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je rozvojovým dokumentom 

vypracovaným pre obdobie rokov 2015 – 2023, ktorého cieľom je dosiahnutie trvalo 

udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce s dôrazom na využitie miestnych 
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zdrojov, pri súčasnom rešpektovaní limít a zachovaní rovnováhy v jednotlivých zložkách 

života a životného prostredia. Úspešná implementácia PHSR môže v obci Benkovce napomôcť 

k zlepšeniu vybavenosti obce základnou infraštruktúrou, povzbudeniu podnikateľskej aktivity, 

rozvoju vidieckej turistiky, efektívnemu zvýšeniu využitia miestnych daností, aktivizácii 

miestneho obyvateľstva, oživeniu kultúrneho, športového a spoločenského života v obci, 

zlepšeniu sociálnej klímy a životného prostredia. Následne na to môže realizácia opatrení 

stanovených PHSR generovať príjmy a tým zvýšiť celkovú životnú úroveň obyvateľstva a 

zároveň postaviť pevné základy zodpovednej miestne samosprávnosti. “  

 

 

Poloha obce:  

 

Obec Benkovce je jednou zo 68 obcí okresu Vranov nad Topľou. Nachádza sa 

približne 14 km severne od mesta Vranov nad Topľou. Kataster obce susedí s územiami 

Ondavské Matiašovce, Malá Domaša, Sedliská, Slovenská Kajňa a Vyšný Kazimír. Je 

súčasťou Prešovského kraja. Z hľadiska nomenklatúry územno–štatistických jednotiek (ďalej 

len „NUTS“) a rovnako i z územnosprávneho členenia  SR  je  obec  zaradená  do  okresu 

 Vranov nad Topľou  v  rámci vyššieho územného celku Prešovský kraj  a úrovne  NUT  II 

 Východné Slovensko.  Poloha obce vzhľadom na geografické podmienky predstavuje 

48°56′57″S 21°42′37″V  

 

Vznik obce:  

Po zániku Veľkomoravskej ríše sa aj územie okolia Benkoviec postupne začlenilo do 

Uhorského štátu. Postupné začleňovanie územia, v ktorom sú dnes Benkovce, do Uhorska 

bolo pomalé a dlhší čas toto územie malo funkciu pohraničného územia na postupne sa 

formujúcej hranici s Poľskom. Predpokladá sa, že tu boli hlboké lesy, viedla tu zrejme 

obchodná cesta na sever. Pre rozvoj územia zohralo dôležitú úlohu postavenie hradu Čičva. 

Prvým písomným dokladom o ňom je listina z roku 1270. Prvou zmienkou o Benkovciach je 

listina, ktorou si šľachtici z Rozhanoviec v roku 1363 rozdelili majetky hradu Čičva, medzi 

ktorými je zaznamenaná aj dedina Benkovce. Môžeme tu odcitovať z listiny uloženej v 

Maďarskom štátnom archíve v Budapešti: „cum possessioniomibus seu villis … Benkouch“. 

Z obsahu listiny je však zrejmé, že Benkovce jestvovali už pred rokom 1363. V písomných 

dokumentoch zo 14.–16. storočia sa pre Benkovce používajú názvy: Benkouch, Benkeuch, 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Benkovce&language=sk&params=48.949167_N_21.710278_E_region:SK_type:city
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Benkoch, Benkócz. Bola to latizovaná a maďarizovaná podoba pôvodného slovenského názvu 

Benkovce. Pôvod tohto názvu možno hľadať v mene Benko, čo bol asi prvý šoltýs 

vznikajúcej dediny, teda človek, ktorý viedol zakladanie obce. V 14.-15. storočí patrili 

Benkovce šľachticom z Rozhanoviec a od roku 1524 Bátoryovcom, ako súčasť majetku 

panstva Čičva. V 17. storočí boli majiteľmi Benkoviec Ňáryovci, Nádašdyovci, 

Esterházyovci, Drugetovci a ich dediči. Bola to malá obec s neveľkým počtom sedliackych 

domácnosti. Začiatkom 16. storočia sa počet obyvateľov zvýšil, neskôr opäť znížil. Úpadok 

obce nastal v priebehu 17. storočia, keď všeobecne na Slovensku bola doba hospodárskeho a 

sociálneho poklesu, čo súviselo s náboženskými rozbrojmi i zlými klimatickými 

podmienkami. V archívoch nachádzame z tohto obdobia doklady o daňových povinnostiach 

Benkovčanov. V tomto čase i neskôr žili v Benkovciach aj rusínske obyvateľstvo. V obci boli 

dva panské mlyny a začiatkom 17. storočia aj panské polia v majerskej podobe. Zaujímavé je, 

že sa pestoval i vinič, zrejme išlo o teplejšie klimatické obdobie. Z ďalších období je 

zaznamená morová epidémia z roku 1663. V roku 1778 obec i okolie postihlo dosť silné 

zemetrasenie, ktoré zničilo takmer celú dedinu. Bolo by veľmi zaujímavé zistiť v archívoch 

podrobnejšie fakty o tomto ničivom zemetrasení, lebo zmienky o ňom nachádzame aj v 

histórií obcí širšieho okolia. V priebehu 18. a začiatkom 19. storočia sa počet obyvateľov 

ustálil na 400 – 500, pod túto hranicu klesol až v dobe veľkého vysťahovalectva koncom 19. a 

začiatkom 20. storočia. Cholerové povstanie v roku 1831 zasiahlo Benkovce asi len svojím 

ohlasom. Nemáme zatiaľ ani doklady o tom, ako a či vôbec obec zasiahlo niečo z revolučných 

rokov 1948/49, či z neskorších národných pohybov, napríklad matičného obdobia. Keďže 

môžeme predpokladať, že v Benkovciach, ako v sedliackej dedine nežila žiadna inteligencia, 

sotva môžeme nejaké pozitívne doklady nájsť. Najstarším známym obecným richtárom bol 

Andrej Ješko, ktorý spravoval obec od roku 1870. Po ňom prevzal vedenie obce Ján Lancoš v 

roku 1883. V tom čase na prepuknutú choleru zomrelo aj veľa Benkovčanov. V roku 1884 

zachvátil obec ničivý požiar. V roku 1887 prevzal funkciu obecného richtára Michal Kužma, 

ktorý spravoval obec do roku 1903. Po ňom túto funkciu preberá Pavol Muľár, ktorý túto 

funkciu robil 15 rokov. V roku 1914 z obce odišlo niekoľko občanov do 1. sv. vojny, avšak 

po jej skončení sa všetci šťastlivo vrátili domov. Pre zbrojné účely použili aj náš najväčší 

zvon z kostolnej veže. Celé obdobie 19. storočia by si žiadalo základný výskum v archívoch. 

Problémom je aj to, že dokumenty sú v maďarských archívoch a v maďarčine. 

 



Komunitný plán sociálnych služieb obce Benkovce  2016 – 2021                                                                                                      
 

 1.3.1. Obyvateľstvo  

 

Socio‐ekonomický rozvoj primárne závisí od rozvoja ľudských zdrojov, pretože 

sa podieľa na tvorbe ekonomických hodnôt z podnikateľského hľadiska a z hľadiska spotreby 

 tovarov a služieb. Obyvateľstvo pre obec predstavuje nielen významný sociálny kapitál, ale 

aj dynamický element vzhľadom na jeho počet, štruktúru, priestorové rozloženie a iné znaky.  

Vývoj obyvateľstva v obci Benkovce po analýze demografie a súčasného bývajúceho 

obyvateľstva je zhrnutý nižšie. 

 

Z porovnania údajov za jednu dekádu je zrejmé, že v obci dlhodobo žije väčší počet 

žien ako mužov. Priemerný vek sa počas sledovaného obdobia pohyboval v rozmedzí 37,18 

rokov do 38,56 rokov. Ku koncu roka 2014 bol počet obyvateľov v obci 534, čo je v 

porovnaní s rokom 2005 (539 obyvateľov) pokles len o 5 obyvateľov, teda o necelé 1%. 
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Najväčšiu časť obyvateľov až 69,66% obce tvoria obyvatelia v produktívnom veku. 

Veková štruktúra obyvateľov sa približuje ku priemeru v Prešovskom kraji. Zastúpenie 

obyvateľov v predproduktívnej a poproduktívnej zložke sa líši dvoma percentami v prospech 

predproduktívnej.  
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Národnostné zloženie obce je homogénne. Viac ako 96% obyvateľov obce sa pri 

sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa konalo v roku 2011, hlásilo k slovenskej 

národnosti. Časť obyvateľov obce sa hlásilo k rómskej, českej a poľskej národnosti. U 

siedmich obyvateľov obce sa nepodarilo zistiť národnosť. 

  

V náboženskom vyznaní obyvateľov dominuje rímskokatolícke vierovyznanie. Toto 

vyznanie tvorí v porovnaní s ostatnými vierovyznaniami 89,36%. Časť obyvateľov sa hlási ku 

Gréckokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a časť ku Náboženskej 

spoločnosti Jehovovi svedkovia. 
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1.3.2. Školstvo  

Súčasnú výchovno-vzdelávaciu sústavu v obci tvorí predškolské zariadenie. 

 

Materská škola  

 

Predškolskú výchovu zabezpečuje materská škola s kapacitou 30 detí. Cieľom 

materskej školy je vytvoriť čo  najlepšie podmienky pre prirodzený rozvoj osobnosti dieťaťa 

prostredníctvom hier, edukačných činností a pohybových aktivít. Pôvodná materská škola 

bola založená už v roku 1949. Materská škola v obci Benkovce  je situovaná v tichej ulici v 

juhozápadnej časti obce. Je jednotriedna, s vyučovacím jazykom slovenským. Interiér tvoria 

dve triedy, z ktorých každá má samostatnú šatňu, herňu. Spoločné je hygienické zariadenie, 

jedáleň a spálňa. Súčasťou areálu je školský dvor, ktorý umožňuje deťom tráviť čas vonku 

rôznorodými aktivitami. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch 

do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zároveň poskytuje 

deťom aj možnosť poldenného pobytu. V súčasnosti materskú školu navštevuje 22 detí.  
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1.3.3. Zdravotníctvo  

 

Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v zdravotnom stredisku nachádzajúcom sa 

v susednej obci Slovenská Kajňa. Zabezpečený je aj výdaj liekov pre obyvateľov donáškovou 

službou. So sociálneho hľadiska je to vysoko cenená služba pre staršiu generáciu a pre mladé 

rodiny s deťmi.  

 

1.3.4. Služby  
 

V obci je zastúpenie najmä drobných živnostníkov. Ich existencia na území obce 

značne vplýva na finančné možnosti obce a obyvateľstva. Koncentrácia obyvateľstva v obci 

podmieňuje aj rozvoj služieb pre obyvateľstvo. Ponuka služieb v obci je veľmi pestrá. V obci 

sú k dispozícii dve predajne s potravinami, cukrárska výroba, predaj plastových okien,  

obecná knižnica.  

 

1.3.5. Nezamestnanosť  

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom samosprávnom kraji bola k 

31.12.2014 17,45%. V okrese Vranov nad Topľou je už od roku 2011 miera evidovanej 

nezamestnanosti nad 20%. V roku 2014 bola miera evidovanej nezamestnanosti na 

úrovni 21,25%, čo radí okres k okresom s najvyššou mierou evidovanej 

nezamestnanosti na Slovensku Aj to bol jeden z dôvodov, prečo bol okres Vranov nad 

Topľou v súlade so Zákonom 336/2015, Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 11. novembra 2015 zaradený do zoznamu 

najmenej rozvinutých okresov.  

Z vývoja počtu evidovaných nezamestnaných vyplýva, že v celom regióne má 

nezamestnanosť kolísavý veľmi pomaly klesajúci trend. Je to spôsobené poklesom 

dopytu po pracovných silách v dôsledku nepriaznivej ekonomickej situácie 

hospodárskej základne a znižovania počtu voľných pracovných miest. 
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Z nasledujúcej tabuľky je zrejmé, že počet evidovaných uchádzačov o 

zamestnanie je od roku 2004 takmer na rovnakej úrovni. Výnimkou boli roky 2009 a 

2012. 

 

 

1.3.6 Sociálne znevýhodnené skupiny  

 

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale najmä skupina, 

komunita a sociálne prejavy, ktoré sa ich týkajú. Ide o subjekt, ktorý je definovaný spoločným 

znakom odvodeným od sociálneho znevýhodnenia, t.j. od znaku, ktorý ho posúva do polohy 

závislosti na iných osobách alebo na štátnych opatreniach. Celkový počet obyvateľov 

komunity má trvale klesajúcu tendenciu, čo preukazuje úbytok populácie ako aj migrácia, 

tento vývoj z dlhodobého hľadiska môže pôsobiť problémovo aj na oblasť sociálnych služieb. 

Veková štruktúra, ktorá je súčasnosti relatívne stabilizovaná má vzhľadom k vysokému rastu 

indexu starnutia a indexu ekonomickej závislosti jednoznačnú tendenciu ďalšieho a trvalého 

nárastu poproduktívnej kategórie populácie v komunite, čo je vo väzbe na ďalšie skutočnosti 

významným faktorom a indikátorom pre plánovanie sociálnych služieb pri ktorých je 
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nevyhnutné venovať vzrastajúcu pozornosť práve tejto vekovej kategórií, nakoľko starnutie 

nie je možné žiadnym spôsobom zastaviť.  

Z dostupných demografických údajov na základe štatistického predpokladu sme 

vypočítali počet občanov, ktorí budú potrebovať istú formu sociálnej pomoci, prípadne 

sociálnych služieb. Použili sme pri tom orientačné údaje, ktoré vymedzujú potrebu sociálnych 

služieb vo vzťahu k veku, miere závislosti na pomoc pri sebaobsluhe a zdravotného 

postihnutia.  

 

Sociálne znevýhodnené skupiny v našej obci môžeme rozdeliť na:  

a) seniori  

b) nezamestnaní  

c) deti a mládež  

d) zamestnanci s nízkym vzdelaním  

e) uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím  

f) občania so sociálnymi a spoločenskými problémami.  

Obec sa v rámci svojich možností snaží kompenzovať určité sociálne znevýhodnenie:  

 

SENIORI  

Služby určené seniorom sú poskytované občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre 

priznanie starobného dôchodku a ocitli sa v situácií vyžadujúcej podporu komunity, je možné 

charakterizovať túto skupinu týmito spoločnými prejavmi:  

• predlžovanie individuálneho aj priemerného veku  

• nárast miery chorobnosti a tým aj závislosti na sociálnej pomoci  

• vdovstvo – skôr, či neskôr strata životného partnera a s tým súvisiace sociálne a ekonomické 

zmeny  

• stále existujúci využiteľný potenciál jedincov k aktivitám vo svoj prospech aj v prospech 

komunity  

Z hľadiska početnosti ide i jedinú sociálnu kategóriu populácie, ktorá má trvale a 

prirodzene vzostupnú tendenciu svojho rastu premietajúcu nárastu v porovnaní k pomeru k 

ostatným kategóriám populácie komunity. Občania nad 60 rokov tvoria vyše 14,04 % z 

celkového počtu obyvateľov, to znamená, že tvoria pomerne veľkú skupinu odkázanú na 

sociálne služby.  
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DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA  

Domáca opatrovateľská služba je starostlivosť v domácom prostredí, zatiaľ je to jediná 

forma terénnych sociálnych služieb v komunite obce pre kategóriu seniorov,  ktorí spĺňajú 

podmienky na jej poskytovanie. Domáca opatrovateľská služba je určená na zabezpečenie 

nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb alebo na 

zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti seniora viesť samostatný život. Obec Benkovce  

aktuálne zabezpečuje poskytovanie domácej opatrovateľskej služby na základe zmluvy 

s neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a to organizáciou Stacionár, n.o. Je možné 

konštatovať, že potreba domácej opatrovateľskej služby má narastajúci charakter. Obec má 

zazmluvneného posudzujúceho lekára a sociálneho pracovníka pre účely posúdenia 

odkázanosti na sociálnu službu. Celý posudkový proces od podania žiadosti po vydanie 

rozhodnutia o odkázanosti trvá približne dva týždne. Obec zároveň posudzuje aj odkázanosť 

pre účely zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby. 

 

NEZAMESTNANÍ a ZAMESTNANCI S NÍZSKYM VZDELANÍM  

Obec Benkovce požiadala ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou o príspevok na 

vykonávanie aktivačnej činnosti. V rámci tejto činnosti má obec záujem podporovať 

udržiavanie pracovných návykov u osôb, ktoré majú problém uplatniť sa na trhu práce. V 

rámci tohto aktívneho opatrenia na trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie 

aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 

Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).Aktivačná činnosť formou menších 

obecných služieb pre obec je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo 

nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 

hmotnej núdzi. Dlhodobo nezamestnaný občan, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, je uchádzač o zamestnanie (ďalej aj „UoZ“), ktorý ku 

dňu zaradenia na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb spĺňa podmienku 

znevýhodnenia podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti, to znamená, že je 

v evidencii UoZ najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a súčasne je na základe 

právoplatného rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  posúdený ako občan v 

hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov a priznala sa mu dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v 

hmotnej núdzi. Menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo rozpočtovou 

organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, je forma 

aktivačnej činnosti UoZ vykonávaním prác, ktoré sú určené na: 

 zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, 

 tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, 

 starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, 

 podporu vzdelávania, 

 rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti, 

 rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, 

 doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a 

 rozvoj a podporu komunitnej činnosti. 

DETI A MLÁDEŽ  

Obec prevádzkuje materskú školu. Pre športové vyžitie detí najmä v čase osobného 

voľna slúži športový areál, detské ihrisko, oddychová zóna Močarky a centrálny park pri 

kostole sv. Imricha.  

 

ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ  

 

Skupina občanov, ktorej sociálne problémy vznikajú ako následok ich zdravotného 

postihnutia, ktoré buď vrodené alebo získané úrazom, či chorobou počas ontogenézy. V obci 

pôsobí Základná organizácia slovenského zväzu zdravotne postihnutých.  

 Z kriteriálneho hľadiska charakteru postihnutia rozdeľujeme občanov so zdravotným  

postihnutím do 5 základných kategórii:  

- mentálne a psychické postihnutia  

- zmyslové postihnutia  
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- postihnutia pohybového aparátu  

- kombinované postihnutia  

- ostatné postihnutia ( mnohé majú charakter civilizačných ochorení)  

Každá z uvedených kategórii postihnutí má rozdielne dopady na sociálne následky 

postihnutia a tým aj na špecifické potreby a formy pomoci spoločnosti pri ich uspokojovaní. 

Zákon o sociálnych službách venuje dostatočný priestor v oblasti poskytovania sociálnych 

služieb čo sa týka sortimentu ich druhov ako aj foriem poskytovania. Mimo oblasť sociálnych 

služieb je najdôležitejším právnym predpisom v novej legislatíve podpora sociálneho 

začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti.  

 

OBČANIA SO SOCIÁLNYMI A SPOLOČENSKÝMI PROBLÉMAMI  

Svojím zložením ide o najrôznorodejšiu sociálnu skupinu, preto aj potreby, prístupy, 

formy a nástroje sociálnej pomoci vo vzťahu k tejto sociálnej skupine sú veľmi rôznorodé. K 

tejto sociálnej skupine zaraďujeme:  

- občanov bez prístrešia  

- dlhodobo nezamestnaní občania 

- občania prepustení y výkonu trestu odňatia slobody – t.č. sa občania s uvedeným statusom 

v obci nenachádzajú 

- rómske etnikum  

Vzhľadom k rôznorodosti skupiny a neexistencii štatistických údajov v požadovanej štruktúre 

a skladbe je možné počet skupiny a zvlášť niektorých jej kategórii len odhadnúť.  

 

Rómovia  

Kategória, ktorá z tejto cieľovej skupiny potenciálnych klientov si vyžaduje osobitnú 

pozornosť, analýzu a prístup. Táto skupina ľudí patrí medzi najviac ohrozené sociálnou 

exklúziou. Obec Benkovce eviduje občanov z rómskeho etnika.  

 

1.4. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb 

Sociálna infraštruktúra je určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Jej 

rozmiestňovanie je spojené so štruktúrou osídlenia ako aj veľkosťou obce. Zameranie a 

koncentrácia zariadení sociálnej infraštruktúry je priamo spojená s potrebou racionalizovať 
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dostupnosť k nej, stanoviť ich optimálnu kapacitu vo vzťahu k dopytu. Zmenou spoločensko - 

ekonomického systému došlo k prerozdeleniu zdrojov a financovanie sociálnej infraštruktúry 

medzi štátnu správu, miestnu a regionálnu samosprávu a súkromný sektor.  

 

Obec poskytuje najmä tieto sociálne služby:  

- dohľad nad nesvojprávnymi občanmi (spolupráca s okresným súdom)  

- návštevy jubilujúcich starších občanov (90, 95, 100-sté narodeniny, výročia svadby)  

- stretnutia členov Jednoty dôchodcov  

- uvítanie do života novorodencov obce  

- pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....).  

- domácu opatrovateľskú službu 

- na základe spolupráce s Prešovským samosprávnym krajom špecializované poradenstvo 

 

1.5. Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb  

 

Obec Benkovce počíta s celoslovenskou tendenciou starnutia populácie a čoraz 

väčšími požiadavkami na sociálne služby najmä pre občanov v poproduktívnom veku. 

Základné sociálne služby pre potreby obyvateľov obce sú v budúcom roku zabezpečené 

formou terénnej domácej opatrovateľskej služby alebo v dostupných zariadeniach v blízkosti 

obce Benkovce a to v okresnom meste Vranov nad Topľou, kde sa nachádzajú zariadenia pre 

seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby ale aj špecializované zariadenia. Veková štruktúra 

obyvateľstva nám ukazuje demografický problém blízkej budúcnosti – prestarnutie 

obyvateľstva a tým súvisiaci sociálny problém.  

 

Podľa prieskumu potrieb a požiadaviek s ohľadom na budúce potreby by bolo vhodné sa 

orientovať na:  

1. rozšírenie formy sociálnych služieb podľa konkrétnych požiadaviek na 

zabezpečenie:  

 a, poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie  z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia,  

 b, nepriaznivého zdravotného stavu,  

 c, dovŕšenia dôchodkového veku,  

 d, zariadenie pre seniorov, 
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 e, rozšírenie terénnej sociálnej služby  

 f, jedáleň pre dôchodcov  

 g, rozšírenie činnosti klubu dôchodcov  

2. vybudovanie cyklotrasy – zabezpečenie aktívneho športového vyžitia starších 

občanov najmä s ohľadom na ich bezpečný presun medzi susednými obcami,  

3. rekonštrukcia centra obce so zameraním na vybudovanie relaxačnej a oddychovej 

zóny – parková zeleň, lavičky....  

4. dobrovoľné rekonštrukčné práce podporou dotácií a grantov na verejných 

priestranstvách pred obydliami spoločensky neprispôsobivých obyvateľov v rámci komunít 

osôb odkázaných na pomoc, aby sa u nich vytvoril pocit zodpovednosti a potreba začlenenia 

sa do spoločenského života v obci,  

5. dobudovanie športového areálu – aktivita pre mládež vo voľnom čase  

 

1.6. SWOT analýza v sociálnej oblasti  
 
Silné stránky:  

- právo na poskytnutie sociálnych služieb je zaručené rovnako všetkým občanom, 

- záujem komunity obce a jej oficiálnych zložiek o rozvoj sociálnej oblasti,  

- vlastná legislatívna činnosť samosprávnych orgánov umožňujúca úpravu niektorých oblastí 

sociálnych služieb podľa špecifických potrieb a podmienok  komunity, 

- kľud vidieckeho prostredia,  

- blízkosť turisticky atraktívnych miest, 

- existencia zdravotnej infraštruktúry, nízka nezamestnanosť, 

- školské zariadenia,  

- futbalové, hádzanárske ihriská, tenisový kurt na športové vyžite, 

 

Slabé stránky:  

 - nedostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej 

odkázanosti na pomoc inej osoby,  

 - nedostatočne zabezpečená bezbariérovosť v obci,  

 - nepostačujúci počet kvalifikovaných zamestnancov z obce, ktorí zabezpečujú poskytovanie 

sociálnych služieb, 

-  chýba zariadenie pre seniorov,  
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- migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za prácou do zahraničia,  

- nepriaznivý demografický vývoj,  

- nedostatok finančných prostriedkov na rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych služieb,  

- absencia terénnej sociálnej práce,  

- migrácia mladej generácie,  

- nedostatok dopravnej infraštruktúry,  

- vysoký index starnutia obyvateľstva.  

 

Príležitosti:  

- zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov,  

- cielenie opatrení podľa miestnych potrieb,  

- rozvoj svojpomocného riešenia miestnych problémov,  

- rozširovanie spolupráce samosprávy a regionálnych združení obcí,  

- práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti pri riešení 

životných situácií,  

- podpora a rozvoj dobrovoľníctva,  

- organizácia spoločenských akcií, 

- podpora mladého obyvateľstva. 

 

Ohrozenia:  

- z dôvodu zvyšovania nákladovosti služieb riziko zvyšovania úhrad a riziko znižovania 

kvality,  

- možný odliv kvalifikovaných odborníkov zo sociálnej sféry do iných odvetví, 

- nefunkčnosť systému sociálnych služieb z dôvodu nedostatočného realizovania kompetencií,  

- nárast počtu sociálnych kategórií občanov vyžadujúcich sociálne služby,  

- nedostatok finančných prostriedkov na samosprávnej úrovni na výkon kompetencií obce, v 

tom aj na zabezpečenie sociálnych služieb, 

- postoje a predsudky zo strany zamestnávateľov pri poskytovaní pracovných príležitostí 

znevýhodneným sociálnym skupinám komunity, 

- nízke príjmy seniorov im neumožnia platiť za služby. 
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2. CIELE A PRIORITY ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2021 predstavujú nástroj 

štátnej politiky na smerovanie a prezentovanie východiskových systémových záujmov, úloh a 

podporných opatrení vlády Slovenskej republiky v oblasti sociálnych služieb sú vypracované 

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

ako ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych 

služieb. 

Národnými prioritami rozvoja  na roky 2015 – 2021 sú:  

 

užieb z inštitucionálnej starostlivosti na 

komunitnú starostlivosť,  

segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,  

itu poskytovaných sociálnych služieb. 

 

2.1. Rozvoj ambulantných a pobytových sociálnych služieb  

 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sa orientujú na tieto základné oblasti:  

a) podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych  sociálnych služieb  

b) rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení s 

denným a týždenným pobytom  

c) vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb 

d) vznik komunitných centier   

 

Obec Benkovce sa snaží napĺňať tieto priority nasledovne:  

- zabezpečuje najmä podporu a financovanie domácej opatrovateľskej služby u občanov, ktorí 

sú na tento  druh sociálnej služby odkázaní so zreteľom na ich zotrvanie v domácom 

prostredí,  

- v prípade potreby zabezpečenia poskytovania pobytovej sociálnej služby v blízkosti obce –  

v Tovarnom, vo Vranove nad Topľou poskytuje priamo na obci špecializované poradenstvo - 

pomoc odkázaným občanom ale aj rodinným príslušníkom. 

- rozšíriť možnosť poskytovania stravovania starších osôb  
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- pre občanov so sociálnymi a spoločenskými problémami preskúmať možnosť vytvorenia 

osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi, aby sa dávky sociálneho systému využívali na 

ten účel, na ktorý sú poskytované štátom  

- aktivitami podporiť spoločensky neprispôsobivých obyvateľov na začlenenia do 

spoločenského života v obci a vytvoriť u nich pocit zodpovednosti k spoločenským hodnotám  

- nájomné byty pre mladých  

- detské ihriská a klub pre mládež  

- klub dôchodcov  

 

2.2. Časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb  

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Benkovce úzko participuje na PHSR obce 

Benkovce 2015 – 2023. Čiastkovým cieľom je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie 

spoločenského života v obci. Nakoľko finančné možnosti obce v súčasnom programovom 

rozpočte sú ohraničené je potrebné túto požiadavku zahrnúť do programového rozpočtu na 

roky 2016 – 2021 (podľa komunitného plánu na roky 2016 – 2021). Určite nie je v 

možnostiach obce realizovať tento zámer len z vlastných zdrojov. Zámerom môže byť 

vypracovaný projekt s využitím viac zdrojového financovania.  

 

 

2.3. Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb  

Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú najmä miestni 

obyvatelia. Od nich sa očakáva, že vyjadria svoje požiadavky vo sfére poskytovania 

sociálnych služieb, a teda aj komunitného plánovania. Tento plán budú priebežne 

monitorovať, zodpovedne posudzovať a vytvárať aj jeho finančné zabezpečenie.  

 

Účasť na komunitnom plánovaní:  

- písomné návrhy občanov – preberá poverený pracovník za sociálnu oblasť,  

- ústne návrhy občanov – na obecnom úrade sa vyhotoví úradný záznam  o predloženom 

návrhu, ktorý predkladateľ potvrdí svojim podpisom,  

- účasť obyvateľov obce na verejnom zhromaždení.  
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Komunitný plán možno meniť:  

- ak sa zmenia priority,  

- získanie finančných prostriedkov na konkrétne potreby,  

- nové návrhy na poskytovanie sociálnych služieb.  

 

Časový horizont vyhodnocovania komunitného plánu:  

Obecné zastupiteľstvo obce Benkovce minimálne 1x ročne prerokuje Správu o sociálnej 

situácii v obci a podľa zistených skutočností bude aplikovať zistené požiadavky a návrhy do 

komunitného plánu obce.  

 

 

Priority rozvoja sociálnych služieb v obci Benkovce 

Priorita č.1 Domáca opatrovateľská služba, terénna služba       

                  

AKTIVITY <zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov obce so zreteľom 

  na ich zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí       

ČASOVÝ HORIZONT                 

REALIZÁCIE   
      

  

OPATRENIA       2016-2021       

REALIZÁTOR       Zodpovedná osoba       

                  

Obec Benkovce  
 

    referent obce za sociálnu oblasť    

Stacionár, n.o. 
 

    koordinátor opatrovateľskej služby    

                  

 

Priorita č.2 Sociálna služba v zariadení pre seniorov          

                  

AKTIVITY <zabezpečenie sociálnej služby v zariadení        

  pre potreby občanov obce           

ČASOVÝ HORIZONT                 

REALIZÁCIE   
      

  

OPATRENIA       2016-2021       

REALIZÁTOR       Zodpovedná osoba       

Registrovaný subjekt                

Obec Benkovce  
 

    referent obce za sociálnu oblasť    

Prešovský samosprávny kraj      starostka obce 
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Priorita č.3 Stravovanie starších a odkázaných osôb         

                  

AKTIVITY <zabezpečenie stravovania a poskytovania príspevku na stravu    

  pre potreby seniorov odkázaných osôb         

ČASOVÝ HORIZONT                 

REALIZÁCIE   
      

  

OPATRENIA       2016-2021       

REALIZÁTOR       Zodpovedná osoba       

                  

Obec Benkovce  
 

    referent obce za sociálnu oblasť    

  
 

    starostka obce 
  

  

                  

 

 

Priorita č.4 

Vybudovanie bezbarierového prístupu k stavbám občianského 
vybavenia   

                

AKTIVITY Pred investičná fáza     

  <vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
  

  

  <spracovanie projektovej dokumentácie 
  

  

  <spracovanie realizačných výkresov 
  

  

  <vydanie stavebného povolenia  
  

  

  Investičná fáza  
  

  

  <získanie zdrojov financovania  
  

  

  
<verejné 
obstarávanie  

   
  

  <realizácia 
    

  

  <stavebný dozor vydanie stavebného povolenia  
 

  

  <kolaudácia           

ČASOVÝ HORIZONT               

REALIZÁCIE   
     

  

OPATRENIA       2016-2021     

REALIZÁTOR       Zdroje financovania    

                

Obec Benkovce  
 

    dotácie  
 

Vlastné 
zdroje  

  
 

    
   

  
                

 

 

 

 



Komunitný plán sociálnych služieb obce Benkovce  2016 – 2021                                                                                                      
 

ZÁVER 

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, 

podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im 

zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné plánovanie by malo dať 

odpoveď na otázky: „Koľko a aké služby je potrebné v danej komunite vytvoriť, ako majú 

byť lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii?“. Určite je prínosom 

prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej oblasti. No zároveň 

je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného zámeru zo strany štátu. Obec 

preto musí využívať aj iné zdroje financovania. Je na samospráve, ako zabezpečí svoje 

poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný život.  

 

V Benkovciach, máj 2016  

 

Dokument bol prerokovaný a schválený na Obecnom zastupiteľstve  dňa 29.04.2016, 

uznesením č.63.  

 

    

 

                                                                                    Ing. Viera Pavlišková 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunitný plán sociálnych služieb obce Benkovce  2016 – 2021                                                                                                      
 

 

 

Prílohy  

Dotazník pre občanov obce Benkovce 

1. Ako dlho žijete v Benkovciach?  

 

 menej ako 5 rokov  

 6 – 15 rokov  

 16 – 30 rokov 

 viac ako 31 rokov 

 neviem sa vyjadriť  

 

2. Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali získať informácie o niektorej 

forme sociálnych služieb ?  

 

 obrátim sa na človeka, ktorý sa s podobným problémom stretol  

 kontaktujem organizácie, o ktorých viem, že podobné služby poskytujú  

 získam informácie z internetu  

 opýtam sa na úradoch  

 takéto informácie nevyhľadám 

 neviem, doteraz som sa s takou situáciou nestretol/a 

 

3. Ako by ste postupovali v prípade trvalého postihnutia člena Vašej rodiny ?  

  

 snažil/a by som sa zaistiť starostlivosť sám/sama, príp. využiť pomoc blízkych ľudí  

 využil/a by som služby poskytované v domácom prostredí  

 spoľahol/la by som sa na pomoc inštitúcií  

  iné /vypíšte/ ………………………..  

 neviem sa vyjadriť 

 

4. Prosíme, označte všetky služby, ktoré v súčasnej dobe užívate Vy osobne alebo Vám 

blízka osoba:  
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 poradenstvo 

 klub mládeže 

 klub dôchodcov  

 služby pre seniorov – domáca opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov 

 služby pre osoby so zdravotným postihnutím – denný stacionár,  

  prepravná služba …  

  iné /vypíšte/ ………………………  

 Neviem sa vyjadriť 

 

5. Kto využíva danú službu ?  

 

 senior  

 dieťa so zdravotným postihnutím  

 osoba so zdravotným postihnutím  

 dlhodobo choré dieťa  

 dlhodobo chorý dospelý  

 osoba ohrozená závislosťou  

 človek v nepriaznivej životnej situácii / strata bývania, domáce násilie ...  

 nezamestnaný/á  

 iná odpoveď ………………………….. 

 neviem sa vyjadriť 

 

6. Ktoré z nasledujúcich skupín obyvateľov obce si podľa Vás zaslúžia viac pozornosti ?  

/max. 4 odpovede/  

 

 rodiny s malými deťmi . občania v prechodnej sociálnej kríze  

 rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím . neprispôsobiví občania  

 deti a mládež . nezamestnaní  

 seniori, etnické menšiny  

 osoby so zdravotným postihnutím . iná skupina …………………..  

 dlhodobo chorý   

 osoby ohrozené závislosťou 

 neviem sa vyjadriť  
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7. Na ktoré oblasti pomoci by sa malo obec v budúcnosti viac zamerať ? /max 3 od./  

rozvoj služieb poskytovaných v domácnostiach  

 

 linka dôvery  

 osobná asistencia, domáca opatrovateľská služba  

 služby pre seniorov – jedáleň, zariadenie pre seniorov  

 služby pre osoby so zdravotným postihnutím – stacionár, prepravná služby  

 chránené dielne – riešenie zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím  

 starostlivosť o osoby ohrozené závislosťou 

 iné ……………………………..  

 neviem sa vyjadriť  

 

Štatistické otázky  

 

Aké je zloženie Vašej domácnosti ?  

 

 jednotlivec . obaja rodičia s dieťaťom 

 jeden rodič s dieťaťom . manželia bez detí  

 viacgeneračná domácnosť . iný typ  

 

Aké je Vaše zamestnanie ?  

 

 zamestnanec  

 dôchodca  

 študent/ka   

 invalidný dôchodca  

 podnikateľ  

 nezamestnaný 

 neviem sa vyjadriť  
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Koľko máte rokov ?  

 

 menej ako 25 .  

 26 – 35 

 36 – 45 

 46 – 55 

 56 – 65  

 66 – 75  

 76 a viac 

 neviem sa vyjadriť 

 

Aké je Vaše najvyššie dokončené vzdelanie ?  

 

 základné  

 stredné 

 stredné s maturitou 

 vyššia odborná škola  

 vysokoškolské  

 neviem sa vyjadriť 

.  

Ako by ste hodnotili životnú úroveň Vašej domácnosti ?  

 

 veľmi dobrá  

 skôr dobrá  

 skôr zlá 

 veľmi zlá 

 neviem sa vyjadriť  

 

Ste muž alebo žena ?  

 

 muž  

 žena  


