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Zameranie výskumu

2005

• Základné pojmové a vecné vymedzenie – K. Repková,

• Prvotná analýza aktuálnej situácie v komunitnom plánovaní (8 VÚC) – R. 

Bednárik

• Transformácia sociálnych služieb – Projekty – S. Krupa

2006

• Demografický vývoj a jeho dôsledky na rozvoj sociálnych služieb

• Vývoj SS vo vzťahu k zdraviu a zamestnanosti

• Rozvoj sociálnych služieb v pôsobnosti 8 VÚC

V roku 2005 bol realizovaný tiež empirický výskum „Riešenie odkázanos-ti na 

pomoc inej osoby vo vybraných zariadeniach SS“



Dôvody na zvýšenie pozornosti

Sociálne služby (kam patrí starostlivosť v zariadeniach, opatrovateľská služba, 

atď. – viď napr. zákon č. 195/1998) je potrebné rozvíjať –

• Najmä v dôsledku zmien v demografickej situácii populácie (rast podielu 

starších – z 12% osôb starších ako 65 rokov v roku 2005 na predpokladaných 

20% osôb starších ako 65 rokov v roku 2025), 

• Čím sa predpokladá zvýšenie rizík chorobnosti a osamelosti,

• Čo má za následok rast poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb, 

avšak v oveľa diverzifikovanejšej štruktúre než teraz.

Otázka je – ako sa s týmito výzvami vysporiada spoločnosť, konkrétne VÚC a 

obce ako tie, na ktoré prešla riadiaca a usmerňovacia činnosť v oblasti 

poskytovania sociálnych služieb ?



Vládne priority

1. Zameranie komunitného plánovania rozvoja SS

2. Transformácia existujúcich sociálnych zariadení

3. Implementácia štandardov kvality SS a kontrola ich dodržiavania

4. Systematické vzdelávanie zamestnancov SS

Vzťahy

MPSVR SR poskytuje odbornú a metodickú pomoc garantom SS (krajom a 

obciam)

Komunitné plány obcí vychádzajú z Národných priorít rozvoja SS

Komunitné plány VÚC vychádzajú zo spracovaných komunitných plánov obcí na 

území kraja

Obce a kraje si vzájomne vymieňajú informácie a dávajú podnety na kontrolu 

poskytovateľov SS



Vývoj metodiky tvorby Koncepcií rozvoja SS

Postupne sa vyprofiloval prístup k tvorbe Koncepcií rozvoja sociálnych služieb, 

ktoré sa začínajú približovať predstave moderných plánova- cích metód 

založených na odhadoch reálnych potrieb SS

3 VÚC  – Žilinský, Nitriansky a Bansko-Bystrický pripravili také prvotné Koncepcie, 

kde:

V prvej časti sa vykonali analýzy aktuálneho stavu sociálnych služieb,

V druhej časti sa vykonala analýzy SWOT s vytýčením cieľov rozvoja SS

V tretej časti potom sa rozpracovali priority rozvoja SS a postup krokov v 

premenách SS (v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.



Aktivity VÚC

1. Zmapovať stav čo sa týka jednotlivých druhov SS -

- zariadenia (typy, počty, technický stav budov, rozmiestnenie)

- klienti

- obslužný personál

- financovanie

2. Vyhodnotenie situácie z hľadiska aktuálnych potrieb SS (čo posilniť, čo oslabiť 

prípadne zrušiť, čo nové zaviesť a kde)

3. Definovať budúce potreby SS (napr. v strednedobom horizonte)

4. Vypracovať plán, ako postupne dosiahnuť vytýčenú predstavu uspokojovania 

potrieb SS 



Rozvoj SS v Bratislavskom VÚC

- v pôsobnosti VÚC sa SS poskytujú v 16 zariadeniach s právnou 

subjektivitou a v 4 bez nej;   je tu 1193 klientov s celoročným pobytom, 262 

s týždenným a 331 s denným pobytom;  

celkove tu je 1067 zamestnancov

- Ciele a strategické smerovanie:

1. Transformácia existujúcich zariadení SS (na základe vyhodnotenia 

potreby),

2. Systematické vzdelávanie zamestnancov (na základe Projektu),

3. Zavedenie komunitných plánov rozvoja SS (ako pomôcku pre obce),

4. Zefektívnenie financovania SS (analýza stavu a vypracovanie podmienok 

poskytovania príspevkov)



Rozvoj SS v Trnavskom VÚC

Stav – 31 zariadení sociálnych služieb

V Koncepcii rozvoja SS sú načrtnuté ciele a úlohy rozpracované do 4 skupín:

1. Dieťa a rodina (zriadiť krízové stredisko),

2. Občania s telesným postihnutím, duševnými poruchami, poruchami 

správania (zriadiť DSS pre deti 0 – 3 ročné, urobiť presuny zariadení)

3. Seniori

4. Marginalizované skupiny – bezdomovci, osamelí rodičia, drogovo závislí... 

(podporovať aktivity občianskych združení, NGO, podieľať sa na tvorbe 

projektov)



Rozvoj SS v Trenčianskom VÚC

VÚC pripravil Koncepciu sociálnej pomoci so zreteľom na plánovacie obdobie 

Európskej únie (r. 2007 – 2013)

1. SS pre starších – t.č kapacita nestačí (1629 miest pri záujme 2127), cieľom 

je zabezpečiť 20 postelí na 1000 obyvateľov v dôch. veku

2. SS pre ŤZP (t.č. je 16,6 postelí na 1000 občanov ŤZP) – uvažujú 

reprofilovať zariadenia, , pristavovať či novo stavať, zvýšiť počty 

zamestnancov,

3. SS pre osobitné skupiny (prepustencov z výkonu trestu, bezdomovcov, 

osoby závislé na drogách a alkohole, týrané osoby, osamelí rodičia s deťmi 

bez prístrešia) 

Chcú spolupracovať s relevantnými právnickými a fyzickými subjektmi.



Rozvoj SS v Nitrianskom VÚC

Stav – 29 zariadení SS + 5 útulkov + 6 zariadení pestúnskej starostlivosti

VÚC tiež sleduje aktivity neštátnych organizácií poskytujúcich SS (DSS, sociálne 

poradenstvo, organizácia stravovania či terénnej opatrovateľskej služby

Aktivity VÚC v najbližšom období:

- Reprofilovať niektoré veľké zariadenia na malé,

- Transformácia terajších ZSS na komunitné a integrované formy poskytovania 

SS,

- Zavádzanie nových služieb (opatrovanie, hospice,...)

- Získavať financie z viacerých zdrojov



Rozvoj SS v Žilinskom VÚC

Stav – 43 ZSS;

pre 158 občanov v 12 obciach sa poskytuje opatrovateľská služba

Priority:

- Zmeniť postoj a vzťah pracovníkov ZSS ku klientom,

- Zvyšovať odbornosť pracovníkov ZSS,

- Otvárať nové druhy SS (denné stacionáre,...),

- Transformovať niektoré ZSS na špecializované domovy SS,

- Realizovať Návrh stratégie riešenia bezdomovectva,

- Združovať finančné prostriedky s miestnou samosprávou



Rozvoj SS v Bansko-Bystrickom VÚC

Stav – v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC je 55 zariadení, v kraji pôsobí aj ďalších 

47 právnických a fyzických subjektov v oblasti SS

Priority:

- Posilniť terénne SS (ako základnú formu SS),

- Pokračovať v transformácii SS, racionalizovať sieť SS,

- Vytvoriť systém efektívneho a transparentného financovania SS,

- Rekonštruovať a optimalizovať infraštruktúru SS,

- Vytvoriť centrá krízovej intervencie,

- Vytvoriť metodické centrá,

- Vybudovať systém riadenia SS, vytvoriť edukačný systém a systém 

komunikácie a informačných tokov SS v kraji



Rozvoj SS v Prešovskom VÚC

Stav – 27 ZSS s právnickou subjektivitou, 23 iných org. jednotiek, 4 pes-túnske 

zariadeni;

44 subjektov poskytujúcich SS a 14 vykonávajúcich sociálnu prevenciu a 

poradenstvo

Vízia na roky 2007 – 2013:

- Strategicky plánovať SS v súčinnosti s miestnou samosprávou a verejnosťou,

- Pokračovať v transformácii ZSS s cieľom zvýšiť ich kvalitu,

- Vypracovať analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodinu a 

vývoja sociálno-patologických javov na území VÚC,

- Plniť sociálne programy v oblasti ochrany práv detí a zamedzenia rastu 

sociálno-patologických javov.



Rozvoj SS v Košickom VÚC

1. Sociálna prevencia a poradenstvo – treba koordinovať prácu centier.

2. SS pre seniorov – motivovať obce a mestá pre rozvoj terénnych SS, 

podporiť stabilizáciu charitatívnych organizácií (ako najväčších 

poskytovateľov terénnych SS), uprednostniť terénne SS pred pobytovými, 

zvýšiť informovanosť, viac si pomáhať a presadzovať viaczdrojové 

financovanie.

3. SS pre zdravotne postihnutých občanov – rozširovať nedostatkové 

pobytové služby, rozvíjať komunitné formy SS, humanizovať 

veľkokapacitné zariadenia.

4. SS pre osoby vyžadujúce si azylové ubytovanie – systémovo zavádzať 

absentujúce poradenské centrá.

5. Zabezpečiť odborný a osobnostný rast zamestnancov v SS formou 

celoživotného vzdelávania.


