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Úvod 

To čo v minulosti zvládla každá funkčná rodina, na to je dnes potrebný komunitný plán. Obce 

sú práve tými miestami, kde medzigeneračná solidarita zatiaľ funguje najlepšie. Aj v našej obci 

je prirodzené, že sa deti postarajú o svojich rodičov ale aj o príbuzných s ťažkým zdravotným 

postihnutím. Samozrejme, ak deti nemusia za prácou vycestovať do iných regiónov, alebo do 

zahraničia. V tom prípade je na ťahu obec a po novom aj komunitné plánovanie.  

Komunitný plán sociálnych služieb analyzuje životné podmienky občanov a analyzuje cieľové 

skupiny sociálnej práce žijúce v obci a hľadá vhodné riešenia na zvládnutie ich ťažkej životnej 

situácie. Najlepšie tak, aby bolo právo človeka na vlastný domov a život v ňom zachované.  

Obec dnes môže poskytovať celé spektrum sociálnych služieb . Z hľadiska rozumného 

hospodárenia obce a nastavenia zdravého rozpočtu má sociálna služba zmysel vtedy, keď je 

o ňu záujem medzi občanmi. Ak totiž v obci o sociálnu službu nie je aktuálne záujem, potom 

je lepšie využiť finančné zdroje obce na rozvojové aktivity  tak, aby sa vytvárali vhodné 

pracovné aj životné podmienky pre občanov obce a  doma ostávali aj občania v produktívnom 

veku. Práve tí majú najlepšie možnosti a aj motiváciu postarať sa o svojich starších alebo 

zdravotne ťažko postihnutých občanov.  A obec  môže monitorovať potreby občanov 

a sociálne služby zriaďovať adresne pre cieľové skupiny, tak aby čo najviac zodpovedali ich 

potrebám.  Stále však platí zásada, k ľuďom by mali smerovať sociálne služby, nie občania by 

sa mali prispôsobovať sociálnym službám, ktoré sa obec rozhodne poskytovať. Preto má 

dobré komunitné plánovanie veľký význam, dokonca aj pre tých, ktorí ho dnes ešte považujú 

za zbytočné 
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1 VÝCHODISKÁ  POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCOU 

 

1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb 

Východiskovou právnou normou pre poskytovanie sociálnych služieb obcou je Zákon 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 v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý nadobudol účinnosť 1. 

januára 2009.  

V zákone o sociálnych službách sú upravené podmienky poskytovania sociálnych služieb 

vrátane rozdelenia sociálnych služieb do 5-tich skupín  podľa povahy nepriaznivej sociálnej 

situácie a cieľovej skupiny, pre ktorú sú určené: 

1. skupina:  sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 

základných životných potrieb: 

- nocľaháreň, 

- útulok, 

- domov na pol ceste, 

- nízko prahové denné centrum, 

- zariadenie núdzového bývania, 

2. skupina: sociálne služby na podporu rodiny s deťmi: 

- pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života, 

- zariadenie dočasne starostlivosti o deti, 

- nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, 

3. skupina: 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. skupina: sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií:  

- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, 

- krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológii, 

5. skupina: podporné služby: 

- odľahčovacia služba, 

- pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, 

- denné centrum, 

- integračné centrum,  

- jedáleň, 
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- práčovňa, 

- stredisko osobnej hygieny.  

Obec neposkytuje resp. nezabezpečuje všetky menované sociálne služby. Sociálne služby, 

ktoré sú v kompetencii obcí sú určené priamo v zákone o sociálnych službách, pričom obec 

môže podľa vlastného uváženia poskytovať aj sociálne služby nad rámec svojich kompetencií, 

ak má na to vytvorené podmienky stanovené súvisiacimi právnymi normami ktoré môžeme 

rozdeliť do dvoch skupín: 

1. legislatíva Slovenskej republiky 

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

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov, 

- Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálno právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov účinný v znení neskorších predpisov, 

- Zákon č. 36/2005 Z.z.  o rodine v znení neskorších predpisov doplnený zákonom č. 

175/2015 Z.z., 

- Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa, novelizovaný zákonom č. 433/2013 Z.z. 

o zmene zákona o prídavku na dieťa, 

- Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, 

- Výnos MPSVaR SR z 8.12.2010 č. 544/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

MPSVaR SR, 

2. legislatíva samosprávy  

- Všeobecne záväzné nariadenia obce, týkajúce sa sociálnej problematiky. 

  

1.2 Kompetencie obce v zmysle zákona  o sociálnych službách 

Kompetencie obcí v oblasti sociálnych služieb sú stanovené v § 80 zákona o sociálnych 

službách a sú pre obec záväzné. Obec:  

a) Vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. 

b) Utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja. 

c) Je správnym orgánom v konaniach o 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. 

d) Vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.  

e) Poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie: 

- sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie 

základných životných potrieb v nocľahárni, v nízko prahovom dennom centre, 

- sociálnej služby v nízko prahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre 

seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, 

- opatrovateľskej služby, 

- prepravnej služby, 

- odľahčovacej služby. 

f) Poskytuje základné sociálne poradenstvo. 
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g) Môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby 

podľa § 12. 

h) Uzatvára zmluvu: 

- o poskytovaní sociálnej služby, 

- 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,  

- o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 s inou obcou alebo iným 

poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila iná obec alebo iný vyšší územný 

celok. 

 

1.3 Komunitný plán sociálnych služieb obce 

Komunitný plán sociálnych služieb obce je materiálom strategického významu, ktorého 

vypracovanie obci prikazuje priamo zákon č. 448/2008 z.z. o sociálnych službách v § 80.  

Východiskom komunitného plánu sú národné priority rozvoja sociálnych služieb, ktoré sú 

rozpracované v nasledovných strategických dokumentoch:  

- Národné priority rozvoja sociálnych služieb – MPSVaR SR (2009) 

- Programové vyhlásenie vlády 2016 – 2020 

- Revidovaný národný akčný plán 

- Stratégia rozvoja sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja 

- Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme 

sociálnych služieb na roky 2012 – 2015. 

V komunitnom pláne sociálnych služieb sú predovšetkým spracované a zohľadnené miestne 

špecifiká a potreby fyzických osôb – občanov obce, ktorý sú potenciálnymi prijímateľmi pomoci 

a podpory v sociálnej oblasti.  

Súčasťou komunitného plánu sociálnych služieb obce je v súlade so zákonom o sociálnych 

službách: 

- analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce, 

- analýza požiadaviek prijímateľov sociálnej služby, 

- analýza sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce, 

- určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb, 

- spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb. 

Komunitný plán  sociálnych služieb obce spracovaný na konkrétne podmienky obce   by mal 

plniť najmä tieto spoločensky významné ciele: 

- zriadenie resp. zabezpečenie takých druhov sociálnych služieb, ktoré umožnia 

odkázaným obyvateľom obce zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí ( domácnosti), 

alebo jeho blízkosti,   

- posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce, 

- predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov 

a skupín,  

- ich opätovné začlenenie do života komunity. 

Komunitný plán je spracovaný na obdobie 5-tich rokov a je možné ho revidovať a dopĺňať 

v oblasti strategických cieľov podľa potrieb obyvateľov obce, možností samosprávy 

a významných zmenách  v zákonoch súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb.  
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2 OBEC PRÍBELCE 

 

2.1 Poloha Obce Príbelce 

Obec Príbelce sa skladá z dvoch samostatných katastrálnych území – Horné a Dolné Príbelce. 

V katastri Dolné Príbelce je k obci pripojená aj usadlosť Škriavnik, ktorá je vzdialená od obce 

2 km. 

Od okresného mesta Veľký Krtíš je vzdialená 9 km, od sídla samosprávneho kraja Banskej 

Bystrice 92 km a od hraničného priechodu Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat s Maďarskou 

republikou 25 km. 

 
 

Kataster obce Príbelce susedí s katastrami obcí Dolné Plachtince, Stredné Plachtince, Horné 

Plachtince, Čebovce, Nenince a Obeckov. Leží na hranici dvoch geomorfologických celkov, 

Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny. Najvyššia nadmorská výška juhovýchodného úpätia 

Krupinskej planiny v chotári Príbeliec dosahuje 587 m, najnižšia 250 m. 

 

   
2.2 História Obce Príbelce 

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244, kedy bola usadlosť zaznačená ako villa Pribel, 

tiež villa Prebul. V roku 1245 sa uvádza pod názvom Pebyl. Ďalšie pomenovania 

sú Prebel (1275), Prebil (1322). V tom čase usadlosti v Príbelciach získal od kráľa Belu IV. 

Bence, syn Tomáša, ktorého potomok Michal r. 1312 začal používať rodové meno Príbelský. 

V tzv. zakladacej listine Šahanského premonštrátskeho prepošstva z 9. septembra 1245 sa 

Dolné Príbelce spomínajú pod názvom Prebul ako hraničiace s územím Polohta, Plahta 

(Plachtince) a Cutrus (Krtíš). Listinou kráľ potvrdil šahanskému kláštoru darovanie rozsiahlych 

majetkov ešte pred tatárskym vpádom roku 1241. V roku 1356 je v Príbelciach doložená aj 

farnosť rímsko-katolíckej cirkvi ako eccl. beate Elisabethe de P. 

Okrem pôvodného spoločného názvu Prebel, Pribel sa už od roku 1354 začali v listinách 

označovať dve obce Dolné a Horné Príbelce, ktoré písali svoje samostatné dejiny až do roku 

1966. V období reformácie obyvatelia obidvoch obcí prijali evanjelické augsburské vyznanie. 

Ev. a. v. cirkev je doložená v roku 1613. Podľa cirkevnej kroniky obce, boli Príbelce v 15. 

storočí osídlené husitmi a lokalita sa spomína už v 13. storočí ako majetok rodu Csehy. 

Obec Príbelce vznikla v roku 1966 spojením dvoch obcí, Dolných a Horných Príbelliec, ako 

samostatných správnych celkov s počtom obyvateľov 491 v Dolných Príbelciach a 283 v 

Horných Príbelciach. V bezprostrednom susedstve obce Dolné Príbelce (dnes už ako jej 

súčasť) existovala do 19. storočia ako samostatná usadlosť obec Príkľak (Príklek 1426). Na 
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rozhraní 19. a 20. storočia sa obce v dobových písomných prameňoch uvádzali pod novými 

maďarskými názvami Alsó (Dolná), Felsó (Horná) Fehékút (Biela studňa). Názov sa spája s 

existenciou prameňa s údajne liečivou vodou bielej farby, ktorý vyvieral pri miestnom kostole. 

Pôvodne patrili obce Dolné a Horné Príbelce k stredne veľkým obciam Hontianskej stolice. 

Často boli postihované živelnými pohromami, najmä veľkými požiarmi (1828, 1904, 1914). V 

roku 1464 patrila Ladislavovi Balašovi 1/3 obce Dolné Príbelce, 10 obývaných a 4 opustené 

roľnícke usadlosti. V 18. storočí získali majetky v Horných Príbelciach Laskáryovci, 

pochádzajúci z Turčianskej stolice, ktorých kúria sa v obci zachovala do dnešných čias. 

Presnejšie údaje o obyvateľstve obcí sú z r. 1828 podľa ktorých Dolné Príbelce mali 77 domov 

a 463 obyvateľov, Horné Príbelce 50 domov a 301 obyvateľov. V tomto čase patrili Dolné a 

Horné Príbelce k stredne veľkým obciam Hontianskej stolice, ale počet obyvateľstva mal 

klesajúci trend, pod ktorý sa podpísalo aj vysťahovanie poddanských rodín z Hontu 

na južnejšie, vyľudnené územia krajiny, tzv. Dolnú zem. Obyvateľstvo Príbeliec sa živilo 

poľnohospodárstvom. Príbelčania sa časom stali všeobecne uznávanými pestovateľmi ovocia, 

v 19. storočí rozšírené bolo tiež vinohradníctvo a včelárstvo, chov oviec, kôz, ošípaných a 

hovädzieho dobytka. Tento sa používal v poľnohospodárstve ako ťažný dobytok, s ktorým 

poddaní vykonávali okrem robôt na panskom aj povozníctvo. Z remeselníkov boli v obciach 

len kováči a obuvník. Ostatné výrobky si zhotovovali roľníci zväčša sami - pletené košíky, 

drevené náradie do domácností a na pole, odev a potrebné textílie. Tradičné kroje zdobili 

výšivkami. Muži vynikali najmä v práci s drevom.  

Obyvateľstvo obidvoch obcí a susediacich osád navštevovalo spoločný kostol, ktorý sa 

nachádzal na kraji dediny Horné Príbelce. Evanjelická fara a cirkevná škola bola taktiež 

spoločná v Dolných Príbelciach. O škole sú prvé správy iba od začiatku 18. storočia. 

Najznámejším učiteľom sa stal Ján Rotarides, ktorý sa vďaka osobnému priateľstvu s 

revolučným básnikom Jankom Kráľom v roku 1848 stal jedným z vodcov poddanskej vzbury. 

Príbelskej vzbure, ktorá sa do histórie zapísala ako vzbura poddaných v Honte predchádzala 

už dlhšie trvajúca nespokojnosť a početné sťažnosti ľudu na zemepánskú vrchnosť. V obciach 

vzrastal počet roľníkov zbavených pôdy, z ktorých sa stávali nemajetní želiari. Po vymretí, 

útekoch alebo vysťahovaní poddaných zemepáni zaberali ich urbársku pôdu, znižovali aj 

výmeru viníc a miestnej cirkvi vzali les a pasienok. Preto, keď 25. marca 1848 prišiel do 

Príbeliec Janko Kráľ so správami, že v Pešti je revolúcia a snem odhlasoval zákony o zrušení 

poddanstva, sedliaci sa proti vrchnosti, ktorá inak vysvetľovala marcové zákony, vzbúrili. Na 

čele s učiteľom Jánom Rotaridesom a Jankom Kráľom pálili urbáre, požadovali od župných 

vyslancov aj zrušenie desiatku z viníc, zrušenie služieb majerských želiarov, vyčlenenie 

patričnej čiastky z lesov každému hospodárovi, v školách slobodné vyučovanie v slovenskej 

reči a zrušenie protinárodných školských smerníc. Za vyzváňania zvonov z Dolných Príbeliec 

odišli najskôr do Horných Príbeliec a odtiaľ aj do Plachtiniec. 30. marca 1848 stoličná vrchnosť 

s pomocou vojska vzbúrencov pochytala a jej vodcov uväznila v Šahách, neskôr v Pešti. S 

Jankom Kráľom a Jánom Rotaridesom uväznili troch váženejších dolnopríbelských sedliakov 

Juraja Octa, Štefana Franka, Jána Zaťka, z Horných Príbeliec Jána Macka a želiara Pavla 

Gajdoša. V Dolných Plachtinciach zatkli Imricha Matvoša a Jána Mlynára. Ešte v apríli zatkli 

ďalších účastníkov vzbury, ako desiateho obžalovali aj príbelského farára Karola Dobríka. 

Vzbúrenci sa na slobodu dostali v roku 1849 po prežitých mukách a ťažkom žalárovaní. 

Revolúcia, ktorej jedna z epizód sa odohrala v Príbelciach priniesla neskôr výsledky, i keď 

zrušením poddanstva sa len o málo zlepšili podmienky života chudobných roľníkov. Ani 

začiatok 20. storočia nepriniesol kľud, pokoj a blahobyt pre obyvateľov Príbeliec. 
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V rokoch 1914 - 1918 zachvátila Európu prvá svetová vojna, do ktorej muselo narukovať vyše 

70 mužov. Po vojne sa Príbelce stali súčasťou územia nového štátu, Československej 

republiky. Skončila maďarizácia slovenského obyvateľstva a vznik štátu priniesol nové 

hospodárske pomery. Prejavili sa napríklad aj v hospodárskom živote, keď v rámci 

uskutočňovanej pozemkovej reformy si príbelskí roľníci mohli prikúpiť pôdu z parcelovaných 

veľkostatkov. Mnohí chudobnejší obyvatelia ďalej chodili za zárobkami počas sezónnych 

poľnohospodárskych prác. Viacerí odchádzali za prácou aj do zámoria. Napríklad v roku 1926 

bolo v Amerike 17 mužov. Dnes odchádzajú ľudia za prácou do zahraničia znovu. 

 

3   ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

 

3.1  Obyvatelia obce 

Obec Príbelce je počtom  obyvateľov malá obec a k  31.12.2017 v nej žilo 558 obyvateľov. 

Z tohto počtu bolo 302 žien a 256 mužov.  V tabuľke č. 1 sú uvedené počty obyvateľov za 

posledných 5 rokov. Údaje sú uvádzané vždy k 31.12.  príslušného roku. 

 

Tabuľka č. 1    počet obyvateľov obce za sledované obdobie   

rok: 2013 2014 2015 2016 2017 

počet 

obyvateľov: 

 

560 

 

563 

 

564 

 

563 

 

558 

 

Údaje z  tabuľky č. 1 – počet obyvateľov obce za sledované obdobie sú pre lepšiu názornosť 

spracované  aj graficky v grafe č. 1. 

 

Graf č. 1  

 
 

Z tabuľky č. 1 a grafu č. 1 je vidieť, že počet obyvateľov je za posledných 5 rokov pomerne 

zastabilizovaný a len v poslednom roku došlo k miernemu poklesu počtu obyvateľov.  

 

Občania sa na rozvoji obce podieľajú ekonomicky ako pracovná a kúpna sila, ktorá vytvára 

priestor na poskytovanie služieb, predaj tovarov. Z tohto pohľadu sú zaujímavé údaje v počte 

obyvateľov podľa vekových skupín na základe ich produktivity. Údaje v tabuľke č. 2 sú 

k 31.12.2017. 

 

 

 

 

554

556

558

560

562

564

566

2013 2014 2015 2016 2017

Počet obyvateľov obce za sledované obdobie
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Tabuľka č. 2  - veková skladba obyvateľov podľa produktivity   

predproduktívny vek: 

0 – 14 rokov 

produktívny vek: 

15 – 61 rokov 

poproduktívny vek: 

62 a viac rokov 

58 obyvateľov 370 obyvateľov 130 obyvateľov 

 

Pozitívny vývoj dosahuje demografia obce vtedy, keď je podiel produktívneho obyvateľstva 

vyšší  ako podiel predproduktívneho a poproduktívneho obyvateľstva. V obci Príbelce sú 

produktívny obyvatelia v prevahe voči predproduktívnemu a poproduktívnemu obyvateľstvu. 

Pomerne výrazný je rozdiel v počtoch obyvateľov predproduktívnom a poproduktívnom veku.  

 

Obyvatelia obce v poproduktívnom veku predstavujú skupinu obyvateľov najviac odkázanú na 

pomoc a podporu prostredníctvom jednotlivých druhov sociálnych služieb, pri analýze 

obyvateľstva sme sa zamerali aj na údaje o počtoch obyvateľov v poproduktívnom veku v obci 

k 31.12.2017. Tieto údaje sú doložené v tabuľke č. 3 

 

Tabuľka č. 3 obyvatelia obce v poproduktívnom veku za sledované obdobie 

rok: 2013 2014 2015 2016 2017 

počet 

obyvateľov: 

 

131 

 

132 

 

132 

 

126 

 

130 

 

Údaje z tabuľky č. 3 ukazujú, že v počtoch obyvateľov v poproduktívnom veku za sledované 

obdobie nie sú výrazné posuny smerom nahor ani nadol, skupina poproduktívneho 

obyvateľstva sa drží na takmer rovnakej úrovni počas celého sledovaného obdobia. 

Z celkového počtu obyvateľov sa však jedná o početnú skupinu občanov obce, ktorí 

predstavujú jednu z výrazných cieľových skupín sociálnej práce v obci.  

 

3.2 Ekonomická štruktúra obce 

Ekonomickú štruktúru obce tvoria predovšetkým podnikateľské subjekty – fyzické a právnické 

osoby, ktoré sú alokované v obci a významným spôsobom ovplyvňujú ekonomický a sociálny 

rozvoj obce. Prispievajú k rozvoju obce prostredníctvom miestnych daní a poplatkov, ponúkajú 

pracovné príležitosti občanom, vytvárajú tovary a ponúkajú služby a v neposlednom rade 

predstavujú aj potenciálnych sponzorov rôznych aktivít na komunitnej a regionálnej úrovni.  

 

V obci Príbelce pôsobia  tieto podnikateľské subjekty a združenia:   

Agrodružstvo Príbelce, 

Babičkin dvor Veľký Krtíš, 

Predajňa potravín a pohostinstvo na križovatke, 

Bistro pod gaštanom, 

Kozmetický salón Danka, 

Predaj a oprava motorových píl a krovinorezov.  

 
Tento prehľad podnikateľských subjektov nezahŕňa fyzické a právnické osoby, ktoré 

nevykonávajú svoju podnikateľskú činnosť na území obce.  

 

Medzi združenia pôsobiace v obci môžeme zaradiť aj Dobrovoľný hasičský zbor v Príbelciach, 

ktorý je aktívnou súčasťou života obce. Obec podporuje aktivity dobrovoľných hasičov 
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materiálne aj finančne zo svojho rozpočtu. Aktuálne sa rekonštruuje budova Hasičskej 

zbrojnice, ale na zariadenie priestorov  a materiálno – technické vybavenie pre prácu 

hasičského zboru budú ešte potrebné finančné prostriedky, ktoré chce obec získať formou 

grantov alebo z výziev na poskytnutie dotácií z odvetvového ministerstva a z euro dotácií.  

 

3.3 Sociálna infraštruktúra   

Sociálna infraštruktúra  svojím rozsahom ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov obce,  ich 

motiváciu zostať žiť v obci a významným spôsobom ovplyvňuje možnosť občanov 

v poproduktívnom veku zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí aj v prípade potreby podpory 

a pomoci pri sebaobslužných činnostiach, vybavovaní na úradoch  a pri starostlivosti 

o svoju  domácnosť.  

 

3.3.1 Bývanie 

Obec Príbelce je typickou obcou s prevahou rodinných domov. Rodinných domov 

s prideleným súpisným a orientačným číslom je v obci 246, z toho trvale obývaných je 168 

rodinných domov. V jednom bytovom dome v obci je 6 bytových jednotiek.  

Obec má k dispozícii 3 novo postavené obytne domy, v ktorých je spolu 12 nájomných  bytov 

(6 dvojizbových a 6 trojizbových). Tieto nájomné  byty s, ktoré sa prenajímajú záujemcom na 

dobu určitú s možnosťou predĺženia nájmu nájomníkom, ak boli počas trvania nájmu dodržané 

všetky body nájomnej zmluvy. Na prideľovanie nájomných  bytov v obci je vedený poradovník  

samostatne na trojizbové byty a samostatne na dvojizbové byty.   

 

3.3.2 Sociálne služby 

Sociálne služby poskytuje obec Príbelce s prihliadnutím na potreby svojich občanov.  

Prostredníctvom  obecného úradu sú občanom na základe ich požiadaviek poskytované tieto 

služby zo sociálnej oblasti: 

- posudková činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o opatrovateľskú službu, o umiestnenie 

v dennom stacionári alebo v  zariadení pre seniorov, 

- poskytnutie súčinnosti a pomoci pri umiestňovaní seniorov v zariadeniach pre seniorov 

v blízkom okolí, prípadne ich preklad do vybraného zariadenia sociálnych služieb,  

- rozvoz stavy občanom, 

- zabezpečovanie pomoci pre odkázaných občanov pri prácach v domácnosti alebo 

v záhrade podľa ich potrieb, 

- súčinnosť s UPSVaR SR pri vyhľadávaní vhodných pracovných aktivít pre nezamestnaných 

občanov obce. 

Obec Príbelce vytvára pre svojich občanov možnosti na aktívny život v prostredí prírody 

a medzi jej ciele patrí aj udržanie si svojich občanov a do obci prilákať ďalších, ktorí by 

participovali na jej rozvoji. Občania obce majú rôzne potreby a podľa ich záujmov by bolo 

možné rozdeliť ich do záujmových skupín.  

Z hľadiska sociálnej práce sa dáva zreteľ na cieľové skupiny, ktoré definuje sociálna práca. 

V obci Príbelce žijú v štatisticky významnom počte ku počtu obyvateľov seniori a za cieľovú 

skupinu považujeme aj nezamestnaných občanov obce.  

V rámci poskytovania kvalitných služieb pre občanov chce obec postupne rozširovať ponuku 

sociálnych služieb tak, aby starší občania mohli  aj naďalej zostávať vo svojom prirodzenom 

prostredí s využívaním dostupných sociálnych služieb prispôsobených individuálnym 

požiadavkám občanov.  Do komunitného plánu sociálnych služieb pre prvé plánovacie obdobie 

bude zaradené zriadenie opatrovateľskej služby a pokračovanie aktivít v prospech 

nezamestnaných občanov obce. 
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V ďalšom plánovacom období pri sprehľadnení legislatívnych noriem a finančných vstupov 

štátnej správy do poskytovania sociálnych služieb má obec záujem o tieto sociálnej služby: 

- denný stacionár, 

- jedáleň pre dôchodcov (ktorá by mohla byť súčasťou denného stacionára), 

- prepravná služba – široké využitie nielen pre seniorov a odkázaných občanov,  

- signalizácia pomoci pomocou telekomunikačných služieb – výhodné pre osamelých 

občanov, ktorí by si vedeli v prípade potreby privolať pomoc inej osoby.  

 

3.3.3 Zdravotníctvo 

Zdravotnícka starostlivosť v Obci Príbelce  je zabezpečená prostredníctvom zdravotníckych 

služieb poskytovaných v NsP Veľký Krtíš, pričom občania obce si môžu vybrať všeobecného 

lekára podľa vlastného výberu a dohody s príslušným lekárom.  

Zdravotnícke služby odborných lekárov využívajú občania v mestách: Veľký Krtíš, Lučenec, 

Rimavská Sobota, Zvolen, Banská Bystrica, Levice, Bratislava,  podľa zdravotného problému, 

ktorý potrebujú riešiť.  

Zubné ambulancie sú k dispozícii občanom tiež vo Veľkom Krtíši. 

Lekárne sú najbližšie dostupné v Modrom Kameni a vo Veľkom Krtíš kde je široká sieť lekární.    

 

3.3.4 Školstvo 

Obec Príbelce  je zriaďovateľom jedného školského zariadenia – materskej školy. 

 

Materská škola v Príbelciach  

Zriaďovateľ:  Obec Príbelce 

Kategória:  Materská škola 

Adresa:  Príbelce  278, 991 25 Príbelce 

Riaditeľ/ka:  Mgr. Alena Macková 

Počet detí:  20 

Materská škola v Príbelciach je jednotriedna materská škola pre deti od 2 – 6 rokov.  Materská 

škola má k dispozícii rozľahlý školský dvor s novo vybudovanými preliezkami hojdačkami 

a pieskoviskom.  Priority materskej školy vo výchovno vzdelávacej oblasti sú:  

- Rozvíjanie individuálnych vlôh, schopností a možností dieťaťa pri rešpektovaní jeho 

individuálnych osobitostí, 

- Podpora záujmu dieťaťa o svet a jeho dianie, 

- Podnecovanie záujmu, zvedavosti a kreativity detí.  

 

Školopovinné deti navštevujú základné školy v blízkom okolí. Časť detí navštevuje Základnú 

školu v Čebovciach I. a II. stupeň školského vzdelávacieho systému a časť detí navštevuje 

základné školy vo Veľkom Krtíši alebo Modrom Kameni. V týchto školách sa zúčastňujú aj 

klubovej činnosti a voľnočasových aktivít organizovaných školskými klubmi.  

 

3.3.5 Kultúra a šport 

V obci je postavený kultúrny dom, ktorý je využívaný na bežné spoločenské aktivity -  zábavy, 

plesy, kultúrne vystúpenia, divadelné prestavenia amatérskych aj profesionálnych súborov,  

vystúpenia hudobných skupín.  

Obec Príbelce organizuje pravidelne tieto spoločensko kultúrne aktivity: 

- Oslavy k mesiacu úcty k starším, 

- Vianočné posedenie, 

- Deň obce.  

http://www.zoznamskol.eu/typ/materska-skola/
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V obci pôsobí folklórna skupina Bažalička ktorá  vznikla v roku 1995  zlúčením folklórnych 

skupín z Príbeliec a Plachtiniec. Vedúcim Bažaličky od jej vzniku je Juraj Matiaš. Folklórna 

skupina Bažalička sa snaží zachovávať autentický folklór, udržiavať zvykoslovia a tradície 

obce, uchovávať a zveľaďovať kroj.  

Folklórna skupina Bažalička sa pravidelne zúčastňuje rôznych folklórnych podujatí v rámci 

regiónu aj v zahraničí. Folklórna skupina Bažalička sa pravidelne zúčastňuje rôznych 

folklórnych podujatí v rámci regiónu, Slovenska, ale aj v zahraničí. Medzi najväčšie úspechy 

Bažaličky patrí získanie titulu "Laureát prehliadky" na celoštátnej prehliadke dedinských 

folklórnych skupín Nositelia tradícií v roku 2000 v Rimavskej Sobote, Zlaté pásmo s postupom 

na celoslovenskú prehliadku, na krajskej prehliadke Nositelia tradícií v roku 2005 v Banskej 

Bystrici a Laureát prehliadky o cenu Mikuláša Senku v auguste 2005 v Dubnici nad Váhom.  V 

roku 2009 účinkovala Bažalička v dokumentárnom filme STV Zima v Honte, kde sa predstavila 

vianočným a zimným zvykoslovným pásmom. 

 

Športovanie v obci 

Obec Príbelce má vytvorené podmienky na športovanie či už rekreačné alebo súťažné.  Na 

športovanie má obec vybudované multifunčné ihrisko, posilňovňu a obec usiluje 

o dobudovanie futbalového ihriska vrátane tribúny, šatní pre športovcov a do budúcna chce 

zaviesť do  športového života obce aj možnosť športovať formou STREET WORKOUT, čo 

znamená športovanie a posilňovanie v prírode na čerstvom vzduchu.  

V obci pôsobia aj dve športové organizácie:     

TJD Príbelce , ktorý vznikol už v roku 1965. Hlavnou náplňou organizácie je udržiavanie a 

rozvíjanie futbalovej tradície, organizovanie športového života obyvateľov obce, 

reprezentovanie obce v súťaži, ako aj výchova mladých futbalistov.  

Športový strelecký klub -  zameriava sa na športovo streleckú činnosť zo vzduchových 

a malokalibrových zbraní rekreačne aj výkonnostne. Jeho hlavným zameraním je 

vyhľadávanie a výchova streleckých talentov z radov mládeže.  ŠSK je registrovaným členom 

Slovenského streleckého zväzu a pravidelne organizuje okresné majstrovské súťaže 

a strelecké ligy okresné aj krajské.  

 

Turistické atrakcie v obci a jej okolí 

Medzi najstaršie pamiatky patria v obci  zrubové domy  a domy z kameňa murované dvoj- a 

trojpriestorové domy pod valbovými slamenými strechami.  

Ľudový dom č.p. 261 z roku 1684 evidovaný v zozname ľudovej architektúry, s pamätnou 

tabuľou, býval v ňom Ján Rotarides a navštevoval ho aj Janko Kráľ.  

Drevená zvonica z 2. polovice 19. storočia. Počas revolučnej činnosti Janka Kráľa a Jána 

Rotaridesa na nej vyzváňali na poplach. Podstatnou rekonštrukciou o úpravou okolia prešla v 

roku 2017.  

Ľudový dom č.p. 32 z roku 1685, na prednej fasáde domu je pamätná tabuľa venovaná 

básnikovi Jankovi Kráľovi.  

Budova bývalého Laskáriovského kaštieľa pôvodne neskoro barokový kaštieľ z 1. polovice 

18. storočia, v 20. storočí prestavaný. Na bývalom kaštieli je pamätná tabuľa venovaná Jánovi 

Čaplovičovi.  

Zvonica z konca 18. storočia s vysokým murovaným soklom a šindľovou stanovou strechou, 

konštrukcia so zvukovou arkádou z 19. storočia. Podstatnou rekonštrukciou o úpravou okolia 

prešla v roku 2017. 

Kostol, pôvodne gotický z konca 13. storočia, v 17. storočí prestavaný a opevnený, v druhej 

tretine 18. storočia a v 20. storočí bol renovovaný. Jej súčasťou sú vzácny oltár s 
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neskorobarokovou stĺpovou architektúrou z roku 1769, kazateľnica, z čias okolo roku 1770, 

zvon, kultúrna pamiatka z roku 1745.  

Piesková baňa je z turistického hľadiska  veľmi zaujímavá. Nachádza sa  v katastri Horné 

Príbelce a je bohatá na nálezy skamenených pozostatkov predhistorických morských 

živočíchov (žraločích zubov, úlomkov schránok lastúrnikov, mäkkýšov) a rastlín.  

Kamenná žena je najvýznamnejšia prírodná dominanta s 5. stupňom ochrany vyhlásenej v 

roku 1987 na rozlohe 0,11 ha. Predstavuje príklad geologicky a morfologicky zaujímavého 

bralného útvaru tzv. skalný hríb, ktorý je andezitového pôvodu. Výška útvaru je 410 cm. 

Prírodný útvar vznikol selektívnym zvetrávaním.  

Chránený areál Holica so 4. stupňom ochrany je ďalšou prírodnou dominantou. Jeho výmera 

je 1,01 ha. 

V obci je vybudovaný prvý náučný chodník v okrese Veľký Krtíš, ktorý bol otvorený v roku 

1995 pod názvom „Náučný chodník Horné Príbelce“, dĺžka celej trasy je 2445 m a je na nej 

umiestnených   6 informačných stanovíšť s panelmi. 

 

3.4 Cieľové skupiny komunitného plánu 

Cieľová skupina je skupinou osôb, ktoré majú aj napriek svojim individuálnym osobitostiam 

spoločné znaky, ktoré súvisia s cieľmi sociálnej práce (dôchodkový vek, nezamestnanosť, 

rodina s jedným rodičom, zdravotné postihnutie,..). Určenie cieľových skupín komunitného 

plánu je kľúčová úloha, ktorej správne splnenie môže významným spôsobom ovplyvniť kvalitu 

poskytovaných sociálnych služieb.  

 

3.4.1 Seniori a občania s ťažkým zdravotným postihnutím 

Seniori a  fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  sú skupinou, ktorá sa významnou 

mierou podieľa na využívaní širokého spektra sociálnych služieb či už vo svojom prirodzenom 

prostredí, alebo v pobytových sociálnych službách. V Obci Príbelce žilo k 31.12.2017 130 

seniorov z toho 85 žien a 45 mužov. K rovnakému dátumu žili  v obci 2 osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím jedna osoba s telesným postihnutím a druhá osoba  s mentálnym 

postihnutím.  Aj napriek vysokému počtu seniorov k celkovému počtu občanov obce je 

pozitívnym dlhodobým trendom, že seniori žijú a dožívajú väčšinou vo svojom prirodzenom 

prostredí. Iba zanedbateľný počet občanov obce využíva sociálne služby v zariadeniach 

sociálnych služieb s pobytovou formou.  

 

3.4.2 Nezamestnaní občania obce 

Nezamestnané osoby tvoria široké spektrum fyzických osôb v produktívnom veku. 

Ohrozenými skupinami nezamestnaných sú: 

- občania nad 50 rokov, ktorých väčšina zamestnávateľov najmä súkromníkov odmieta 

z rôznych dôvodov (vek by mohol byť vnímaný diskriminačne, preto sa ako dôvod 

väčšinou neuvádza), 

- absolventi škôl, ktorí nemajú žiadnu prax a zamestnávateľ nemá záujem alebo kapacity 

investovať čas do dôkladného zaučenia, 

- matky s malými deťmi – predstavujú riziko  absencií z dôvodu starostlivosti o malé deti, 

- občania dlhodobo nezamestnaní, ktorí už strácajú pracovné návyky a niekedy aj motiváciu 

niečo vo svojom živote meniť, 

- občania s nízkym vzdelaním, ktorí sú na trhu práce ťažko umiestniteľní pre nízku 

kvalifikáciu. 

V obci je aktuálne 21 nezamestnaných občanov z toho 10 žien a 11 mužov.  V rámci 

spolupráce s ÚPSVaR SR obec využíva aktivačné práce pre 8 občanov obce a do národných 



Komunitný plán sociálnych služieb pre Obec Príbelce   na roky 2018 - 2023 

15 
 

projektov, ktoré riadi ÚPSVaR SR je zapojených 8 občanov obce.  Títo občania vykonávajú 

práce v prospech obce a zároveň si udržiavajú svoje pracovné návyky a zručnosti . 

 

3.4.3 Rodiny  s deťmi a mládežou 

Rodiny s deťmi a mládežou patria medzi ohrozené skupiny, najmä ak je jeden z rodičov na 

materskej dovolenke, alebo je poberateľom rodičovského príspevku, alebo sú rodičia 

nezamestnaní. Takéto rodiny majú významne obmedzené možnosti zabezpečovať svoje 

základné  potreby a sú ohrozené chudobou a  sociálnym vylúčením a sociáno patologickými 

javmi (domáce násilie, rozvodovosť, násilie voči zvereným osobám, záškoláctvo,..) 

a nezriedka tieto rodiny zlyhávajú v ochrane a starostlivosti o svojich členov.   

 V obci Príbelce je situácia rodín s deťmi a mládežou nasledovná: 

- matky s maloletými deťmi:     58  

- viacdetné rodiny a mladé rodiny:    12 

- neúplné rodiny:        0 

- matky a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia  0 

- deti  umiestnené náhradnej rodinnej starostlivosti:  1 

- deti umiestnené v reedukačnom zariadení:   0 

- deti umiestnené v detskom domove:    0. 

V obci je situácia rodín s deťmi v oblasti financií a starostlivosti o deti je  viac menej 

stabilizovaná o čom svedčí aj skutočnosť, že v tomto období obec nevykonáva funkciu 

osobitného príjemcu pre rodinné prídavky ani dávku pomoci v hmotnej núdzi pre občanov 

obce.  

 

3.4.4 Ohrozené skupiny – osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, príslušníci 

marginalizovanej rómskej komunity, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením 

Za osoby v nepriaznivej sociálnej situácii sú považované deti odchádzajúce z pestúnskej,  

náhradnej alebo ústavnej starostlivosti, osoby po výkone trestu odňatia slobody, osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím, žijúce bez podpory blízkej osoby,  bezdomovci,  drogovo 

a inak závislé osoby, ktoré nemajú podporu svojej prirodzenej siete (rodiny) a marginalizovaná 

rómska komunita. V obci nie sú osoby z cieľovej skupiny ohrozené skupiny, prípadne im 

pomoc a podporu dokáže efektívne poskytnúť ich sociálna sieť.  

 

3.4.5 Analýza potrieb obyvateľov obce 

Pri analýze potrieb obyvateľov obce v sociálnej oblasti sme vychádzali s požiadaviek s ktorými 

sa občania obracali na pracovníkov obecného úradu. Obec má pomerne širokú škálu 

kompetencií pri zabezpečovaní sociálnych služieb a za rok 2017 pracovníci obce poskytli 

poradenstvo, pomoc alebo súčinnosť svojim občanom v sociálnej oblasti v nasledovnom 

rozsahu: 

 

 

 

Tabuľka č. 4  potreby občanov, s ktorými sa obrátili na pracovníkov obecného úradu 

Požadovaná pomoc, služba alebo súčinnosť, ktorá súvisí 

s poskytovaním sociálnych služieb obcou: 

 

počet občanov 

zabezpečenie posudkovej činnosti pri podávaní žiadosti na zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov: 

 

2 

zabezpečenie posudkovej činnosti pri podávaní žiadosti na poskytnutie 

opatrovateľskej služby: 

 

0 
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zabezpečenie posudkovej činnosti pri podávaní žiadosti na poskytnutie 

sociálnej služby v dennom stacionári: 

 

0 

pomoc pri umiestnení občana do zariadenia pre seniorov 0 

zabezpečenie opatrovateľskej služby 0 

zabezpečenie rozvozu stravy 9 

zabezpečenie osobitného príjemcu na príjem rodinných prídavkov na 

dieťa: 

 

0 

zabezpečenie osobitného príjemcu na príjem príspevku a dávok pomoci 

v hmotnej núdzi: 

 

0 

pomoc pri zabezpečení kompenzačných pomôcok pre zdravotne ťažko 

postihnutého občana: 

 

0 

Poskytnutie jednorázového príspevku: 0 

súčinnosť pri umiestnení občana v krízovom centre: 0 

súčinnosť s UPSVaR SR pri zabezpečení pracovných aktivít pre občanov 

zaradených do projektu UPSVaR SR pri aktivačných prácach: 

 

8 

súčinnosť s UPSVaR SR pri zabezpečení pracovných aktivít pre občanov 

zaradených do projektu UPSVaR SR podľa § 52 ods. 10 zákona č. 5/2004 

Z.z. – menšie obecné služby: 

 

8 

  

Z tabuľky č. 4 je zrejmé, že poskytované služby  zo sociálnej oblasti sú poskytované 

v minimálnom rozsahu a smerom k seniorom je to najmä posudková činnosť a rozvoz stravy 

odkázaným občanom obce. Pre nezamestnaných je to zabezpečovanie aktivačných prác 

a menších obecných služieb. Tieto dve cieľové skupiny sociálnej práce sú aj hlavnými 

cieľovými skupinami, pre ktoré sa budú plánovať ciele na prvé plánovacie obdobie 

komunitného plánu. 

 

3.5 SWOT analýza poskytovania sociálnych služieb 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- potenciál ďalšieho rozvoja sociálnych 

služieb v obci, 

- silná tradícia v rodinách postarať sa 

o svojich odkázaných rodinných 

príslušníkov,  

- dobrá dostupnosť poskytovaných 

sociálnych služieb v obci a blízkom okolí,  

- využívanie kapacít obce pri príprave a 

rozvoze stravy pre odkázaných 

občanov, 

- podpora odkázaných občanov zo strany 

obecného úradu pri zabezpečovaní 

pomoci pri vykonávaní domácich prác 

a prác v záhradách občanov,  

- vybudovanie nájomných bytov,  

- aktívne využívanie programov UPSVaR 

na podporu zamestnanosti,  

 

- absencia opatrovateľskej služby, 

- absencia denného stacionára, 

- absencia prepravnej služby,  

- nedostatok finančných prostriedkov na 

poskytovanie sociálnych služieb 

zriaďovaných obcou, 

- nedostatok pracovných miest priamo 

v obci,  

- migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za 

prácou do iných regiónov, alebo do 

zahraničia, 

- zníženie intervalu prepravy a počtu 

dopravných spojov v pracovných dňoch, 
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- budovanie infraštruktúry v obci 

zameranej na aktívne trávenie voľného 

času občanov,  

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

- možnosť získať finančné prostriedky  na 

rozvoj sociálnych služieb zo 

štrukturálnych fondov EU a zdrojov 

odvetvového ministerstva, 

- možnosť využívať pre odkázaných 

občanov zariadenia sociálnych služieb 

v blízkom okolí obce, 

- možnosť zvyšovať zamestnanosť 

občanov  poskytovaním  sociálnych 

služieb v obci,  

- spolupráca s UPSVaR pri získavaní 

pracovníkov v rámci prebiehajúcich 

programov zameraných na podporu 

zamestnanosti,  

- zriadenie opatrovateľskej služby v obci, 

 

 

- nepriaznivý demografický vývoj v obci, 

starnutie populácie, 

- meniace sa legislatívne podmienky 

poskytovania sociálnych služieb obcou,  

- meniace sa podmienky poskytovania 

príspevkov zo strany štátu na zriadené 

sociálnej služby,  

- podmienky pre poskytovanie sociálnej 

služby, ktoré nekorešpondujú s potrebami 

cieľovej skupiny (denný stacionár), 

- zvyšovanie počtu osôb, ktoré za prácou 

odchádzajú do iných regiónov alebo do 

zahraničia,  

 

 

 

4 VÍZIA A CIELE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

Vízia je smerovanie ku kvalitne poskytovaným sociálnym službám pre občanov. Ciele sú 

stanovené v rámci komunitného plánu, na obdobie 5-tich rokov, tieto ciele je možné korigovať, 

dopĺňať a aktualizovať podľa aktuálnych potrieb občanov tak, aby sa ich plnením zvyšovala 

kvalita života občanov obce.  

 

4.1 Seniori a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

 
Vízia: Občania obce v dôchodkovom veku a občania s ťažkým zdravotným postihnutím  majú 

k dispozícii širokú ponuku sociálnych služieb, ktoré im umožňujú viesť samostatný život 

v prirodzenom prostredí.  

 

Hlavný cieľ: Postupné rozširovanie ponuky sociálnych služieb, ktoré kopírujú potreby 

občanov obce a umožňujú im zotrvanie v ich  prirodzenom prostredí. 

 

Cieľ č. 1:  Zriadenie opatrovateľskej služby obcou, podľa záujmu seniorov a občanov s ťažkým 

zdravotným postihnutím 

Aktivity k cieľu č. 1: 

- monitorovanie potrieb seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, 

- spracovanie registračného projektu  na poskytovanie opatrovateľskej služby, 

- registrácia opatrovateľskej služby, 

- požiadanie o príspevok na opatrovateľskú službu z MPSVaR SR, 

- získanie pracovníčok – opatrovateliek, najlepšie z radov vlastných občanov na výkon 

opatrovateľskej služby.   

Zodpovednosť:  Obec Príbelce 
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Časový plán: 2019 – 2023 

Rozpočet: Obec Príbelce, MPSVaR SR  

 

4.2 Nezamestnaní občania obce 

 
Vízia: Nezamestnaní občania obce majú možnosť zapájať sa do pripravených pracovných 

aktivít, ktoré zabezpečila obec a rozvíjať svoje pracovné návyky a zručnosti.  

Hlavný cieľ: Občania obce sa zamestnávajú v  obci a využívajú dostupné aktívne opatrenia 

trhu práce na príslušný kalendárny rok.   

Cieľ č. 1:  Obec spolupracuje s ÚPSVaR SR pri vyhľadávaní vhodných výziev  zameraných 

na podporu pracovných aktivít vykonávaných v prospech samosprávy. 

Aktivity k cieľu č. 1: 

- úzka spolupráca s UPSVaR SR pri vyhľadávaní vhodných projektov v rámci aktívnych 

opatrení na trhu práce, 

- vytvorenie vhodných pracovných miest a spracovanie projektu pre UPSVaR SR v súlade 

s opatrením na trhu práce, 

- oslovenie nezamestnaných občanov s ponukou pracovných aktivít priamo v obci, 

- vedenie agendy pre úrad práce a monitoring dochádzky a pracovnej disciplíny prijatých 

zamestnancov.   

Zodpovednosť:  Obec Príbelce 

Časový plán: 2018 – 2023 

Rozpočet: Obec Príbelce, UPSVaR SR, 

 

4.3 Zásady plnenia komunitného plánu sociálnych služieb 

 

 Pre rozvoj sociálnych služieb v obci je komunitný plán zásadným dokumentom, ktorý 

analyzuje aktuálny stav a predkladá návrhy na riešenie situácie cieľových skupín sociálnej 

práce v obci. 

 Pri zostavovaní rozpočtu obce sa prihliada aj na strategické ciele komunitného plánu, 

ktoré budú zaradené do rozpočtu podľa aktuálne stanovených priorít obce a možnosti 

zabezpečiť sociálnu službu iným poskytovateľom bez ďalšej finančnej záťaže pre obec. 

 Za plnenie komunitného plánu sociálnych služieb sú zodpovedné volené a výkonné 

orgány samosprávy obce.  

 Vzhľadom k meniacim sa východiskám pre poskytovanie sociálnych služieb z hľadiska 

potrieb občanov a aktuálnej legislatívy vykoná obec prostredníctvom svojich pracovníkov 

každý rok v poslednom štvrťroku  zisťovanie potrieb občanov dotazníkom, ktorý bude 

k dispozícii na obecnom úrade.  

 Výsledky zisťovania potrieb budú po zozbieraní dotazníkov vyhodnotené a novo zistené 

potreby v sociálnej oblasti budú podľa možností obce zapracované do komunitného plánu 

sociálnych služieb. 

 Komunitný plán sociálnych služieb bude každoročne aktualizovaný, zrealizované aktivity 

budú vyhodnotené a do komunitného plánu budú podľa záujmu občanov a možností obce 

doplnené ďalšie aktivity zamerané na zabezpečenie sociálnych služieb.    
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5 MONITOROVANIE, HODNOTENIE A AKTUALIZÁCIA KOMUNITNÉHO PLÁNU 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

 Monitorovanie  komunitného plánu bude realizované počas plnenia cieľov komunitného 

plánu priebežne do splnenia realizovaného cieľa. 

 

 Komunitný plán bude hodnotený spolu s realizovanými aktivitami na konci kalendárneho 

roku.  

 

 Aktualizácia komunitného plánu bude realizovaná v závislosti na zmenách v stanovených 

cieľoch ( splnenie cieľa, ukončenie realizácie cieľa pre zmenu podmienok, ...). Nové úlohy 

sa do komunitného plánu budú zavádzať na základe požiadaviek občanov a podľa 

finančných a personálnym možností obce.  

 

 Zapojenie občanov do hodnotenia a aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb 

bude realizované dotazníkovou metódou v poslednom štvrťroku  kalendárneho roku. 

Pripravené dotazníky budú k dispozícii občanom na Obecnom úrade v Príbelciach. 

 

 

6. ZDROJE POUŽITÉ PRI SPRACOVANÍ  KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 

 

Legislatívne zdroje: 

- Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

v znení neskorších predpisov 

 

Programové zdroje: 

- Národné priority rozvoja sociálnych služieb, Bratislava 2009 

- Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo 

všetkých oblastiach života, MPSVR SR, Bratislava 2000 

 

Odborné zdroje: 

- Holúbková,S. – Krupa.s.: Sociálne služby pre občanov – manuál pre obecné a mestské 

úrady. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava 2001 

- Woleková, H. – Mezianová, M.: Mini príručka pre komunitné plánovanie sociálnych 

služieb, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 2004 

 

 

 
 
 
 
 
 
       Ing. Tibor ČIERNY 

    starosta obce 


