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Vážení spoluobčania - prijímatelia sociálnych služieb,
poslaním sociálnych služieb je pomôcť ľuďom udržať si alebo znovu získať svoje miesto v
spoločnosti, v komunite, v ktorej žijú. Sociálne služby sa dotýkajú každého. Komunitné
plánovanie je plánovanie komunity pre komunitu alebo inak, ľudí pre ľudí. Prostredníctvom
tejto metódy je možné sociálne služby plánovať tak, aby čo najviac zodpovedali potrebám
jednotlivých skupín občanov, ale zároveň, aby zohľadňovali možnosti poskytovateľov
sociálnych služieb vrátane obce.
Obec Smižany v súlade s § 83 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v platnom znení spracovala Komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s neziskovou
organizáciou Rómsky inštitút,n.o.
Snahou obce 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. Komunitný plán sociálnych služieb bol
pripravovaný metódou „zdola nahor“, s prehľadom o potrebách a možnostiach jednotlivých
subjektov a nevyhnutnej spolupráci, partnerstve a práci s komunitou a v komunite.
Dokument bol vypracovaný v úzkej spolupráci všetkých zainteresovaných strán – občanov
obce, poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb, zástupcov samosprávy a štátnej
správy. S pomocou obyvateľov obce sme dokázali odhaliť východiskový stav, zistiť slabšie
miesta v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, identifikovať potreby občanov
a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v obci.
Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí sa na vytvorení tohto strategického dokumentu
podieľali, hlavne členom a vedúcim pracovných skupín, ale aj všetkým obyvateľom obce,
ktorí tento dokument svojimi pripomienkami a podnetmi pomáhali vytvárať.
Všetkým realizátorom a poskytovateľom sociálnych služieb želám veľa úspechov pri
mobilizácii zdrojov v obci a naplnenie spoločne plánovaných zámerov v obci.

Ing. Michal Kotrady
Starosta obce Smižany
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ÚVOD
Výraz „komunitný plán“ vznikol spojením slov komunita a plánovanie. Za „komunitu“
najčastejšie považujeme skupinu občanov, ktorí žijú v určitom územnom celku a majú medzi
sebou rôzne sociálne väzby. Komunita je tiež miesto, kde človek získava emocionálnu
podporu, ocenenie a pomoc v každodennom živote. „Plánovanie“ je tvorba plánu, zámerov,
cieľov – teda všetkého, čo chceme realizovať, vytvoriť, zmeniť, rozvíjať. Komunitné
plánovanie je jedna z metód komunitnej práce, čiže práce s komunitou v prospech komunity.
Plánovanie je cestou z miesta nazývaného "súčasnosť" do miesta pomenovaného "dohodnutá
budúcnosť". Pojem komunita je odvodený z latinského slova communitas, čo znamená
pospolitosť či spoločné nažívanie ľudí a vľúdnosť.
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je otvorený aktívny proces zisťovania potrieb,
nachádzania zdrojov a hľadania najefektívnejšieho riešenia v oblasti sociálnych služieb.
Komunitné plánovanie je spôsob, ako začať spoluprácu a vytvárať trvalejšie partnerstvá.
Zapája všetkých, ktorých sa daná oblasť týka, v procese prevažuje dialóg a vyjednávanie,
dosiahnutý výsledok je prijatý a podporovaný väčšinou účastníkov.
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové
materiály v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovni obce, mesta i kraja. Pri
komunitnom plánovaní je potrebné zvážiť potreby občanov, potreby a možnosti
poskytovateľov sociálnych služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na napĺňanie
potrieb komunity. V záujme napĺňania spoločnej predstavy o budúcnosti sociálnych služieb v
danej komunite sa stretávajú a spoločne plánujú jednotliví aktéri:
 objednávatelia služieb,
 poskytovatelia služieb,
 príjemcovia služieb (klienti).
Všetky tri strany majú v procese plánovania rovnaké práva a povinnosti, najmä v oblasti
rozhodovania a finálnej podoby komunitného plánu.
Samospráva je zo zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách povinná poskytovať určité
sociálne služby, no má aj možnosti na to, aby vytvorila podmienky na zlepšenie sociálnych
služieb a odstraňovanie príčin sociálnej nerovnosti.
Obec Smižany si uvedomuje, že dobre fungujúca sociálna sieť je pre obyvateľov obce
potrebná z dôvodu možnosti zasiahnuť všade tam, kde sa človek z objektívnych príčin dostal
do neriešiteľných situácií, alebo tam, kde je pomoc spoločnosti žiaduca.
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1. ČO JE KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ?
Komunitný plán sociálnych služieb obce Smižany na roky 2016 – 2026 je dokument
analyzujúci súčasný reálny stav sociálnych služieb v obci a jej okolí, ich kvalitu a rozvoj v
budúcnosti.
Je výsledkom vzájomnej a otvorenej spolupráce medzi všetkými účastníkmi komunitného
plánovania, ktorí majú v procese plánovania rovnaké práva a povinnosti.
Účastníkmi komunitného plánovania sú:
 Užívatelia/prijímatelia/klienti sociálnych služieb sú tí občania, ktorí sociálne služby už
prijímali, prijímajú a chcú prijímať v budúcnosti.
 Poskytovatelia sociálnych služieb môžu byť verejní a neverejní, ktorí sociálne služby
poskytujú, prevádzkujú, dodávajú klientom. Poskytovatelia sú povinní prihliadať na
individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb, t. j. poskytovať služby také
a tak, aby sa zachovala, eventuálne zvýšila kvalita života klientov.
 Objednávateľom sociálnych služieb je väčšinou štátna správa, samospráva, voľbami
poverení zástupcovia, ale aj neziskové organizácie alebo agentúry, ktoré obvykle
majú spracované plány strategického rozvoja sociálnych služieb.
Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb v obci Smižany je zmobilizovanie
občanov, mimovládnych organizácií, cirkevných organizácií, dobrovoľníkov, samosprávy a
orgánov štátnej správy. Dôležité je identifikovanie sociálnych problémov v obci a návrhy ich
riešení cez priority a opatrenia, a to so zreteľom na klienta, poskytovateľov sociálnych
služieb, technickej vybavenosti a pod., viesť aktívny dialóg k daným problémom, podpora
sociálneho fungovania participácie, predchádzať sociálnemu vylúčeniu, chudobe, sociálnej
odkázanosti a prehlbovaniu týchto negatívnych a spoločenských javov, rozširovať a čo možno
v najväčšej miere skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb v obci.
Pôsobnosť obce definuje § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení
podľa ktorého, obec vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom
územnom obvode a utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja. Zároveň je
správnym orgánom v konaniach o:
1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej
služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu
alebo jej časť podľa § 73 ods. 11,
Obec podľa § 80 Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje základné sociálne
poradenstvo a poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie:
1. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov,
zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
2. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,
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3.
4.
5.
6.

opatrovateľskej služby,
prepravnej služby,
odľahčovacej služby,
pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa,

Obec môže zároveň poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej
služby podľa § 12 a to:
a) sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
1. terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:
2.1. nízkoprahové denné centrum,
2.2. integračné centrum,
2.3. komunitné centrum,
2.4. nocľaháreň,
2.5. útulok,
2.6. domov na polceste,
2.7. zariadenie núdzového bývania,
3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a
pracovného života,
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
3. služba včasnej intervencie,
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku, ktorými sú
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
2. domáca opatrovateľská služba (ďalej len "opatrovateľská služba"),"
3. prepravná služba,
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
5. tlmočnícka služba,
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
7. sprostredkovanie osobnej asistencie,
8. požičiavanie pomôcok,
d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,
e) podporné služby, ktorými sú
1. odľahčovacia služba,
2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
4. podpora samostatného bývania,
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5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.
Jednotlivé sociálne služby podľa odseku 1 možno účelne a vhodne spájať.

V prípade, že niektorú zo sociálnych služieb neposkytuje, môže uzatvárať zmluvu
1. o poskytovaní sociálnej služby,
2. 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.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Smižany vznikol na základe potreby vyvolanej
prenosom kompetencií zo štátu na samosprávu v oblasti sociálnych služieb (zákona NR SR č.
416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na VÚC) a na
základe zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný na 10-ročné obdobie a jeho cieľom je:
 vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre
jednotlivé sociálne skupiny,
 vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku či
zhoršovania nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov,
 podporovať trvalo udržateľný rozvoj mesta s možnosťou budovania ďalších sociálnych
zariadení.
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 3 obyvatelia obce majú právo
požadovať súčinnosť obce pri ochrane osoby, majetku, rodiny v obci, pomoci v čase núdze
a podľa § 4 ods. 3, písmena ch. má obec povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja v
jednotlivých oblastiach života. V zmysle zákona o sociálnych službách 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. Koncepcia sociálnych služieb
vychádza zo základných strategických dokumentov vypracovaných na národnej a regionálnej
úrovni a z platnej legislatívy pre sociálnu oblasť.
Dokument je v súlade s platnými právnymi predpismi, medzinárodnými dohovormi,
Územným plánom obce Smižany a Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Smižany.
Komunitný plán sociálnych služieb vychádza z faktu, že :
 dominantnú úlohu pri dlhodobom riešení svojej sociálnej situácie má občan a jeho rodina,
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 úlohou samosprávy (obce, mesta , VÚC) je nielen poskytovať sociálne služby dané
zákonom, ale aj vytvoriť podmienky pre fungovanie siete sociálnych služieb založené na
reálnom dopyte a adresnom uspokojení potrieb občanov.
Úspešnosť stratégie bude závisieť nielen od výšky finančných prostriedkov vyčlenených pre
sociálnu oblasť, ale tiež od spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov (t. j. verejných
a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb).
Sociálne služby majú pre občana zmysel iba ak sú dostupné z hľadiska:
 financií (podiel pre občana na úhrade nákladov),
 miesta (služba k dispozícií v danom území),
 času (od vzniku potreby služby, cez jej posúdenie, priznanie až k jej využitiu)
Zámerom obce je vytvoriť Smižany podmienky pre fungovanie systému sociálnych služieb,
ktorý bude poskytovať kvalitné a dostupné služby pre občanov.
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2. PRINCÍPY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA V OBCI
SMIŽANY
Hlavné princípy komunitného plánovania:
 partnerstvo medzi všetkými účastníkmi – potreby a ciele všetkých účastníkov majú
rovnakú váhu, názorom všetkých strán musí byť venovaný rovnaký priestor,
 zapájanie miestneho spoločenstva – pri zapájaní miestnej komunity, obyvateľov
daného územného celku je nutné hľadať rôzne metódy a formy oslovenia a zapojenia
tak, aby ponuka na spoluprácu bola zrozumiteľná,
 hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov – nie je možné zabúdať na
spoluprácu s podnikateľmi, ktorí sa už v minulosti angažovali v sociálnej oblasti, na
význam práce dobrovoľníkov v sociálnych službách, na svojpomocné skupiny,
rodinnú starostlivosť, susedskú výpomoc,
 práca s informáciami – je nevyhnutné zabezpečiť rovnaký prístup k informáciám pre
všetkých, ktorí sa plánovania zúčastňujú a zabezpečiť odovzdávanie informácií širšej
verejnosti. Ak budú informácie pravidelne odovzdávané, bude možné očakávať
relevantné pripomienky a podnety,
 priebeh spracovania komunitného plánu je rovnako dôležitý ako výsledný
dokument - proces komunitného plánovania znamená vyhľadávanie, zapájanie a
diskusiu rôznych ľudí. Tento proces umožňuje, aby navrhnutý systém sociálnych
služieb bol jedinečný a neopakovateľný a plne zodpovedal miestnym potrebám,
podmienkam a zdrojom,
 zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce – dobre fungujúca spolupráca
môže byť inšpiráciou pre ostatných účastníkov komunitného plánovania. Prehĺbenie
spolupráce medzi všetkými účastníkmi prináša kvalitnejšiu ponuku sociálnych služieb,
 kompromis priania a možností – výsledkom komunitného plánovania je vždy
kompromisné riešenie medzi tým, čo chceme, a tým, čo máme k dispozícii.
Možnosťami v tomto prípade nie sú iba materiálne, finančné a ľudské zdroje, ale tiež
spoločná dohoda, ktorá vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov
komunitného plánu podieľať.

Zásady pri spracovávaní komunitného plánu:
 potreby, priority a smery rozvoja sociálnych služieb musia byť stanovené ľuďmi, ktorí
žijú v obci a ktorých sa služby týkajú,
 všetky činnosti na miestnej úrovni behom prípravy a pri uskutočňovaní plánu musia
byť navzájom prepojené,
 skvalitňovanie sociálnych služieb musí byť považované za žiaduce a musí byť
dôležitou súčasťou miestnej politiky,
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 priority a smery rozvoja sociálnych služieb vychádzajú z presvedčenia o jedinečnosti,
hodnote, vrodenej dôstojnosti a práve na sebaurčenie každého užívateľa sociálnych
služieb.

Dobre spracovaný komunitný plán sociálnych služieb:






je výsledkom vyjednávania medzi všetkými účastníkmi procesu,
je naplňovaný v rámci širokého partnerstva v komunite,
zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám,
stanoví krátkodobé aj dlhodobé ciele a priority rozvoja sociálnych služieb,
mapuje všetky verejné, súkromné aj dobrovoľné subjekty z hľadiska aktivít, ktoré
smerujú k naplneniu vytýčených cieľov,
 obsahuje systém sledovania a hodnotenia postupu a priebežného informovania
verejnosti.

Prečo je potrebný komunitný plán pre obec? Čo prináša obyvateľom obce?
1. Vytvorenie strategického dokumentu uľahčí možnosti získavania prostriedkov pre
sociálne služby.
2. Komunitný plán sociálnych služieb je prostriedok pre optimalizáciu výdajov v oblasti
sociálnych služieb.
3. Možnosť pre získanie takých foriem a druhov sociálnych služieb, ktoré občania naozaj
potrebujú, ktoré chýbajú.
4. Zlepšenie informovanosti občanov a vzájomného pochopenia všetkých zúčastnených
strán.
5. Zapojením užívateľov sociálnych služieb a verejnosti možno dosiahnuť udržateľnosť
sociálnych služieb.
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3. SOCIÁLNO – DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
Obyvateľstvo je hybnou silou rozvoja obce, pretože rozvoj ovplyvňuje viacerými formami.
Produktívne obyvateľstvo vstupuje do ekonomického rozvoja ponukou práce. Spotrebou
tovarov a služieb vytvára priestor pre podnikanie a nakoniec pôsobením v samosprávnych
orgánoch, či dobrovoľných združeniach tiež ovplyvňuje rozvoj obce.
Vývoj počtu obyvateľov obce
Obec Smižany plnila v minulosti funkciu sídla miestneho vyššieho významu. V súčasnosti
predstavuje centrum mikroregionálnej úrovne a počtom obyvateľov sa zaraďuje k veľkým
obciam Slovenska. Ku 31.12.2014 bolo v obci registrovaných spolu 8 623 trvale žijúcich
obyvateľov, čo je v porovnaní s rokom 1996 o 1722 osôb viac. Obec nie je typicky
slovenskou vidieckou samosprávou a veľmi výrazne plní obytnú funkciu, pričom vytvára
priebežne stále nové možnosti bývania. Tento nárast je možné považovať za vysoko pozitívny
znak a aj napriek cyklickému vývoju počtu obyvateľov v niektorých rokoch je ukazovateľ
veľmi priaznivý. Priebeh vývoja stavu uvedeného indikátora zobrazuje graf č. 6 za
posledných 18 rokov. Prvý veľmi výrazný nárast nastal v roku 2001, neskôr v 2005 a najväčší
počet osôb evidujeme v roku 2010, od kedy je vývoj opäť cyklický.
Graf: Vývoj počtu obyvateľov

y = 106,21x + 7058,3
R² = 0,8545

Zdroj údajov: PRO 2015 - 2020
Aj samotné hodnoty indikátora „hustota obyvateľstva“ vyhodnocované od roku 2007
do 2014 poukazujú na veľmi priaznivý stav vývoja. Keďže celková výmera je permanentne
rovnaká, výsledky ovplyvňuje len počet obyvateľov. Z tabuľky č. 5 je zrejmé, že do roku
2010 hustota narastala a od roku 2011 má mierne výkyvy, čo však z dlhodobého hľadiska
nemá vplyv na významné úbytky.
Tabuľka č. 6: Hustota obyvateľstva
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Rok
Osoba na km2

1996 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
149,64 185,54 188,06 189,44 191,43 188,95 190,47 190,04 188,81

Zdroj údajov: „PRO 2015 - 2020“

Najnovšie údaje o počte obyvateľov ku 23.12.2015 sú: 8 801 ľudí, z toho 4 417 žien
V produktívnom veku (15 r. - 63 r.): 6 174 obyvateľov
Vekové zloženie:
 do 6 rokov - 646 obyvateľov
 od 6 rokov do 15 rokov - 1 041 obyvateľov
 od 15 rokov do 19 rokov - 523 obyvateľov
 nad 19 rokov - 6 590 obyvateľov

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia
Z tohto hľadiska tvorili väčšiu časť obyvateľov muži až na rok 2014, kedy o 1 osobu
prevažovali ženy. Výrazné rozdiely však nie sú markantné a z pohľadu rozvoja nemajú žiadny
vplyv.
Tabuľka: Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia
Roky
Počet obyvateľov
z toho muži
z toho ženy

2007
8526
4271
4255

2008
8605
4315
4290

2009
8698
4347
4351

2010
8791
4403
4388

2011
8676
4356
4320

2012
8735
4370
4365

2013
8636
4326
4310

2014
8623
4311
4312

Zdroj údajov: „PRO 2015 - 2020“

Veková štruktúra
Významným ukazovateľom z pohľadu možností pokroku je veková štruktúra, cez ktorú sa
vyjadruje zloženie obyvateľov podľa produktívnosti. Delíme ho na 3 skupiny:
predproduktívne – obyvateľstvo vo veku do 14 rokov (deti a študenti), produktívne –
obyvateľstvo od 15 rokov do 64 a poproduktívne – 65 a viac (dôchodcovia). Pozitívny vývoj
dosahuje demografia obce v tom prípade, že je podiel produktívneho obyvateľstva
v porovnaní s predproduktívnym a poproduktívnym vyšší. Ako zobrazuje tabuľka č. 7, v obci
Smižany nastal nárast počtu produktívneho obyvateľstva za posledných 7 rokov o 1725,
napriek tomu, že niektoré roky vykazujú aj veľmi výrazné zvýšenie a naopak následne
zníženie. Ide o pozitívny vývoj, situácia sa však môže zmeniť ku negatívnejším výstupom,
keďže počet predproduktívneho obyvateľstva klesá, čo súvisí aj s nižšou pôrodnosťou, pritom
občanov v poproduktívnom veku je stále viac. Vyrátaný index starnutia to potvrdzuje.
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Tabuľka: Veková štruktúra obyvateľov obce Smižany
Rok
Ženy predproduktívny vek
Muži predproduktívny vek
Spolu predproduktívny vek
Ženy produktívny vek
Muži produktívny vek
Spolu produktívny vek
Ženy poproduktívny vek
Muži poproduktívny vek
Spolu poproduktívny vek
Celkový počet obyvateľov

1996
945
1063
2008
2186
2300
4486
248
159
407
6901

2007
922
959
1881
2945
3070
6015
388
242
630
8526

2008
903
930
1833
2997
3134
6131
390
251
641
8605

2009
908
927
1835
3044
3176
6220
399
244
643
8698

2010
877
919
1796
3104
3241
6345
407
243
650
8791

2011
861
914
1775
3049
3188
6237
410
254
664
8676

2012
860
888
1748
3073
3223
6296
432
259
691
8735

2013
838
865
1703
3041
3184
6225
431
277
708
8636

2014
822
842
1664
3039
3172
6211
451
297
748
8623

Zdroj údajov: „PRO 2015 - 2020“

Graf zobrazuje vývoj vekovej štruktúry aj z pohľadu pohlavnej, kde je zrejmé, že
prevaha mužov nastáva u predproduktívnej a produktívnej skupiny, pričom u poproduktívnej
časti obyvateľstva vedú počtom jedincov za posledných 7 rokov práve ženy, čo
pravdepodobne ovplyvňuje aj vyššia úmrtnosť mužov.
Graf: Veková štruktúra obyvateľov obce Smižany

Ženy predproduktívny vek
Muži predproduktívny vek
Ženy produktívny vek
Muži produktívny vek
Ženy poproduktívny vek
Muži poproduktívny vek

Zdroj údajov: „PRO 2015 - 2020“

Index starnutia
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Index starnutia vyrátame ako podiel poproduktívneho obyvateľstva (65 a viac) na
predproduktívnom veku obyvateľstva (0-14) v prepočte na sto detí. Ak sa tento index rovná
100, demografia v obci sa vyvíja rovnomerne. Ak je index väčší ako 100, počet obyvateľov
v poproduktívnom veku je vyšší ako obyvateľov v predproduktívnom, tak populácia v obci
starne. Ak je koeficient menší ako 100, resp. čo najnižší znamená to, že počet obyvateľov
v poproduktívnom veku je nižší ako v predproduktívnom, a teda populácia obce mladne.

Obec Smižany má síce zatiaľ veľmi priaznivú situáciu a index je hlboko pod 100, no
je tu vidieť trend postupného starnutia obyvateľstva, pretože index pomaly a iste narastá.
Ku 3.9.2015 bol pritom priemerný vek obyvateľstva 34,94 rokov.
Tabuľka: Index starnutia
Rok
Index starnutia

1996 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
20,27 33,49 34,97 35,04 36,19 37,41 39,53 41,57 44,95

Zdroj údajov: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Celkový prírastok obyvateľstva
Celkový prírastok obyvateľstva sa vypočíta ako súčet prirodzeného prírastku
obyvateľstva obce a migračného salda. Pozitívny vývoj vykazuje demografia obce, ak tento
ukazovateľ dosahuje kladné hodnoty
Prirodzeným prírastkom, resp. úbytkom sa vyjadruje rozdiel medzi mierou narodených
a zomrelých. Z demografie obce vyplýva pozitívny vývoj, ak tento ukazovateľ dosahuje
kladné hodnoty, teda ak sa v obci narodí viac detí, než zomrie obyvateľov.
Ak hovoríme o migrácii, tak máme tým na mysli premiestňovanie alebo presídľovanie,
či sťahovanie sa spojené so zmenou bydliska. Ide o zmenu miesta trvalého pobytu za hranice
danej územnej jednotky. Pre demografiu obce je opäť pozitívnym znakom, keď tento
indikátor dosahuje kladné hodnoty.
Obec Smižany zaznamenáva v posledných rokoch nepriaznivý klesajúci vývoj celkového
prírastku. Najhoršie výsledky však boli v roku 2013, kedy sa situácia obrátila z kladných
hodnôt do výrazne záporných a síce už v priaznivejších číslach zotrvala mínusom aj v roku
2014. Príčiny je vidieť v tabuľkách č. 10 a č. 11, ktoré vyjadrujú celkový vývoj.
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Tabuľka: Celkový prírastok v obci Smižany
Rok
Celkový prírastok
obyvateľstva
Celkový prírastok - muži
Celkový prírastok - ženy

1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
162
66
96

78
34
44

79
44
35

93
32
61

93
56
37

80
33
47

59
14
45

-99
-44
-55

-13
-15
2

Zdroj údajov: „PRO 2015 - 2020“

Graf: Celkový prírastok v obci Smižany
Celkový prírastok ženy
Celkový prírastok muži

Zdroj údajov: „PRO 2015 - 2020“

Negatívny vplyv na celkový prírastok má znižujúci sa prirodzený prírastok, ktorý
ovplyvňuje najmä nižšia pôrodnosť. Ďalším aspektom je migračné saldo, u ktorého je neustále
klesajú počet prisťahovaných a zväčša stúpajúci počet vysťahovaných.

Tabuľka: Prirodzený prírastok v obci Smižany
Ukazovateľ/Rok
Narodení spolu
Narodení - muži
Narodení - ženy
Zomrelí spolu
Zomretí - muži
Zomretí - ženy
Prirodzený prírastok spolu
Prirodzený prírastok- muži

1997
140
66
74
40
22
18
100
44

2007
99
45
54
39
22
17
60
23

2008
120
68
52
56
28
28
64
40

2009
124
60
64
57
32
25
67
28

2010
102
55
47
55
30
25
44
25

2011
126
70
56
62
38
24
64
32

2012
102
47
55
50
30
20
51
16

2013
107
55
52
62
34
28
45
21

2014
91
45
46
48
29
19
43
16
15

Prirodzený prírastok - ženy

56

37

24

39

19

32

35

24

27

Zdroj údajov: „PRO 2015 - 2020“

Graf: Prirodzený prírastok v obci Smižany
Prirodzený prírastok spolu
Prirodzený prírastok- muži
Prirodzený prírastok - ženy

Zdroj údajov: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Tabuľka: Migračné saldo v obci Smižany

Ukazovateľ/Rok
Prisťahovaní na trvalý pobyt spolu
Prisťahovaní - muži
Prisťahovaní - ženy
Vysťahovaní z trvalého pobytu spolu
Vysťahovaní - muži
Vysťahovaní - ženy

2007
137
69
68
119
58
61

2008
172
85
87
157
81
76

2009
140
64
76
114
60
54

2010
152
75
77
103
44
59

2011
121
55
66
105
54
51

2012
111
45
66
103
47
56

2013
26
11
15
170
76
94

Migračné saldo celkom
Migračné saldo - muži
Migračné saldo - ženy

18
11
7

15
4
11

26
4
22

49
31
18

16
1
15

8
-2
10

-144 -56
-65 -31
-79 -25

2014
68
27
41
124
58
66

Zdroj údajov: „PRO 2015 - 2020“
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Graf: Migračné saldo v obci Smižany
Migračné saldo celkom
Migračné saldo - muži
Migračné saldo - ženy

Zdroj údajov: „PRO 2015 - 2020“

Ďalšie charakteristiky obyvateľstva podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011
Vzdelanostná štruktúra

Zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 vyplýva, že v obci Smižany žilo v danom
čase 9,92 % obyvateľov vysokoškolsky vzdelaných, úplné stredné vzdelanie malo 24,32 %,
učňovské 11,15 %, základné 22,1 % a bez vzdelania 20,55% občanov. Bližšia špecifikácia je
v tabuľke č. 13.

Tabuľka: Vzdelanostná štruktúra v obci Smižany podľa SODB 2011

Zdroj: http://www.sodbtn.sk/obce
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Štruktúra podľa vierovyznania

Tabuľka popisuje príslušnosť ku viere v roku 2011, ktorá bola zistená v rámci Sčítania
obyvateľov, domov a bytov. Z výsledkov vyplýva, že v obci Smižany sa hlásilo ku
Rímskokatolíckej cirkvi 80,45%, bez vyznania bolo 7,07 % tu žijúcich ľudí, v rámci
evanjelickej cirkvi bolo 2,72 % a gréckokatolíckej 1,65 %.
Ostatné údaje sú uvedené v tabuľke nižšie.
Tabuľka: Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania

Zdroj: http://www.sodbtn.sk/obce

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti
Tabuľka: Národnostná štruktúra

Národnostnú štruktúru z roku 2011 zobrazuje tabuľka č. 15,
podľa ktorej tu žilo 83,9 % Slovákov a 12,68 % ľudí Rómskej,
tiež 0,2 % Českej národnosti. Ostatné zastúpenie nie je
výrazné a je tiež uvedené podielom v percentách.

18

Zdroj: http://www.sodbtn.sk/obce

Podľa oficiálnych štatistík je v obci 12,68% zastúpenie Rómskej národnosti. Podiel
príslušníkov rómskej komunity v obci je v skutočnosti vyšší a tvorí ho 28,45 % z celkového
počtu obyvateľstva. Je potrebné poznamenať, že tieto údaje sú orientačné, nakoľko nie všetci
príslušníci rómskej komunity sú prihlásení na trvalý pobyt v obci. Vzhľadom na zložitú
situáciu v obci, a vysoký počet príslušníkov rómskeho etnika, je nevyhnutné tejto časti
obyvateľstva venovať dostatočnú pozornosť vzhľadom na špecifické podmienky, v ktorých
Rómovia žijú.
Ekonomický rozvoj a ekonomická štruktúra obce
Na ekonomickom rozvoji obcí sa podieľajú viacerí účastníci. Sú to predovšetkým
podnikatelia v súkromnom sektore, ktorí priamo vplývajú na ekonomický a sociálny rozvoj
cez produkciu tovarov, služieb, ponuku práce a mzdovú politiku, s ktorou súvisí aj
rozhodujúca časť príjmov domácností. Ekonomickú štruktúru vytvárajú podnikateľské
subjekty alokované v obci a ich zameranie má na ekonomickom rozvoji obce nemalý význam.
Ponúkajú pracovné príležitosti a s tým súvisiace príjmy. Prispievajú k rozvoju obce aj
prostredníctvom miestnych daní a poplatkov, ako aj sponzorskou činnosťou. Sú teda hlavnou
silou ekonomického rozvoja v obci.
Smižany, ako jedna z mála obcí má široké spektrum zamestnávateľov, podnikateľov
a jej výhody plynú aj vzhľadom ku geografickej polohe pri Spišskej Novej Vsi. Ide o pomerne
silné zastúpenie najmä drobných živnostníkov, ale aj väčších firiem. Ich existencia na území
katastra značne vplýva na finančné možnosti samosprávy, najmä z pohľadu miestnych daní a
poplatkov. Taktiež prispievajú ku dobrému menu obce Smižany, ich publicite a k zlepšovaniu
služieb a podmienok pre život občanov.
Celkovo ku nej koncom roku 2014 prislúchalo 693 podnikateľských subjektov, z čoho 516
boli fyzické osoby- podnikajúce. Takmer 26 % tvorili právnické osoby, z ktorých 67 % bolo
ziskového charakteru. V obci je výrazná poľnohospodárska výroba realizovaná
Poľnohospodárskym družstvom Čingov v - Smižanoch a 14 samostatne hospodáriacimi
roľníkmi.

Tabuľka: Ekonomické subjekty v obci Smižany
2004
Fyzické osoby - podnikatelia 453
z toho živnostníci
430
z toho slobodné povolania
5
z toho SHR
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2005
469
443
7
19

2006
523
492
9
22

2007
563
536
8
19

2008
623
597
9
17

2009
597
571
10
16

2010
594
568
10
16

2011
594
569
11
14

2012
565
535
15
15

2013
573
542
16
15

2014
516
485
17
14

Právnické osoby spolu

92

104

108

116

123

133

140

146

162

177

85

19

z toho ziskové
z toho neziskové

49
36

51
41

59
45

62
46

68
48

72
51

81
52

86
54

91
55

107
55

119
58

Zdroj údajov: „PRO 2015 - 2020 “

Štruktúra firiem v obci:
Obchody












Obchody s potravinárskym tovarom
Drobný tovar a železiarstvo
Novinový stánok, trafika
Kvetinárstvo
Obuv
Odevy
Drogéria
Papiernictvo, kancelárske potreby
Vzorková predajňa kameňa a kameniny
Drogéria - Papier
Farby - laky

15
2
3
3
1
3
2
1
1
2
2

Služby
























Aranžérstvo a donášková služba
Predaj poľnohospodárskej a záhradnej techniky
Cukrárenská výroba a predaj
Stavebno-obchodná činnosť
Zákazková výroba a oprava nábytku
Piliarska výroba
Výroba celosklenených systémov na mieru
Výroba čistiacich a kozmetických prípravkov
Výroba okien, dverí, drevených výrobkov. distribúcia
Výroba a predaj odevov pre šport a voľný čas
Výroba a predaj potrav. výrobkov (lupienkáreň)
Dodávky materiálov pre plyn, vodu
Pracovné odevy
Pekáreň
Pálenica
Poľnohospodárske družstvo Čingov
Výroba, opravy, revízie výťahov
Sklenárske práce a rámovanie obrazov
Kozmetický salón
Kaderníctvo
Nechtové štúdio
Štúdio krásy
Cestovná agentúra

1
1
3
6
4
2
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
1
1
20

 Fitnescentrum
 Informačná kancelária
 Zmenáreň

2
2
1

Dôležité firmy
 MIREA – Zákazkové šitie – výroba a predaj štátnych, obecných a historických zástav,
kostýmov a iných odevov šitých na mieru
 RUPKKI s.r.o. – najväčší poskytovateľ internetu v okrese
 Herba Drug s.r.o. – výroba čistiacich a kozmetických prípravkov
 AutoVMV s.r.o. – predaj, dovoz a servis vozidiel značiek Fiat a Alfa Romeo
 Miva s.r.o. – veľkoobchod s kancelárskymi potrebami.
 Lovo s.r.o. – výroba Spišských zemiakových lupienkov

Ekonomická aktivita obyvateľstva
Z ekonomického hľadiska má najväčší význam pre ďalší rozvoj obce ekonomicky aktívna
zložka obyvateľstva, ktorú na základe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 tvorí 4
264 obyvateľov, čo predstavuje 49,41 % z celkového počtu obyvateľov. Do tejto skupiny sa
však zaraďujú aj nezamestnaní, ženy na materskej dovolenke, ale aj pracujúci dôchodcovia.
Pracujúci tvoria len 30,98 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. V obci dlhodobo zapojená
do projektu aktivačných prác a malých obecných služieb. V súčasnosti je do týchto nástrojov
ÚPSVaR SR v obci zapojených cca 100 osôb.

Tabuľka: Ekonomická aktivita obyvateľov
Ekonomická aktivita
Ekonomicky aktívny
Pracujúci (okrem dôchodcov)
Pracujúci dôchodcovia
Osoby na materskej dovolenke
Osoby na rodičovskej dovolenke
Nezamestnaní
Osoby v domácnosti
Dôchodcovia
Deti do 16 rokov
Študenti stredných škôl
Študenti vysokých škôl

Počet obyvateľov
obyvateľov 8 629)

(z

celkového

počtu

4 264
2 674
91
33
187
1 466
22
1 183
1 924
423
336
21

Zdroj: Štatistický úrad SR (Základné údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011)

Nezamestnanosť v obci
Pre Východné Slovensko je charakteristická dlhodobo vysoká miera nezamestnanosti. Platí to
aj pre okres Spišská Nová Ves, kde nezamestnanosť v roku 2001 dosiahla mieru 25,79%,
neskôr v roku 2007 bola situácia priaznivejšia a nezamestnanosť bola na úrovni 10,77%,
v roku 2014 dosiahla 15,12% a v októbri 2016 bola na úrovni 14,55 %. Nepriaznivý vývoj
nezamestnanosti v okrese je dôsledkom nedostatočného počtu pracovných príležitostí,
výraznou mierou na nezamestnanosť vplýva aj neschopnosť niektorých skupín obyvateľstva
zapojiť sa do pracovného procesu a to vzhľadom na nedostačujúce vzdelanie, kvalifikáciu
a nízku flexibilitu pracovnej sily.
Situácia nezamestnanosti je závažná aj v obci Smižany z dôvodu, že prevažná časť
nezamestnaných je dlhodobo nezamestnaná. U dlhodobo nezamestnaných je predpoklad
začlenenia sa do pracovného procesu veľmi nízky. Pri dlhodobej nezamestnanosti nastávajú
problémy týkajúce sa získavania, motivovania a obnovy pracovných návykov. Je potrebné
naďalej individuálnou činnosťou týmto obyvateľom pomáhať pri začleňovaní sa do
pracovného procesu, a tým prispievať k zlepšovaniu tejto nepriaznivej situácie.
V roku 1996 nezamestnaných bolo iba 860 obyvateľov obce, no rok 2001 sa prejavil
výrazným nárastom nezamestnaných o 338. V roku 2007 je zas zrejmý veľmi výrazný ich
pokles, čo pravdepodobne spôsobili aj dotácie ÚPSVaR na samo- zamestnanie, kedy nastal
rozmach zakladania živností. Podpora bola určená na obdobie 2 rokov a jednou z príčin
opätovného výrazného vzrastu počtu nezamestnaných v roku 2009 sa stalo ukončenie
podnikateľskej činnosti FO. V roku 2014 bolo evidovaných spolu 1084 obyvateľov Smižian
bez práce. Keďže cca 28 % miestnej populácie tvorí marginalizovaná rómska komunita, je
možné dedukovať, že stav ovplyvňuje nízky predpoklad ich zamestnania sa, nízka
vzdelanostná úroveň a kvalifikácia.

Tabuľka: Priebeh počtu uchádzačov o zamestnanie z obce Smižany
Ukazovateľ / Rok
Počet uchádzačiek o
zamestnanie
Počet uchádzačov o
zamestnanie
Počet evidovaných
uchádzačov spolu

1996 2001 2007 2008
417 533 432 433

2009 2010 2011 2012 2013 2014
483 538 564 574 521 521

443

665

249

304

529

860

1198 681

737

1012 1139 1194 1213 1064 1084

601

630

639

543

563

Zdroj údajov: „PRO 2015 - 2020“
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Sociálna infraštruktúra a občianska vybavenosť, služby
Ide o vybavenosť v oblasti technickej infraštruktúry, bývania, služieb, sociálnych
služieb, zdravotníctva, školstva a športového vyžitia.
Bývanie
Obec si do roku 1988 zachovávala typický dedinský ráz. Pričlenením obce k mestu
Spišská Nová Ves v roku 1986 sa začala presadzovať myšlienka zlikvidovania starého centra
Smižian a výstavby nového sídliska v rámci komplexnej bytovej výstavby na miestach
asanovaných rodinných domov. Výstavba 13- podlažných bytových domov výrazne narušila
architektúru obce. Osamostatnením obce roku 1990 a následne schváleným územným plánom
obce sa ďalšia výstavba komplexnej bytovej výstavby zastavila.
Podľa výsledkov sčítania obyvateľov domov a bytov 2011 je zrejmé, že
najintenzívnejší rozmach bytovej výstavby bol zaznamenaný v časovom rozhraní od roku
1986 do 1990. Pritom počas SODB 2011 bolo zistené, že tu žilo v jednej domácnosti aj viac
ľudí ako 6 a ich zastúpenie bolo vysoké, pravdepodobne z dôvodu viacpočetných rodín
v domácnostiach u rómskej populácie. Zároveň tiež deklaruje zistenia, kedy mobilný telefón
vlastnilo 1 099 domácností, osobný PC/notebook 673 domácností, osobné auto malo 677
domácností, pripojenie na internet 659 a na pevnú linku 300 domácností.
V dnešnej dobe sa v obci nachádza 880 obývaných rodinných domov, tiež 41
činžiakov, v ktorých existuje celkom 1 746 bytov. V katastri obce je evidovaných 52 ulíc.
V roku 1992 prebehla výstavba námestia s radnicou, ktorá harmonicky prepojila staré centrum
s novým sídliskom. Námestie je atypického šošovkovitého tvaru, ohraničené kostolom z 13.
storočia a modernou radnicou. Po bočných stranách námestia sú vybudované polyfunkčné
rodinné domy, zabezpečujúce občiansku vybavenosť. Rodinné domy v okolí kostola majú
zachované črty pôvodnej dedinskej architektúry, ktorú najvýraznejšie vystihuje
zrekonštruovaný dom SOLUDUS zapísaný v zozname pamiatkového fondu. Základná
umelecká škola, postavená v modernom štýle harmonicky dotvára celé námestie. Dôkazom
toho je ocenenie stavby Cenou Dušana Jurkoviča za architektúru v roku 2004.
Celkový vzhľad obce sa každým rokom zlepšuje, na čom má zásluhu predovšetkým
starostlivosť občanov o bývanie a vysoké percento rekonštruovaných domov. Za posledných
10 rokov obec zveľadila svoj majetok zrekonštruovaním Základnej školy na Komenského ul.,
Materskej školy na Ružovej ul. a Zelenej ul., budovy kultúrneho domu, historickej budovy
kaštieľa, budovy Obecnej polície a tiež vybudovaním novej tribúny v areáli futbalového
ihriska. Výstavbou nájomných bytových domov s nižším štandardom bolo poskytnuté
bývanie 32 rodinám v rómskej osade. V rámci revitalizácie námestia v r. 2011 a 2015 sa
zrekonštruovali miestne komunikácie, chodníky, vybudovali sa parkovacie miesta, osadili
nové lávky pre peších na miestach pôvodných lávok, upravila sa zeleň a osadili nové prvky
exteriérového mobiliáru, detského ihriska. Zároveň bol vyregulovaný potok Brusník vo
východnej časti centra obce. Posledný úsek na Brusníku pri jeho vstupe do zastavaného
územia obce zo západnej strany bol upravený koncom roka 2015, čím sa zavŕšil proces
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realizácie protipovodňových opatrení na predchádzanie povodní a eliminácie škôd pri
povodniach na majetku občanov a majetku obce.
V obci sú dobudované všetky inžinierske siete, vrátane rómskej osady. Schválený územný
plán obce a následne schválený územný plán zóny rátajú s rozšírením výstavby rodinných a
bytových domov v lokalite Pánsky kruh, pričom výstavba rešpektuje regionálnu architektúru.
V rómskej osade bola v rokoch 2006 až 2007 zrekonštruovaná miestna komunikácia a
vybudovaný chodník na Zelenej ulici. Výstavba dvoch nájomných bytových domov poskytla
bývanie 16-tim sociálne slabším rodinám. Naďalej prebieha rozsiahla výstavba rodinných
domov.
Schválené zmeny a doplnky územného plánu obce v roku 2007 umožnili obci poskytovanie
ďalších pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu, ktorá tým zaznamenala „zelenú“, keďže
v roku 2006 bola vypracovaná Projektová dokumentácia pre ďalšie možnosti bývania v časti
Panský kruh vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry. Stavebná činnosť je tu plánovaná
cca do roku 2025. V rómskej osade prebieha individuálna bytová výstavba a sa plánuje
výstavba 3-4 nájomných bytových domov vrátane technického vybavenia k nim.

Zariadenia pre vzdelávanie
Na obecnom úrade funguje Spoločný školský úrad v Smižanoch, ktorý spadá pod
Oddelenie školstva, rozvoja a Spoločného školského úradu v Smižanoch a pre všetky
združené obce zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva v zmysle
platnej legislatívy a ďalšie činnosti v oblasti originálnych a prenesených kompetencií, ktoré
boli zjednané v dohodách medzi Obcou Smižany a 22 obcami združenými v SŠÚ.
V obci sa nachádzajú školské zariadenia, ktoré môžu navštevovať deti školského
a predškolského veku. Sú to Materská škola a Základná škola na Komenského ul., MŠ
Ružová ul., MŠ Zelená ul., ZŠ Povýšenia sv. Kríža a v roku 2014 pribudla 1 cirkevná MŠ.
Od 1.9.2015 tu sú zriadené aj detské jasle s kapacitou 17 detí, ktorá bola v školskom roku
2015/2016 využitá na 41%.
Svoje umelecké nadanie a zámery majú možnosť deti rozvíjať zase v ZUŠ Dezidera
Štraucha od roku 2004.
Materské školy majú v r. 2015 spolu 12 tried, navštevuje ich 211 žiakov a disponujú
23 učiteľmi, z čoho na cirkevnej škôlke je 30 detí, 2 triedy a 3 učitelia. Porovnaním počtu detí
s rokom 1996 je zrejmé, že má klesajúcu tendenciu a je menší o 132 detí. Napriek priaznivej
situácii vo výstavbe domov a bytov, pozitívny efekt rastu detí nie je vidieť ani v ZŠ, kedy za
posledných 18 rokov poklesol o 311 detí. Časť detí však navštevuje aj školy v blízkom meste
Spišská Nová Ves. Čo sa týka Základnej umeleckej školy, je evidentné, že záujem detí
o hudobné nástroje, výtvarné a literárno-dramatické umenie nie je zanedbateľný, pretože ju
postupne navštevovalo viac žiakov ako v jej začiatkoch, napr. v roku 2014 celkom o 242
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žiakov. V zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú aj školské stravovacie zariadenia pri ZŠ na
Komenského ul., pri MŠ na Zelenej ul. a pri MŠ na Ružovej ulici.
Vývoj počtu detí, tried a učiteľov je možné porovnať v nižšie uvedených tabuľkách.

Tabuľka: Počty detí, učiteľov a tried v materských školách Smižany
MŠ
Triedy
Žiaci
Učitelia

1996
14
343
30

2007
10
224
20

2008
11
236
22

2009
11
196
22

2010
12
223
24

2011
12
217
24

2012
12
214
24

2013
12
212
24

2014
11
223
22

Zdroj údajov: „PRO 2015 - 2020“

Tabuľka : Počty detí, učiteľov a tried v základných školách Smižany
1996 2007
ZŠ celkom
2
2
z toho štátne
1
1
z toho cirkevné
1
1
Žiaci celkom
1223 1063
z toho na štátnej
839
753
z toho na cirkevnej
384
310
Triedy štátnej ZŠ
36
32
Triedy cirkevnej ZŠ
17
16
Učitelia ZŠ štátnej
47
41
Učitelia cirk. ZŠ
21
21
Zdroj údajov: „PRO 2015 - 2020“

2008
2
1
1
998
708
290
30
17
39
22

2009
2
1
1
952
675
277
29
15
38
20

2010
2
1
1
917
653
264
29
15
38
20

2011
2
1
1
916
661
255
29
15
34
21

2012
2
1
1
904
656
248
29
14
38
19

2013
2
1
1
891
645
246
30
14
39
22

2014
2
1
1
912
667
245
31
16
40
21

Tabuľka: Vývoj počtu žiakov a učiteľov na ZUŠ D. Štraucha
ZUŠ
Žiaci
Učitelia

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
281 387 373 467 514 515 541 578 578 543 523
10
15
17
17
20
23
23
22
28
26
25

Zdroj údajov: „PRO 2015 - 2020“

Popri základných školách tu fungujú 2 Centrá voľného času, ktoré zabezpečujú
výchovno - vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže, rodičov a iných osôb
vo veku do 30 rokov v ich voľnom čase. Sú školským zariadením s celoročnou činnosťou.
Usmerňujú rozvoj záujmov, utvárajú podmienky na rozvíjanie osobnosti detí a mládeže
a zdokonaľovanie vedomostných schopností a praktických zručností. Podieľajú sa na
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formovaní nielen talentov (napr. hudobných, výtvarných, športových, atď. ), ale aj širokej
cieľovej skupiny a zároveň pomáhajú utvárať návyky k užitočnému využívaniu voľného času.
Taktiež zabezpečujú podľa potrieb súťaže detí základných škôl.
Žiaci z marginalizovanej rómskej komunity navštevujú zmiešané triedy na ZŠ Komenského.
Časť detí navštevuje Detašované pracovisko ZŠ pri vstupe do rómskej osady na Zelenej ul. V
ZŠ Komenského sú rómske deti plne integrované medzi majoritných žiakov , v škole
dlhodobo fungujú nulté ročníky aj špeciálne triedy. V súčasnosti v ZŠ absentujú asistenti
učiteľa z dôvodu ukončenia projektu podporujúceho ich pôsobenie v materských
a základných školách. V obci sa nenachádza žiadna stredná škola, absolventi základných škôl
navštevujú v stredné školy v Spišskej Novej Vsi. Šikovné rómske študentky/študenti
stredných a ojedinele vysokých škôl využívajú štipendijný program Nadácie otvorenej
spoločnosti. Rómski študenti často ukončujú SOU po 1-2 rokoch štúdia, napriek enormnému
úsiliu ZŠ žiaci ostávajú na ZŠ až do konca povinnej školskej dochádzky

Zdravotnícke a sociálne služby
Zdravotníctvo

Zdravotné stredisko sa v obci nenachádza, avšak obyvatelia využívajú služby
súkromných ambulancií, z ktorých vo dvoch sú poskytované práce všeobecného lekára a vo
dvoch detského lekára. Funguje tu aj 1 stomatologická ambulancia a tiež veterinárna. Okrem
toho sú dostupné 2 lekárne.
Tabuľka : Vývoj počtu zdravotníckych zariadení
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Samostatné ambulancie praktického lekára
pre dospelých
Samostatné ambulancie praktického lekára
pre deti
Stomatológ
Samostatná ambulancia špecialistu
RZP

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

3
1
0

2
1
0

2
0
0

1
1
1

1
1
1

1
3
1

1
1
1

Zdroj údajov: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“, * s doplnením údajov z OcÚ

Zdravotnícke služby sú vzhľadom k počtu obyvateľov nepostačujúce, ďalšie zdravotné služby
sú občania obce nútení využívať v blízkych mestách Spišská Nová Ves, Poprad, aj Levoča.

Nemocničné služby obyvatelia obce využívajú v meste Spišská Nová Ves. V obci pôsobí
terénny zdravotný asistent.
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Sociálne služby

Obec Smižany zabezpečuje prostredníctvom poskytovateľa sociálne služby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo
nepriaznivého stavu, resp. dôchodkového veku: A) opatrovateľskú službu B) podpornú
sociálnu službu C) sociálne poradenstvo.
V rámci sociálnych služieb v obci sú poskytované nasledovné služby:
 Sociálne služby, prostredníctvom sociálnych pracovníkov a ich asistentov. Poskytujú
poradenské a sociálne odborné služby pre marginalizovanú rómsku komunitu ako aj
pomoc ľuďom v hmotnej núdzi a iným obyvateľom.
 Opatrovateľskú službu pre občanov v poproduktívnom veku a pre obyvateľov ťažko
zdravotne postihnutých
 Kluby dôchodcov, ktorý pre svojich členov organizuje rôzne aktivity a podujatia.
 Rozvoz stravy od PD Čingov
 Odľahčovacia služba
 Prepravná služba
Zámerom obce je okrem iného zahájiť výstavbu Domu sociálnych služieb pre 106
klientov, ktorý je situovaný pri križovatke Smrekovej a Okružnej ul. (oproti záhrade ZŠ
Povýšenia sv. Kríža). Výstavba je schválená v územnom pláne zóny Panský kruh ako
verejnoprospešná stavba v jeho juhozápadnej časti. Pred samotným vydaním stavebného
povolenia bol projektový zámer viackrát prezentovaný architektmi a pripomienkovaný na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva. O finančné prostriedky za účelom výstavby domu
sociálnych služieb žiadala obec už v r. 2010, žiaľ, neúspešne. Zriadenie Domu sociálnych
služieb je značne závislé od financií. V novom programovom období sa bude uchádzať znovu
o pridelenie nenávratnej finančnej pomoci. Okrem plánovanej výstavby Domu sociálnych
služieb plánuje obec v najbližšom období zriadiť denný stacionár

Sociálne služby so zreteľom na rómske komunity

Obec sa dlhodobo zaoberá riešením rómskej problematiky a za účelom poskytovania
kvalitných služieb a intenzívnej práce s marginalizovanou rómskou komunitou sa zapájala do
výziev zameraných na podporu sociálnej práce.
V obci Smižany je vysoký podiel MRK, až 2 489 príslušníkov MRK s trvalým pobytom v
rámci separovaného osídlenia, čo je 28,45 % všetkých osôb s trvalým pobytom na území
obce. Osoby MRK žijú v rámci jednej separovanej komunity, ktorá sa nachádza v južnej časti
obce, za železničnou traťou. V rámci tejto komunity je 245 domácností, čo tvorí 13,15 %
všetkých domácností obce.
Dňa 1. 4. 2012 začala obec Smižany s realizáciou projektu: "Podpora sociálnej práce v
obci Smižany". Jeho cieľom bolo podporiť sociálnu inklúziu občanov obce sociálne
ohrozených a vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb sociálnej starostlivosti zo zreteľom
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na marginalizované rómske komunity. Cieľovú skupinu projektu tvorili sociálne vylúčené
skupiny obyvateľov, ktoré boli postihnuté alebo ohrozené rizikom chudoby a sociálneho
vylúčenia. Projekt sa realizoval v období 04/2012 - 03/2014 a konečnému prijímateľovi bol
schválený nenávratný finančný príspevok do výšky 73 668,70 EUR. Za účelom realizácie
aktivít projektu vykonávali činnosti dvaja terénni sociálni pracovníci a dvaja asistenti
terénnych sociálnych pracovníkov. Na tieto aktivity nadväzoval projekt “Terénna sociálna
práca v obci Smižany”, v rámci ktorého sa mohli uskutočňovať aktivity zamerané na podporu
komunitnej práce a na vyvolanie i podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a
senzibilizačné aktivity. Schválená výška príspevku bola 48 493,72 EUR, pričom obec opäť
mala 5 % spolufinancovanie. Jeho trvanie bolo od 11/2014 do 11/2015. Pre styk s verejnosťou
bola k dispozícii kancelária terénnych sociálnych pracovníkov nachádzajúca sa v priestoroch
Obecného úradu Smižany, Nám. M. Pajdušáka 1341/50.
V súlade so zámermi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny podporovať projekty podľa
schémy: Terénna sociálna práca, Podpora opatrovateľskej služby, ktoré boli implementované
prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR, si aj obec uvedomuje nevyhnutnosť
opätovne uchádzať sa a zapojiť do týchto projektov v programovom období 2014-2020. Je
predpoklad vyhlásenia výziev národných projektov: Národný projekt Terénna sociálna
práca I., Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, Národný projekt Podpora
vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktoré obsahovo
nadväzujú na skončené národné projekty. Obec plánuje jednoznačne reagovať na vyhlásené
výzvy.
Pre poskytovanie sociálnych služieb v postačujúcom rozsahu, dobrej dostupnosti a
kapacite absentuje už niekoľko rokov fungujúce komunitné centrum pre skupinu
marginalizovanej rómskej komunity. Komunitné centrum, ktoré obec plánuje založiť, bude
sociálnou službou, smerujúcou k odstráneniu sociálnych bariér a vylúčenia, k zmierneniu
nepriaznivej sociálnej situácie, pomôže predchádzať jej prehlbovaniu, a to so zameraním na
priestorovo segregované lokality s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej
chudoby.
Ostatná občianska vybavenosť
Občania Smižian majú k dispozícii:
a) Pod správou samosprávy:


Obecný úrad, v ktorom pôsobí starosta, prednostka úradu, hlavný kontrolór, či
sekretariát. Má zároveň tieto organizačné zložky: Oddelenie finančné a správy daní,
Oddelenie výstavby a životného prostredia, Oddelenie školstva, rozvoja a spoločného
školského úradu, Oddelenie hospodárskej prevádzky a majetku obce, Oddelenie evidencie
obyvateľstva a sociálnych vecí. V objekte obecného úradu funguje Obecná knižnica.
Ochranu občanov zabezpečuje Obecná polícia, ktorá sídli v samostatnej budove a má k
dispozícii aj kamerový systém. Príspevková organizácia s právnou subjektivitou Obecné
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kultúrne centrum má v správe objekt kultúrneho domu a kaštieľa, v ktorom sídli
Informačné centrum.


Obecná knižnica
V rámci projektu Informatizácia knižníc obecná knižnica v júli 2007 získala kvalitné
počítačové vybavenie, ktoré v súčasnosti slúži občanom a návštevníkov obce. V
priestoroch knižnice sa v samostatnej časti nachádza internetová čitáreň. Návštevníci majú
možnosť bezplatného prístupu k informáciám. K dispozícií je 8 PC staníc,
vysokorýchlostná kvalitná tlačiareň IBM. Ostatné služby sú uverejnené v platnom
cenníku.
Knižničný fond je pritom pravidelne doplňovaný o nové tituly, v knižnici sa pravidelne
raz ročne koná burza kníh a periodík. Obecná knižnica okrem bežných služieb ponúka
čitateľovi aj medziknižničné výpožičky za odplatu v zmysle platných cenníkov.



Obecné kultúrne centrum
Ako príspevková organizácia obce s právnou subjektivitou vznikla 1.4.2010 a plní svoje
základné poslanie: uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov obce. Hlavným
cieľom inštitúcie je napriek menej priaznivému ekonomickému prostrediu v regióne
zabezpečiť optimálny štandard kultúrneho vyžitia a tým zároveň stále potvrdzovať, aj
v oblasti kultúry, významné postavenie obce. OKC ako inštitúcia vo svojich objektoch
aktívne vytvára priestor pre kultúrne aktivity v oblasti záujmovej činnosti občanov,
zároveň však cieľavedome a dramaturgicky zabezpečuje kultúrnu ponuku hodnotných
programov širokej žánrovej škály. Tento aspekt je potrebné stále zdôrazňovať pri
hodnotení kultúrnej inštitúcie vo vzťahu k ostatným organizáciám.
Poslanie a predmet činnosti Obecného kultúrneho centra:
 zabezpečenie verejno-prospešnej a kultúrnej činnosti,
 zabezpečenie vzdelávania detí, mládeže a dospelých,
 vytváranie podmienok pre združovanie sa do záujmových útvarov,
 organizovanie profesionálnych a amatérskych programov,
 vyvíjanie aktivít v oblasti spoločenského života,
 zabezpečovanie premietania filmov,
 usporadúvanie slávností, organizovanie a realizácia slávnostných podujatí pri
príležitosti štátnych sviatkov, významných kultúrno-historických výročí,
 sprostredkúvanie aktuálnych informácií a oznamov občanom,
 poskytovanie informačných služieb o obci, ako aj o celom regióne návštevníkom obce
i jej obyvateľom prostredníctvom Turisticko-informačného centra,
 podpora rozvoja cestovného ruchu pomocou vlastných propagačných a informačných
materiálov.
Na zabezpečenie týchto úloh OKC využíva priestory zrekonštruovaného kultúrneho
domu a kaštieľa, so všetkým zariadením a technickým vybavením.
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Kultúrny dom
V priestoroch kultúrneho domu sa realizujú:
 vystúpenia amatérskych a profesionálnych umelcov,
 prehliadky a festivaly,
 kultúrne slávnosti,
 slávnostné podujatia pri príležitosti štátnych sviatkov, ako aj významných kultúrno historických výročí,
 kultúrno-spoločenská činnosť,
 estetická výchova, rozvoj záujmovo umeleckej činnosti
 mimoškolská výchova a vzdelávanie.



Kino zabezpečuje premietanie filmov rôzneho žánru pre všetky vekové kategórie
obyvateľov Smižian. Taktiež zabezpečuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
premietanie filmov pre MŠ A ZŠ.



Kaštieľ – objekt slúži pre aktívnu činnosť OKC a turistickému informačnému centru
V priestoroch kaštieľa sa realizujú:
 kultúrno-spoločenské činnosti,
 rozvíjajú sa záujmovo-umelecké činnosti a estetická výchova
 mimoškolská výchova a vzdelávanie
 činnosti súvisiace s kultúrno-spoločenským životom v obce
 propagačné, reklamné, edičné, agentúrne a aktivačné činnosti
 účelové republikové a zahraničné podujatia



Informačné centrum s celoročnou prevádzkou plní tieto úlohy
- vo vzťahu k návštevníkom a obyvateľom obce:
 poskytovanie bezplatných informácií
 distribúcia produktov CR
 zber a tvorba databáz, aktualizácia webových stránok, tvorba kalendárov podujatí
(mesačné, ročné, tradičné podujatia)
 predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia
 doplnkové služby
- vo vzťahu k rozvoju cestovnému ruchu:
 propagácia obce (vlastné propagačné a informačné materiály, účasť na veľtrhoch)
 organizuje podujatia vyvolávajúce cestovný ruch (jarmoky, propagačné dni,
prehliadky)
 manažment cestovného ruchu (prieskumy, ankety, štatistika, analýzy, spolupráca pri
tvorbe koncepcií, organizovanie účastí na veľtrhoch CR, správy)



Obecná polícia
Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom 2. zasadnutí dňa 15. februára 2007 schválili
uznesením Všeobecne záväzné nariadenie č. 64 o obecnej polícii a tým umožnili jej
zriadenie v obci. Pri schválení nového Všeobecne záväzného nariadenia č. 107/2014,
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ktorým bolo na zasadnutí 20.2.2014 zrušené aj Všeobecne záväzné nariadenie č.64, bolo
zároveň schválené aj Všeobecne záväzné nariadenie č. 108/2014 o ďalších výstrojných
súčiastkach rovnošaty príslušníka obecnej polície Smižany. Obecná polícia plní úlohy v
zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb., v ktorom je definovaná ako poriadkový útvar obce,
pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného
prostredia v obci a plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení obce,
uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Jej organizáciu, objem
mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov určuje obecné zastupiteľstvo.


Hasičská zbrojnica
Dobrovoľný hasičský zbor bol v obci Smižany založený v novembri 1880. DHZ má
v súčasnosti k dispozícii hasičskú zbrojnicu, na ktorej bola v r. 2004 vykonaná výmena
strešnej krytiny (namiesto eternitu bol daný poplastovaný plech) a oprava garážovej
brány. V r. 2005, keď si hasičský zbor pripomínal 125.výročie založenia, boli vymenené
nové plastové okná, staré elektrické akumulačné pece v kanceláriách boli nahradené
ústredným vykurovaním s plynovým kotlom. Členovia DHZ opravili a vymaľovali
vnútorné priestory, dvere a garážovú bránu. Rok 2006 taktiež priniesol zlepšenie
podmienok činnosti pre DHZ. V areáli hasičskej zbrojnice bola vykopaná studňa, ktorá
slúži ako zdroj vody pre cisternu CAS 25. V ďalšom roku 2007 z finančných prostriedkov
obce bolo zakúpené výkonné čerpadlo do studne. Vchodové dvere boli nahradené novými
plastovými. Dvojkrídlová drevená brána bola vymenená za novú plastovú na elektrický
pohon. Citeľne sa znížili tepelné straty pri temperovaní priestorov hasičskej zbrojnice, ale
hlavne sa odstránilo nebezpečenstvo pri manipulácii s drevenou bránou. V máji 2010
DHZ oslavoval 130. výročie založenia. V Kostole Povýšenia sv. Kríža bola posvätená
nová zástava. V tento deň z rúk podpredsedu Vlády SR a ministra vnútra Róberta
Kaliňáka DHZ v Smižanoch prevzal repasovanú hasičskú cisternu na podvozku Tatra 815.
Členovia DHZ a technika boli preverení pri rozsiahlej povodni 4.6.2010. Podľa najstarších
obyvateľov sa táto povodeň dala porovnať iba s povodňou v r. 1943. DHZ aktívne
pomáhal vyčerpávaním vody z pivníc, čistením zatopených studní, ulíc, chodníkov,
kanálov i priepustov zanesených bahnom. V r. 2015 prebehol repas-kompletná oprava
hasičského vozidla TATRA 815. Pribudol kompletne technicky vybavený protipovodňový
vozík, ktorý je možné využiť nielen pri povodniach, ale aj pri rôznych živelných
pohromách.



Pre vyprevádzanie zosnulých slúži Dom smútku a tiež je tu lokalizovaný cintorín, ktoré
sú v správe obce.

b) Mimo správy obce


Veriaci majú pre svoj náboženský život k dispozícii evanjelický kostol augburského
vyznania a rímsko-katolícky kostol.
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Rímsko–katolícky farský úrad v Smižanoch sídliaci v centre obce okrem bohoslužieb
ponúka aj mimoriadne bohoslužby a pobožnosti, programy, poradňu pre zodpovedné
rodičovstvo, aktivity s deťmi a mládežou, činnosť spevokolu, atď.
Na východnom okraji obce (kataster mesta Spišská Nová Ves) v Svätyni Božieho
milosrdenstva, ktorá správou spadá pod Rímsko-katolícky farský úrad v Smižanoch, sú
uložené relikvie troch svätých (sv. Faustína Kowalská, sv. Vincent Pallotti a blahoslavený
Ján Pavol II.) V priľahlom rehoľno-formačnom centre pri Svätyni bola začiatkom roka
2004 slávnostne otvorená výstava darov z Vatikánu, venovaných Sv. Otcovi Jánovi
Pavlovi II. pri rôznych príležitostiach počas jeho pontifikátu. Jedným z cennejších
exponátov je ručná práca (výšivka) až z Mexika znázorňujúca strom pápežstva. Policajti z
USA darovali kríž, zhotovený z kovovej konštrukcie zbúraného Svetového obchodného
centra v New Yorku ako spomienku na svojich kolegov, ktorí zomreli počas záchrany ľudí
pri páde dvojičiek. Uprostred darov je tiež miniatúra spáleného domu v Kosove. Najviac
darov pochádza z Talianska. Usporiadané sú do troch časti: jedna predstavuje predmety,
ktorých tematika je sústredená okolo osoby Ježiša Krista, druhá skupina predstavuje
Svätého Otca Jána Pavla II. v rôznych etapách jeho pontifikátu a tretiu skupinu tvoria
obrazy, sochy, keramika, umelecké tkaniny, liturgické oblečenia a mnohé iné predmety.
Výstava je jedinou svojho druhu na Slovensku.
Pošta
Slovenská sporiteľňa, bankomat
Rôznorodé obchody

Možno konštatovať, že obecné budovy a objekty sú zväčša vo vyhovujúcom stave
a takmer všetky prešli rekonštrukciou. Účel ich použitia je premyslený a efektívny. Ďalšie
technické investície však budú potrebovať najmä budova materskej školy na Ružovej ul.
a Zelenej ul., niektoré časti interiéru kaštieľa a kultúrneho domu, požiarna zbrojnica, Dom
smútku, cintorín a pod.

c) Infraštruktúra športu a pohybu











Areál TJ Slovan Smižany s futbalovým ihriskom a novou tribúnou pre 300 divákov,
Viacúčelové ihrisko,
Telocvičňa pri Základnej škole na ulici Komenského,
Squash-centrum nielen pre športové hry, ale aj spinning a saunu,
Horolezecká stena (bouldrovka) 100 m2,
Detské ihriská,
Prírodné klzisko (areál TJ Slovan),
Fitnes,
Hotel Čingov – fitnes,relax, plaváreň
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4. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V OBCI SMIŽANY
SWOT analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb v obci Smižany
SWOT analýza je jedným zo základných nástrojov strategického plánovania a rozvoja,
používaná sa na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré spočívajú v
danom projekte, pláne, ktorého výsledkom je realizácia konkrétneho cieľa.
Základom SWOT analýzy je jasne definovaný jej cieľ a postup krokov, ktoré to majú
zabezpečiť. Ak je cieľ jasne definovaný, SWOT analýza sa môže použiť ako manažérska
podpora k dosiahnutiu tohoto cieľa:
Silné stránky /Strenghts/ – interné / vnútorné atribúty / vlastnosti organizácie, ktoré jej môžu
napomôcť k dosiahnutiu cieľa,
Slabé stránky /Weaknesses/ - interné / vnútorné atribúty / vlastnosti organizácie, ktoré sťažujú
dosiahnutie cieľa,
Príležitosti /Opportunities/ – externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť organizácii k
dosiahnutiu cieľa,
Ohrozenia /Threats/ – externé podmienky, ktoré môžu sťažiť dosiahnutie cieľa.
SILNÉ STRÁNKY














aktívny prístup miestnej samosprávy
realizujúci konkrétne systematické kroky
vedúce k zlepšeniu riešenia životných situácií
obyvateľov obce,
existujúca opatrovateľská služba v obci,
dobrá dostupnosť poskytovaných sociálnych
služieb v Spišskej Novej Vsi,
sieť sociálnych služieb s potenciálom
ďalšieho rozvoja,
existujúca charitatívna činnosť cirkevných
inštitúcií,
existencia detských jaslí,
existencia terénnej sociálnej práce,
existencia odľahčovacej služby,
existencia prepravnej služby,
existujúca kvalifikovaná supervízia
pracovníkov sociálnych služieb,
spokojnosť s existujúcimi poskytovanými
sociálnymi službami,
existujúce voľnočasové aktivity: aktívna
činnosť denných centier – Klubov seniorov,
organizovanie kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí,

SLABÉ STRÁNKY


nedostatočný počet zariadení sociálnych služieb
v obci,



absencia pobytových zariadení,



nedostatok finančných prostriedkov na
rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych služieb,



nedostatočný počet špecifických služieb pre
sociálne vylúčených,



nedostatočný prenos informácií medzi subjektmi
poskytujúcimi sociálne služby,



poddimenzovanosť pracovníkov na Obecnom
úrade pre oblasť sociálnych služieb,



chýbajúce občianske hliadky,



chýbajúce komunitné centrum,



záškoláctvo u niektorých rómskych žiakov
navštevujúcich miestne ZŠ,



nárast sociálno-patologických javov
u miestnych obyvateľov (najmä alkohol),



zlá úroveň bývania niektorých príslušníkov
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existencia nultého ročníka v miestnych ZŠ,
existencia dostatku spolkov a občianskych
združení (futbalový klub, šachový klub
a pod.),
možnosť zapožičania zdravotníckych
pomôcok ,
zvyšujúci sa záujem obyvateľov o sociálnu
starostlivosť,
pôsobenie terénneho zdravotného asistenta
bezproblémové
spolužitie
rómskeho
a nerómskeho etnika,
zabezpečený rozvoz stravy od PD Čingov.



marginalizovanej rómskej komunity (MRK),


nízka vzdelanostná úroveň MRK,



vysoká nezamestnanosť v obci,



absencia denného centra v obci,



výskyt drobnej kriminality,



nárast sociálno-patologických javov v obci
(najmä závislosti),



zvýšený výskyt záškoláctva u žiakov z MRK,



absencia strediska osobnej hygieny,



nárast pôrodnosti u maloletých rodičov,



absencia rómskych občianskych hliadok,



chýba činnosť Materského centra LOLEK
(centrum prestalo byť aktívne).

Príležitosti

Ohrozenia



možnosť získania finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EU a iných zdrojov,



neisté finančné zabezpečenie poskytovania
sociálnych služieb,



rozvoj nových foriem sociálnych služieb,





vytváranie cielených partnerstiev
a spolupráce pri poskytovaní sociálnych
služieb,

meniace sa legislatívne prostredie, problémová
implementácia zákona č. 448/2008 o sociálnych
službách,



zvyšujúci sa počet občanov odkázaných na
sociálne služby,



nepriaznivý demografický vývoj, starnutie
populácie,



nárast počtu príslušníkov MRK a nárast počtu
osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,
zlyhávanie osobnej zodpovednosti za vlastný
život a absencia aktívneho prístupu k riešeniu
vlastnej životnej situácie,
zvyšovanie nákladovosti sociálnych služieb,
riziko zvyšovania úhrad a dlhodobej
udržateľnosti financovania,
riziko nesúladu plánovania financovania
sociálnych služieb s potrebami obyvateľov.



ďalšie vzdelávanie personálu poskytujúceho
sociálne služby,



v dlhodobom časovom horizonte zriadiť nové
zariadenia poskytujúce sociálne služby,



zriadenie komunitného centra,



zriadenie denného stacionára,



zriadenie pobytových zariadení.
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5. POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI
SMIŽANY
Do systému sociálnych služieb sú zapojené tri typy aktérov – účastníkov :
1. občan ( klient)
2. poskytovatelia sociálnych služieb ( inštitúcie, subjekty)
3. riadiace orgány (orgány samosprávy a štátnej správy)
Spolupráca subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti je na území obce na dobrej úrovni
najmä v prepojenosti poskytovaných sociálnych služieb v meste Spišská Nová Ves.
Problematická je dostupnosť pre obyvateľov, ktorí nevlastnia motorové vozidlo. Samospráva
má záujem o vybudovanie, resp. zriadenie siete sociálnych zariadení, ktoré by boli
obyvateľom obce ľahšie dostupné.
Rozvoj sociálnych služieb zabezpečuje obec Smižany spolu s partnermi ako dlhodobý
kontinuitný, systematický a koordinovaný proces riešenia problémov osôb odkázaných na
poskytovanie sociálnych služieb. V rámci obce sa v posledných rokoch zabezpečil postup od
čiastkových riešení k systémovým opatreniam na základe poznania východiskového stavu
a na základe zabezpečenia viaczdrojového financovania.

Obec Smižany poskytuje sociálne služby zadefinované zákonom. V súčasnosti sú to:













opatrovateľská služba,
jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
terénna sociálna práca,
základné sociálne poradenstvo,
umiestnenie občanov v zariadení pre seniorov (v prípade potreby v zariadení
v Spišskej Novej Vsi),
umiestnenie občanov v zariadení opatrovateľskej služby a domove sociálnych
služieb (v zariadení mimo obce Smižany),
zabezpečenie stravovania pre obyvateľov obce najmä z radov dôchodcov,
funkcia osobitného príjemcu sociálnych dávok (v prípade záškoláctva),
činnosť klubov dôchodcov,
prepravná služba,
odľahčovacia služba,
pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....).

Obec každoročne podporuje aj činnosť mimovládnych organizácií. Jednou z podporovaných
oblastí je aj sociálna oblasť a voľnočasové aktivity.
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6. ANALÝZA POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB A ĎALŠÍCH OBYVATEĽOV
Súčasťou analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb sú aj výsledky z
dotazníkového prieskumu v obci Smižany.
Dotazník obsahujúci 14 otázok bol distribuovaný obyvateľom obce Smižany v mesiacoch
marec – jún 2016 prostredníctvom web stránky obce www.smizany.sk a distribúciou
dotazníkov do poštových schránok prostredníctvom Smižianského hlásnika. Vyplnené
dotazníky bolo možné zaslať poštou, elektronicky alebo odovzdať osobne na obecnom úrade.
V termíne uvedenom pre návrat vyplnených dotazníkov sa vrátilo 31 vyplnených dotazníkov.
Základné údaje o respondentoch:
Pohlavie
muž
žena

11
20

Vek
18 - 25 rokov
26 - 29 rokov
30 - 39 rokov
40 - 49 rokov
50 - 59 rokov
60 - 69 rokov
70 - 79 rokov
80 a viac rokov

2
2
1
6
4
6
10
0

Vzdelanie
základné
SOU bez maturity

5
8

SOU s maturitou
úplné stredoškolské
vysokoškolské I. stupňa (bakalárske)
vysokoškolské II. stupňa

3
9
2
4

Nižšie uvádzame niektoré ukazovatele z vyhodnotenia dotazníkového prieskumu. Aj
vzhľadom na fakt, že najviac respondentov, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu
patrí do skupiny seniorov, ako najčastejšie sociálne problémy respondentov sú uvedené
problémy:
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-

s mobilitou,
s vykonávaním sebaobsluhy,
problém so starostlivosťou o domácnosť
problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov.

S uvedenými sociálnymi problémami súvisí aj záujem o sociálne služby respondentov.
Z hľadiska sociálnych služieb v obci, až 53% respondentov má záujem o denný stacionár a 42
% respondentov má záujem o opatrovateľskú službu v obci. Ako vidieť z tabuľky, pomerne
vysoký záujem je aj o zariadenie pre seniorov a zabezpečenie stravy (35%). Respondenti pri
vyjadrení záujmu o aké sociálne služby by mali najväčší záujem, uviedli nasledujúce
odpovede, pričom mohli uviesť jednu a viac odpovedí:
Tab.:
O aké ďalšie sociálne služby, sociálne zariadenia by ste mali
záujem Vy osobne/resp. pre Vášho blízkeho?
1 = sociálne poradenstvo
7
2 = opatrovateľská služba
12
3 = prepravná služba
8
4 = odľahčovacia služba
4
5 = nocľaháreň
0
6 = nízkoprahové denné centrum
0
7 = zariadenie núdzového bývania
0
8 = nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
1
9 = zariadenie pre seniorov
10
10 = zariadenie opatrovateľskej služby
6
12 = denný stacionár
15
13 = denné centrum
3
14 = zabezpečenie stravy
10
15 = iné
0

Z hľadiska rozsahu poskytovanej služby by respondentom najviac vyhovovalo celoročné
poskytovanie sociálnej služby:
Tab.:
Aký rozsah poskytovania sociálnej služby by Vám
vyhovoval najviac?
1 = denne
2 = týždenne (na dobu určitú)
3 = celoročne

8
9
14
37

Pri získavaní informácií o poskytovaní sociálnych služieb v obci, väčšina respondentov
kontaktuje Sociálne oddelenie na Obecnom úrade v Smižanoch (až 61%). Pomerne dosť
respondentov zároveň vyhľadáva pomoc u rodiny a priateľov (22%).
Tab.:
Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali získať
informácie o niektorej zo sociálnych služieb v obci?
1 = kontaktujem oddelenie sociálne na obecnom
úrade
19
2 = na človeka, ktorý má podobné problémy
4
3 = vyhľadám organizácie a združenia, o ktorých
viem, že sociálne služby poskytujú
3
4 = vyhľadám pomoc u priateľov, rodiny
7
5 = získam informácie z internetu
4
6 = iné
1

Zo zrealizovaného prieskumu medzi obyvateľmi obce Smižany vyplynulo, že napriek tomu,
že je v obci vybudované sieť poskytovateľov sociálnych služieb, nepostačuje plne z hľadiska
potrieb obyvateľov obce na rozsah poskytovaných služieb. Občanom chýba v obci najmä
denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov, zariadenie pre seniorov
a pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii. Ďalej je to prepravná služba, denné centrum
pre osoby so zdravotným postihnutím, poskytovanie komplexného sociálneho poradenstva v
obci
Rozvoj sociálnych služieb v obci Smižany si v súvislosti s realizovaným prieskumom
vyžaduje analyzovať potenciálne skupiny obyvateľstva, u ktorých sa predpokladá dopyt po
týchto službách. Jedná sa o
skupiny obyvateľstva, ktoré sú z rôznych dôvodov
znevýhodnené, resp. ohrozené sociálnou exklúziou.
Základné sociálne skupiny v obci Smižany môžeme rozdeliť do troch kategórií:
CS1 - seniori a zdravotne postihnutí (ich problémy súvisia hlavne so zhoršením
zdravotného stavu, mobility a potreby pomoci druhej osoby/ asistencie
CS 2 - rodiny s deťmi a mládežou (problémy cieľovej skupiny súvisia s nárastom
sociálno-patologických javov v rodine (najmä u maloletých osôb) a s nedostatkom
možností na spoločné trávenie voľného času.
CS 3 – osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, príslušníci marginalizovanej rómskej
komunity, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčení (ich problémy súvisia s ohrozením
sociálnou exklúziou a neschopnosťou začleniť sa do spoločnosti).
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7.SWOT ANALÝZY CIEĽOVÝCH SKUPÍN
SWOT analýzy boli spracované počas stretnutí pracovných skupín. Boli spracované 3 SWOT
analýzy:
 SWOT analýza sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých
 SWOT analýza sociálnych služieb pre rodiny s deťmi a mládežou
 SWOT analýza sociálnych služieb pre ohrozené skupiny – osoby v nepriaznivej
sociálnej situácii, príslušníci marginalizovanej rómskej komunity, ktorí sú ohrození
sociálnym vylúčením

SWOT analýza
CS1 - seniori a zdravotne postihnutí
Silné stránky (Strenghts)
Interné (vnútorné atribúty) vlastnosti skupiny,
ktoré jej môžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa

Slabé stránky (Weaknesses)
Interné (vnútorné atribúty) vlastnosti skupiny,
ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa

 Zabezpečovaný rozvoz stravy
 Možnosť kompenzácií pre seniorov v zmysle
zákona č. 447/2008 z úrovne ÚPSVaR
 Aktívni seniori v obci
 Aktívne Kluby dôchodcov v obci
 Existujúca sieť obchodov v obci
 Fungujúca obecná knižnica
 Existujúce dopravné spojenie SAD
 Existujúce Kluby dôchodcov v obci
 Existujúce 2 ambulancie praktických lekárov
pre dospelých v obci
 Existencia 2 lekární v obci
 Existencia terénnej opatrovateľskej služby
s dostatkom opatrovateliek
 Poradenstvo pre seniorov TSP v oblasti
kompenzácií
 Bezbariérový vstup do ZŠ (schodolez)
 Zabezpečená odľahčovacia služba
 Existencia prepravnej služby
 Záujem občanov o spoločenské udalosti
v obci (rozlúčka s občanmi, stretnutia
s jubilantami a pod.)

 Chýbajúci denný stacionár pre dôchodcov
a pre zdravotne postihnutých v obci alebo okolí
 Existujúce bariéry pri vstupoch do niektorých
objektov
 Neexistujúce možnosti pre seniorov v oblasti
vzdelávania sa
 Absentujúca služba v oblasti požičiavania
kompenzačných pomôcok
 Nedostatok pobytových služieb pre seniorov
(pobytové zariadenia na krátkodobý pobyt denné, týždenné )
 Nedostatočné vybavenie Klubov dôchodcov
 Nedostatočná informovanosť seniorov o
poskytovaných službách
 Absentuje systém informovanosti
o pripravovaných aktivitách pre seniorov
a ostatných občanov
 Nízky % podiel výdavkov na sociálne služby
v rozpočte, neodzrkadľuje potreby
 Nedostatočná terénna práca a mapovanie
potrieb seniorov a občanov so ZP
 Starnutie obyvateľstva a znižovanie počtu
ekonomicky aktívnych obyvateľov obce
 Nedostatok pracovných príležitostí pre ZŤP
občanov,
 Chýba opatrovateľská služba v popoludňajších
hodinách a počas víkendov,
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 Absencia chránených dielní zamestnávajúcich
osoby so zdravotným postihnutím v obci
a v širšom okolí
 V obci chýba možnosť krátkodobého
opatrovania.
Príležitosti (Opportunities)
Externé podmienky,
ktoré môžu dopomôcť skupine k dosiahnutiu
cieľa
 Zvýšenie mobility seniorov
prostredníctvom zabezpečenia
prepravnej služby
 Integrácia seniorov do komunity
 Možnosť kompenzácií pre seniorov a
ZP v zmysle zákona č. 447/2008
z úrovne ÚPSVaR
 Využitie dostupných finančných
zdrojov a možností financovania so
zameraním na seniorov a osoby so
zdravotným postihnutím (OP ĽZ, PRV,
granty, VÚC, MPSVaR, MF a pod.)
 Využitie možností viac zdrojového
financovania aktivít pre seniorov
 Zvýšiť dostupnosť jednotlivých typov
služieb pre seniorov a pre osoby so
zdravotným postihnutím
 Skvalitniť sociálne služby prostredníctvom dovzdelania miestnych občanov –
zdravotná asistencia, opatrovateľstvo,
spoločníčky, dobrovoľníctvo
 Rozšíriť a skvalitniť ponuku služieb pre
seniorov a občanov s ŤZP ( asistencia,
poradenstvo, vzdelávanie, požičiavanie
pomôcok, telefonická služba a pod.)
 Zriadenie chránenú dielňu pre občanov
s ŤZP
 Zriadiť nízkoprahové denné centrum
s komplexnými službami,
 Implementácia projektov
financovaných
z fondov EÚ

Ohrozenia (Threats)
Externé podmienky,
ktoré môžu sťažiť skupine dosiahnutie cieľa
 Starnutie obyvateľstva
 Legislatíva nekorešpondujúca s reálnymi
problémami seniorov a zdravotne postihnutých
občanov
 Cenová nedostupnosť služieb pre seniorov
v neverejných zariadeniach
 Nedostatok pobytových zariadení v blízkosti
pôvodného bydliska
 Riziko pri spolufinancovaní projektov zo ŠF –
zmena podmienok a úhrad NFP
 Neochota k spolupráci u zainteresovaných
subjektov
 Nezáujem vlastnej rodiny o riešenie problémov
jej člena
 Nárast populácie seniorov a ich odkázanosti
 Stúpajúci trend počtu seniorov s nepriaznivým
zdravotným stavom,
 Zvyšujúce sa náklady na sociálne služby riziko zvýšenia úhrad za poskytovanie
sociálnych služieb,

CS2 – rodiny s deťmi a mládežou
Silné stránky (Strenghts)
Interné (vnútorné atribúty) vlastnosti skupiny,
ktoré jej môžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa

Slabé stránky (Weaknesses)
Interné (vnútorné atribúty) vlastnosti skupiny,
ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa
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 Narastajúca časť obyvateľstva
 Absencia materského centra, ktoré je
v súčasnosti neaktívne
 Mierny nárast vekovej kategórie
ovplyvňujúcej pozitívny demografický vývoj  Chýba klub, resp. miestnosť na stretávanie sa
a organizovanie spoločných podujatí pre
 Záujem vedenia obce o využitie potenciálu
rodiny s deťmi, resp. pre mládež
mladých rodín
 Existencia 4 materských škôlok a 1 detských  Existujúce bariéry pri vstupoch pre mamičky
s kočiarikmi do niektorých objektov
jaslí v obci
 Neexistujúce a nedostupné možnosti pre
 Existencia a dobrá dostupnosť základných
rodičov na RD/MD v oblasti vzdelávania sa
škôl
 Nedostatočná terénna práca ( sanácia
 Existencia obecných nájomných bytov pre
v rodinách, asistenčná služba v škole a pod.)
rodiny
 Nárast záškoláctva u detí a mládeže
 Vyhovujúce spojenie s mestom a okolitými
obcami pri cestách za prácou, do školy
 Nárast jednorázových alkoholových excesov
u detí a mládeže
 Dostupné základné služby v obchode
 Neschopnosť realizovať aktivity na báze
 Existujúce Centrum voľného času
dobrovoľníctva a vlastného rozvoja
 Existujúce služby a pomoc obce pri

Nedostatok interiérových priestorov
životných situáciách (uvítanie do života
(cukráreň, čajovňa a i.)
novorodencov obce, svadby a i.) a pri
 Nedostatok atraktívnych podujatí pre
krízových situáciách (živelná pohroma,
rodinná tragédia....)
aktivity rodín a mládeže
 Dostatok plôch pre pohybové aktivity detí a  Nedostatok finančných prostriedkov na
disponibilná
plocha
pre
prípadné
rozvoj sociálnych služieb a s tým súvisiace
rozširovanie detských ihrísk a športovísk
málo rozvinuté služby starostlivosti o
rodinu, deti
 Dobre organizovaná športová činnosť
 Nedostatok finančných zdrojov pre
(futbalový klub, šachový klub a pod.)
financovanie kultúrnych a spoločenských
 Existencia Základnej umeleckej školy
aktivít
v obci
 Existencia ambulancií praktického lekára  Absencia komunitného centra v obci
v obci pre dospelých aj pre deti
 Existencia 2 lekárni obci
 Dobrá spolupráca obce s SPO v Spišskej
Novej Vsi
Príležitosti (Opportunities)
Externé podmienky,
ktoré môžu dopomôcť skupine k dosiahnutiu
cieľa
 Využiť dostupné finančné zdroje a možnosti
financovania so zameraním na rodiny a ich
pomoc (ESF, granty, VÚC, MPSVaR, MF
a pod.) na vybudovanie rodinného centra
a personálneho zabezpečenia
 Využitie možností viac zdrojového

Ohrozenia (Threats)
Externé podmienky,
ktoré môžu sťažiť skupine dosiahnutie cieľa






Nedostatok finančných zdrojov
Zvyk na inštitucionálne formy pomoci
Pasivita ľudí /malá participácia na riešení
problému/
Nezáujem o zapojenie sa a samostatnú
tvorbu programov ako aj o aktivity typu
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financovania aktivít pre mladé rodiny
s deťmi – využitie malých grantov
Overiť poskytovanie adresnej pomoci pri
odstraňovaní alebo zmierňovaní
sociálnych dôsledkov v rodinách s deťmi
Vybudovať informačné siete so zameraním
na problematiku mladých rodín
Vybudovať Komunitné centrum v obci
s kumuláciou využiteľnosti spoločného
priestoru s viacerými cieľovými skupinami –
vzájomná svojpomoc
Skvalitniť sociálne služby prostredníctvom
dovzdelávania miestnych občanov –
zdravotná asistencia, opatrovateľstvo,
spoločníčky, dobrovoľníctvo s využitím
miestnej pracovnej sily s možnosťami práce
na čiastočný denný pracovný úväzok
Naďalej podporovať pravidelné/tradičné
aktivity pre mladé rodiny ( Deň matiek, Deň
otcov, Deň detí, Generačné olympiády
a pod.)
Vytvorenie pracovných miest v mikroregióne
formou spoločného obecného podniku
Naďalej podporovať projekty rozvoja
bývania v obci pre mladé rodiny s deťmi –
IBV, nájomné byty a pod




svojpomocných skupín
Vplyv nežiaducich javov na deti a mládež
(závislosti, konzumné kultúry...)
Nedostatočné podmienky a podpora pre
systematické zapájanie detí a mládeže do
voľno-časových aktivít na národnej úrovni

CS3 - ohrozené skupiny – osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, príslušníci
marginalizovanej rómskej komunity, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením
Silné stránky (Strenghts)
Interné (vnútorné atribúty) vlastnosti skupiny,
ktoré jej môžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa
 Existencia základnej sociálnej siete (
legislatíva, štátne dávky, jednorazová
pomoc obce)
 Terénna sociálna práca v obci
 Zabezpečená terénna zdravotná práca
 Sanácia rodiny v spolupráci s TSP
 Základné služby v obchode
 Záujem obce o pomoc týmto občanom
 Skúsenosti z tvorby a implementácie

Slabé stránky (Weaknesses)
Interné (vnútorné atribúty) vlastnosti skupiny,
ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa
 Chýba Komunitné centrum
 Strata pracovných zručností dlhodobým
vylúčením
 Nízke nároky na životný štandard a nezáujem
o zmenu životného štýlu
 Nedostatok finančných prostriedkov v obci na
personálne pokrytie terénnej sociálnej práce
a vytvorenie čiastočných prac. miest v obci
 Vysoká miera nezamestnanosti u tejto CS
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projektov financovaných z národných a
európskych zdrojov zameraných na podporu
sociálnej integrácia znevýhodnených skupín
obyvateľov obce
Existencia nultého ročníka v ZŠ
Existencia špeciálnych tried v ZŠ
Existencia asistentov učiteľa v MŠ
Existencia materskej školy nachádzajúcej sa
v blízkosti rómskych obydlí
Detašované pracovisko ZŠ pri vstupe do
rómskej osady na Zelenej ul. Vrátane
Centra voľného času
Možnosť zapojiť sa do aktivačných prác
v meste,
Dobrá zaočkovanosť rómskych detí
Ochota Rómov cestovať za prácou do
zahraničia
Využívanie štipendijných vzdelávacích
programov u rómskych študentov
pokračujúcich v štúdiu na stredných školách
Záujem o výstavbu zo strany Rómov,
problém s pozemkami
2 bytové domy nižšieho štandardu (16 b.j. +
16 b.j.)
Zapojenie do malých obecných služieb
a aktivačných prác (cca 100 osôb)
Zabezpečený kamerový systém v obci

Príležitosti (Opportunities)
Externé podmienky,
ktoré môžu dopomôcť skupine k dosiahnutiu
cieľa

 Nárast záškoláctva u detí z MRK
 Nárast drobnej kriminality u mládeže z MRK
 Zanedbávanie starostlivosti o deti (vysoký
počet detí z MRK je v detských domovoch)
 Absencia asistentov učiteľa v ZŠ
 Častý výskyt ukončenia povinnej školskej
dochádzky na základnej škole
 Voľná kapacita v MŠ na Zelenej. Ul.
 Absencia strednej školy v obci
 Zlé hygienické návyky niektorých príslušníkov
MRK
 Nárast drobnej kriminality – krádeže,
prepadnutia, úžera
 Absencia strediska osobnej hygieny
 Absencia rómskych obecných hliadok
 Kvalitná základná infraštruktúra v rómskej
osade
 Nedostatok finančných prostriedkov na
rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych
služieb pre túto CS
 Pretrvávajúce problémy sociálnej inklúzie
spojené s neprispôsobivými občanmi
 Pretrvávajúce napätie medzi majoritou a
minoritou v obci
 Výskyt nežiaducich sociálno-patologických
javov u niektorých členov rómskej komunity
(závislosti, drobná kriminalita, záškoláctvo
a pod.)
 Bytový problém - neplatičstvo, nevyhovujúci
stav nájomných bytov, čierne stavby,
nedostatok bytov nižšieho štandardu,
 Nízka vzdelanostná úroveň Rómov a nízka
hodnota vzdelania,
 Nedostatočná motivácia rodičov podporovať
vzdelávanie rómskych detí,
 Nedostatočné pracovné návyky u časti
príslušníkov marginalizovanej rómskej
komunity,
 Nelegálne skládky v blízkosti obydlí rómskych
rodín
 Časté exekúcie u príslušníkov MRK
Ohrozenia (Threats)
Externé podmienky,
ktoré môžu sťažiť skupine dosiahnutie cieľa
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 Využiť dostupné finančné zdroje a možnosti
financovania so zameraním na DN UoZ
(ESF, granty, VÚC, MPSVaR, ROP a pod.)
na vybudovanie komunitného centra a jeho
personálneho zabezpečenia
 Vytvorenie pracovných miest v oblasti
služieb v obci aj v spolupráci so susednými
obcami
 Zriadenie sociálneho podniku v obci
 Skvalitniť sociálne služby prostredníctvom
dovzdelávania miestnych občanov –
remeselné činnosti, robotnícke a pomocné
profesie, dobrovoľníctvo s využitím
miestnej pracovnej sily s možnosťami práce
na čiastočný denný pracovný úväzok
 Podpora rozvoja sociálnych služieb, a iných
opatrení, projektov a programov na podporu
sociálneho začleňovania ohrozených skupín
podľa ich špecifických potrieb, projektov a
programov na podporu sociálneho
začleňovania ohrozených skupín podľa ich
špecifických potrieb, vrátane rastu
verejných výdavkov na sociálne veci
a zdravotníctvo
 Rozvoj a zakladanie mimovládnych
neziskových organizácií poskytujúcich
všeobecne prospešné služby
 Pokračovanie terénnej sociálnej práce a
zabezpečenie systematického sociálneho
poradenstva ,
 Implementácia projektov na riešenie
problémov MRK (v oblasti bývania,
vzdelávania, zamestnanosti a pod.),
 Realizácia preventívnych programov pre
príslušníkov MRK,
 Realizácia programov zameraných na
zvýšenie zamestnateľnosti príslušníkov
MRK.
 Vysporiadanie pozemkov v rámci balíka
Take away
 Výstavba komunitného centra
 Pokračovanie vo výstavbe bytov nižšieho
štandardu

 Nedostatok finančných zdrojov
 Strata záujmu o spoluprácu pri riešení
vlastných krízových situácii zo strany klientov
 Nezáujem o riešenie sociálnej situácie občanov
soc. vylúčených zo strany organizácií
poskytujúcich soc. služby
 Prehlbovanie sociálnych a ekonomických
problémov na národnej úrovni s dopadom na
životnú úroveň obyvateľov obce
 Zhoršovanie zdravotného stavu obyvateľstva
 Prehlbovanie chudoby u niektorých skupín
populácie a reprodukcia chudoby
 Nedostatočne motivujúca legislatíva pre
rizikové skupiny v oblasti nezamestnanosti
a vzrastajúci počet ľudí ohrozených chudobou
 Zvyšovanie spoločenského napätia medzi
majoritou a minoritou,
 Zhoršenie ekonomickej situácie,
 Nezáujem cieľových skupín o zmenu životného
štýlu,
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8. VÍZIA, CIELE, PRIORITY
CS 1 - Seniori a osoby so zdravotným postihnutím
Vízia: Zlepšená dostupnosť sociálnych služieb a vytvorenie siete zariadení sociálnych
služieb pre seniorov. Osoby so zdravotným postihnutím žijúce v obci sú v čo najväčšej miere
samostatné a nezávislé, je podporovaná ich snaha zamestnať sa a pracovať, vzdelávať sa
a aktívne využívať voľný čas.

CS 2 - Rodiny s deťmi a mládežou
Vízia: V roku 2025 sú v rodiny s deťmi a mládežou hodnotou. Sú komplexne, profesionálne
a citlivo podporované a v prípade ohrozenia je rodina či len jej členovia chránená, v obci sú
vytvorené adekvátne podmienky na podporu a pomoc.
Hlavný cieľ: Vytvoriť podmienky pre nezávislý život rodín s deťmi.

CS3 - ohrozené skupiny – osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, príslušníci
marginalizovanej rómskej komunity, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením
VÍZIA: Do roku 2026 bude v Smižanoch vytvorený systém sociálnych služieb, ktorý bude
napomáhať zabezpečiť základné životné potreby a prispeje k zvýšeniu sociálnej začlenenosti
cieľových skupín.
Hlavný cieľ: Rozšíriť a skvalitniť sociálne služby na zabezpečenie samostatného života
cieľových skupín.

PRIORITY CIEĽOVÝCH SKUPÍN
CS 1 - Seniori a osoby so zdravotným postihnutím
Vízia: Zlepšená dostupnosť sociálnych služieb a vytvorenie siete zariadení sociálnych
služieb pre seniorov. Osoby so zdravotným postihnutím žijúce v obci sú v čo najväčšej miere
samostatné a nezávislé, je podporovaná ich snaha zamestnať sa a pracovať, vzdelávať sa
a aktívne využívať voľný čas.
Hlavný cieľ: Zvýšiť kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím a seniorov žijúcich na
území obce.
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Špecifický cieľ 1 : Zlepšiť dostupnosť služieb a zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnych
služieb pre cieľovú skupinu a rozvíjať terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby.
Opatrenie 1.1.: Zriadiť centrum komplexných služieb pre osoby so zdravotným
postihnutím.
Aktivity:
vypracovať analýzu potrieb osôb so zdravotným postihnutím a vytvárať nové služby
na základe identifikovaných potrieb,
- zistiť priestorové, technické, personálne možnosti a prevádzkové náklady, v prípade
potreby vypracovať projekt a projektovú dokumentáciu,
- nadviazať spoluprácu s VÚC a ďalšími poskytovateľmi sociálnych služieb,
- vybudovať zariadenie komplexných služieb (zariadenie opatrovateľskej služby, linka
dôvery pre zdravotne postihnutých, rehabilitačné služby, poradenstvo, denný
stacionár, prepravná služba, doplnkové služby).
Zodpovednosť: obec Smižany
Časový plán: 2016 - 2026
Rozpočet: obec Smižany, granty, dotácie
-

Opatrenie 1.2.: Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby aj po 15. 00 hodine
a počas víkendov.
Aktivity:
- zistiť potrebu rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby,
- posilniť kapacitne počet opatrovateliek,
- zabezpečiť vedenie agendy na obecnom úrade
Zodpovednosť: obec Smižany
Časový plán: 2016 - 2026
Rozpočet: v závislosti od počtu novoprijatých opatrovateliek a záujmu
Opatrenie 1.4.:Zriadiť denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím
Aktivity:
-

-

zistiť potrebu, záujem osôb so zdravotným postihnutím o túto sociálnu službu,
zistiť priestorové, technické,
personálne možnosti a prevádzkové náklady
(najefektívnejšia alternatíva je zriadiť denný stacionár ako súčasť iného zariadenia
sociálnych služieb),
vypracovať projekt, projektovú dokumentáciu na úpravu, resp. rekonštrukciu
priestorov,
zabezpečiť prevádzku denného stacionára.
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Zodpovednosť: obec Smižany
Časový plán: 2016 - 2026
Rozpočet: dotácie, granty, sponzori, rozpočet obce

Opatrenie 1.5.: Zriadiť prepravnú službu v obci Smižany
Aktivity:
zabezpečiť prevádzku prepravnej služby (materiálne zabezpečenie, prevádzkové
náklady).
Zodpovednosť: obec Smižany
Časový plán: 2016- 2026
Rozpočet: dotačné zdroje (10 000 EUR/rok – prevádzka, 15 000 EUR nákup auta s
plošinou) a rozpočet obce Smižany
-

Opatrenie 1.6.: Pokračovať v poskytovaní stravovacej služby pre cieľovú skupinu.
Aktivity:
- monitoring záujmu o dovoz stravy,
- nadviazať spoluprácu s vývarovňou alebo jedálňou na území resp. v blízkom okolí,
- zabezpečiť rozvoz stravy pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov.
Zodpovednosť: obec Smižany, neverejní poskytovatelia sociálnych služieb z blízkeho okolia
Časový plán: podľa záujmu o zabezpečenie služby
Rozpočet: klienti, spolufinancovanie obce Smižany

Špecifický cieľ 2: Vytvoriť podmienky na zvýšenie zamestnanosti.
Opatrenie 2.1.: Podpora vytvárania pracovných miest pre osoby so zdravotným
postihnutím.
Aktivity:
-

mapovať záujem o prácu v chránených dielňach a chránených pracoviskách,
vytvoriť ďalšie chránené dielne a chránené pracoviská,
zabezpečiť prezentáciu a priestor na odbyt výrobkov,
prehlbovať spoluprácu obce, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a podnikateľských
subjektov pôsobiacich na území obce,
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vytvárať a realizovať projekty na zvyšovanie zamestnanosti cieľovej skupiny
a v rámci nich vyhľadávať podnikateľské subjekty a vytvárať pracovné miesta pre
cieľovú skupinu,
- vytvárať a realizovať programy ďalšieho vzdelávania a realizovať rekvalifikačné
kurzy,
- realizovať programy na zvýšenie spoločenskej zodpovednosti firiem,
- podporovať podnikateľské aktivity v sociálnej oblasti
Zodpovednosť: Obec Smižany, neverejní poskytovatelia služieb, neziskové organizácie,
Časový plán: 2016- 2026
Rozpočet: podľa záujmu a počtu vytvorenia pracovných miest, financovanie z rozpočtov
poskytovateľov služieb , ÚPSVaR SR, neziskové organizácie
-

Opatrenie 2.2.:Pokračovať v uplatňovaní systému odstraňovania architektonických
bariér v obci.
Aktivity:
-

pokračovať v debarierizácii kľúčových verejných priestranstiev
komunikácií,

a obecných

- vytvoriť bezbariérový prístup do verejných, kultúrnych a iných inštitúcií v obci
Zodpovednosť: obec Smižany
Časový plán: 2016 - 2026
Rozpočet: dotačné zdroje, fondy EÚ, rozpočet obce, prevádzkovatelia služieb v obci

Špecifický cieľ 3: Zabezpečiť komplexnosť služieb pre seniorov.
Opatrenia 3.1.: Skvalitniť starostlivosť o klienta v domácom prostredí a rozvíjať
terénne sociálne služby, v prípade potreby rozšíriť opatrovateľskú službu po 15.00
a počas víkendov.
Aktivity:
-

zabezpečiť udržateľnosť opatrovateľskej služby,
v prípade potreby rozšíriť rozsah opatrovateľskej služby aj po 15.00 a počas
víkendov,
zabezpečiť vedenie agendy nevyhnutnej pri rozšírení rozsahu služieb,
zvýšiť počet opatrovateliek v prípade potreby.

Zodpovednosť: obec Smižany
Časový plán: 2016- 2026
Rozpočet: rozpočet obce Smižany, dotácie z MPSVaR SR
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Opatrenie 3.2.: Podporiť vznik nových sociálnych služieb a zariadení sociálnych služieb
Aktivity:
- podporovať vytvorenie denného centra v obci
- rozšíriť kapacitu zariadenia opatrovateľskej služby,
- zriadiť odľahčovaciu službu,
- zriadiť prepravnú službu v obci.
Zodpovednosť: obec Smižany, neverejní poskytovatelia, podnikatelia v sociálnej oblasti
Časový plán: 2016-2026
Rozpočet: rozpočet obce Smižany, dotácie, granty
Opatrenie 3.3: Rozšíriť existujúcu ponuku klubovej, záujmovej a kultúrnej činnosti
seniorov.
Aktivity:
- rozšíriť spektrum voľnočasových a klubových aktivít pre seniorov,
Zodpovednosť: obec Smižany
Časový plán: 2016- 2026
Rozpočet: rozpočet obce Smižany

Opatrenie 3.4.: Zriadiť v obci Domov sociálnych služieb pre seniorov
Aktivity:
- zistiť potrebu, záujem seniorov o túto sociálnu službu,
- zistiť priestorové, technické, personálne možnosti a prevádzkové náklady,
- vypracovať projekt, projektovú dokumentáciu na úpravu, resp. rekonštrukciu
priestorov,
- zabezpečiť prevádzku domova sociálnych služieb
Zodpovednosť: obec Smižany, neverejní poskytovatelia sociálnych služieb z blízkeho
okolia
Časový plán: podľa záujmu o zabezpečenie služby
Rozpočet: klienti, spolufinancovanie obce Smižany
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CS 2 - Rodiny s deťmi a mládežou
Vízia: V roku 2026 sú v rodiny s deťmi a mládežou hodnotou. Sú komplexne, profesionálne
a citlivo podporované a v prípade ohrozenia je rodina či len jej členovia chránená, v obci sú
vytvorené adekvátne podmienky na podporu a pomoc.
Hlavný cieľ: Vytvoriť podmienky pre nezávislý život rodín s deťmi.

Špecifický cieľ 1: Zlepšiť dostupnosť služieb a zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnych služieb
pre rodiny s deťmi a mládežou a rozvíjať terénne a ambulantné sociálne služby.
Opatrenie 1.1.: Rozvíjať terénnu sociálnu prácu a poradenské služby pre rodiny
v krízovej situácii.
Aktivity:
zriadiť terénnu sociálnu prácu aj pre rodiny v kríze (zvýšiť počet terénnych
sociálnych pracovníkov),
- nadviazať a zintenzívniť spoluprácu terénnych sociálnych pracovníkov
s poskytovateľmi sociálnych služieb pre rodinu.
Zodpovednosť: obec Smižany
Časový plán: 2016- 2026
Rozpočet: rozpočet obce, mimorozpočtové financovanie – zdroje EÚ, dotácie a granty
-

Opatrenie 1.2.: Zabezpečiť ochranu ohrozených rodín, detí a mládeže v meste a
vybudovať systém podpory rodín v kríze
Aktivity:
zabezpečiť v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb z blízkeho
okolia podmienky pre poskytovanie sociálneho, psychologického, právneho
poradenstva, sprievodcovský servis.
Zodpovednosť: Obec Smižany, neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
Časový plán: 2016- 2026
Rozpočet: rozpočet obce
-

Opatrenie 1.3.: Zriadiť nízkoprahové denné centrum pre rodinu ako súčasť denného
centra pre seniorov
Aktivity:
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-

vytipovať priestor (alternatíva – možnosť zriadiť denné centrum pre rodinu v rámci
denného centra pre seniorov ),
v prípade potreby vypracovať projekt, projektovú dokumentáciu a zrekonštruovať
priestory,
zabezpečiť prevádzku, personálne a materiálno-technické vybavenie denného centra.

Zodpovednosť: Obec Smižany, neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
Časový plán: 2016 - 2026
Rozpočet: obec Smižany, dotácie, granty, zdroje EÚ
Opatrenie 1.4.: Realizovať efektívnu prevenciu v rodinách.
Aktivity
-

programy zamerané na výchovu, osvetu, výchova k rodičovstvu, partnerské vzťahy,
rozšíriť spektrum podporných aktivít pre rodiny, voľnočasových aktivít a klubovej
činnosti,
realizovať prázdninové aktivity – denné tábory počas prázdnin pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia,
zlepšiť spoluprácu rodičov
s učiteľmi, výchovnými poradcami na ZŠ
a poskytovateľmi sociálnych služieb – realizácia preventívnych programov.

Zodpovednosť: Obec Smižany, základné školy na území obce, komunitné centrum (v
prípade jeho zriadenia)
Časový plán: 2016- 2026
Rozpočet: dotácie, grantové zdroje

Špecifický cieľ 2: Zlepšenie dostupnosti samostatného bývania mladých rodín
v obecných nájomných bytoch.
Opatrenie 2.1.:Podporovať dostupnosť samostatného bývania pre mladé rodiny.
Aktivity:
zabezpečiť výstavbu obecných nájomných bytov,
zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre prideľovanie nájomných bytov mladým
rodinám .
Zodpovednosť: obec Smižany
Časový plán: 2016 - 2026
Rozpočet: v rámci rozpočtu obce Smižany, Štátny fond rozvoja bývania
-
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CS3 - ohrozené skupiny – osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, príslušníci
marginalizovanej rómskej komunity, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením
VÍZIA: Do roku 2026 bude v Smižanoch vytvorený systém sociálnych služieb, ktorý bude
napomáhať zabezpečiť základné životné potreby a prispeje k zvýšeniu sociálnej začlenenosti
cieľových skupín.
Hlavný cieľ: Rozšíriť a skvalitniť sociálne služby na zabezpečenie samostatného života
cieľových skupín.

Špecifický cieľ 1: Rozšíriť a skvalitniť terénne a ambulantné sociálne služby pre ľudí
v nepriaznivej sociálnej situácii.
Opatrenie 1.1.:Zabezpečiť terénnu sociálnu prácu pre cieľovú skupiny
Aktivity:
rozšíriť dostatočne odborné personálne kapacity pre terénnu sociálnu prácu,
v prípade potreby zabezpečiť personálne kapacity, technické zabezpečenie
poskytovanej asistenčnej a sprievodcovskej služby,
- denné poskytovanie asistenčnej a sprievodcovskej služby prostredníctvom terénnej
sociálnej práce.
Zodpovednosť: obec Smižany, terénni sociálni pracovníci, komunitné centrum (v prípade
jeho zriadenia)
Časový plán: 2016- 2026
Rozpočet: Štrukturálne fondy EÚ
-

Opatrenie 1.2.Zabezpečiť zriadenie komunitného centra
Aktivity:
- pripraviť projektovú dokumentáciu na výstavbu komunitného centra
- zabezpečiť výstavbu komunitného centra
- zabezpečiť materiálne a personálne vybavenie komunitného centra
Zodpovednosť: obec Smižany
Časový plán: 2016- 2026
Rozpočet: Štrukturálne fondy EÚ
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Špecifický cieľ 2: Vytvoriť systém adresnej a stupňovitej sociálnej pomoci MRK.
Opatrenie 2.1.: Pokračovať v budovaní nízkoštandardných bytov pre MRK.
Aktivity:
- pokračovať vo výstavbe nízkoštandardných bytov na území obce
- vytypovať lokalitu a vypracovať projektovú dokumentáciu
- získať príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Zodpovednosť: obec Smižany
Časový plán: 2016 - 2026
Rozpočet: obec Smižany, príspevok Štátneho fondu rozvoja bývania
Opatrenie 2.2.: Zabezpečiť prístup k sociálnym službám pre všetkých príslušníkov
MRK.
Aktivity:
zvýšiť počet komunitných a sociálnych pracovníkov – odborníci v jednotlivých
oblastiach – sociálna oblasť, zdravotníctvo, právne služby, bytová problematika,
vzdelávanie, školstvo,
- zabezpečiť ďalšie podporné služby pre rómsku komunitu (svojpomocné kluby,
psychologické, sociálne a právne poradenstvo pre MRK).
Zodpovednosť: obec Smižany
Časový plán: 2016 - 2026
Rozpočet: obec Smižany, dotačné zdroje
-

Špecifický cieľ 3: Zlepšiť podmienky pre vzdelávanie a prístup na trh práce pre
príslušníkov MRK v obci.
Opatrenie 3.1.: Pokračovať a zlepšiť predškolskú prípravu pre rómske deti pred
nástupom do ZŠ.
Aktivity:
naďalej podporovať zriadenie nultých ročníkov v miestnej ZŠ,
pokračovať v predškolskej príprave rómskych detí v MŠ,
zvýšiť záujem rodičov rómskych detí o predškolskú prípravu,
kapacitne rozšíriť, resp. zabezpečiť výstavbu novej MŠ
realizovať špeciálne programy zamerané na zlepšenie pripravenosti rómskych žiakov
na vstup na ZŠ,
- vytvoriť špeciálne programy na zlepšenie sociálnych, komunikačných a jazykových
zručností detí v MŠ a ZŠ.
Zodpovednosť: obec Smižany
-
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Časový plán: 2016 - 2026
Rozpočet: obec Smižany, dotačné a grantové zdroje, zdroje EÚ
Opatrenie 3.2: Uľahčiť Rómom znevýhodneným na trhu práce ich vstup na trh práce.
Aktivity:
rozšíriť poskytované služby o poradenstvo pred vstupom na trh práce,
realizovať vzdelávacie programy pre Rómov a rekvalifikačné kurzy s prepojením na
potreby trhu práce,
- podporovať zriadenie chránených pracovísk pre Rómov,
- zriadiť sociálny podnik v obci
Zodpovednosť: obec Smižany, podnikateľské subjekty v obci
Časový plán: 2016 - 2026
Rozpočet: fondy EÚ, príspevok ÚPSVaR SR
-

Opatrenie 3.3.: Realizovať preventívne programy pre príslušníkov MRK.
Aktivity:
motivovať rómskych rodičov k zodpovednému rodičovstvu, realizovať vzdelávacie
aktivity pre mládež v oblasti plánovaného rodičovstva,
- podporiť programy podporujúce vzájomné spoznávanie a toleranciu medzi minoritou
a majoritou,
- realizovať projekty zamerané na propagáciu zdravia a zdravého životného štýlu,
- realizovať preventívne aktivity v oblasti predchádzania chorôb a v oblasti prevencie
závislostí,
- realizovať preventívne programy zamerané na prevenciu sociálno-patologického
správania.
Zodpovednosť: obec Smižany, komunitné centrum (v prípade jeho zriadenia), ZŠ, MŠ
Časový plán: 2016 - 2026
Rozpočet: dotačné zdroje, granty
-

Opatrenie 3.4.: Vytvoriť podmienky zamestnania pre cieľovú skupinu pre pracovné
uplatnenie na trhu práce .
Aktivity:
- podporovať vznik nových pracovných miest pre cieľové skupiny
- realizovať vzdelávacie programy pre cieľovú skupiny,
Zodpovednosť: obec Smižany, podnikateľské subjekty v obci
Časový plán: 2016 - 2026
Rozpočet: dotácie, granty, rozpočet obce Smižany, ÚPSVaR S
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9. VYHODNOCOVANIE A PLNENIE KOMUNITNÉHO
PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Princípy dobrého spravovania pri realizácii Komunitného plánu sociálnych služieb:
 Participácia – zabezpečenie účasti tých, ktorí „musia“ byť zainteresovaní a umožnenie
účasti tých, ktorí „chcú“ byť zainteresovaní
 Transparentnosť – rozhodovanie v ktorejkoľvek činnosti pri realizácii KPSS je
uskutočnené na základe dopredu známych kritérií
 Verejná zodpovednosť – dodržiavanie zvolených kritérií merania výkonnosti,
dodržiavanie práva a administratívnych postupov, jasná komunikácia cieľov
Zásady uplatňovania komunitného plánu sociálnych služieb
 KPSS je základným rozvojovým dokumentom, na ktorý sa musí prihliadať pri profilovaní
všetkých rozvojových a rozvoj podporujúcich aktivít v oblasti sociálnych služieb.
 KPSS je záväzným pre tvorbu rozpočtu obce a jeho aktivity sú premietnuté do
rozpočtu obce.
 KPSS je základným podkladom pre tvorbu sociálnych projektov.
 KPSS je rozvojový dokument, ktorého aktivity obec priamo realizuje (obec ako
realizátor), alebo vytvára a podporuje vytvorenie podmienok na ich realizáciu (obec ako
iniciátor, partner) inými subjektmi v prospech sociálneho rozvoja obce.
 KPSS je rozvojový usmerňujúci dokument pre všetky subjekty existujúce či vykonávajúce
činnosť na území obce, ktoré chcú realizovať činnosti sociálneho rozvojového charakteru
(podnikateľské subjekty, odborné organizácie, štátne orgány, mimovládny sektor).
 KPSS je otvorený, verejne dostupný dokument, priebežne aktualizovaný a reagujúci na
prichádzajúce podnety, príležitosti a zmeny vnútorného a vonkajšieho prostredia.
 Za implementáciu, aktualizáciu a komunikáciu KPSS sú zodpovedné volené a výkonné
orgány samosprávy obce. Aby bol implementačný mechanizmus KPSS efektívny, musí
mať obec jasne popísané činnosti, aktivity až úlohy, ktorými sa bude KPSS zabezpečovať
na úrovni programovej, realizačnej a vyhodnocovacej.
Realizácia Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Smižany bude pozostávať z
vykonávania aktivít navrhnutých v komunitnom pláne, ktorý sa bude každoročne
aktualizovať.
Medzi kľúčové úlohy manažmentu obce bude patriť:
- realizovať projekty, ktoré prinesú pre mesto želaný efekt a budú trvalo udržateľné,
- vyčleniť z rozpočtu obce finančné prostriedky potrebné na realizáciu navrhnutých aktivít,
- podporovať spoluprácu hlavných aktérov rozvoja obce a koordinovať ich aktivity,
- pravidelne monitorovať aktivity a vyhodnocovať plnenie akčného plánu na základe vopred
stanovených merateľných ukazovateľov
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Pramene a zdroje tvorby a spracovania Komunitného plánu
sociálnych služieb obce Smižany
Legislatívne pramene







Ústava SR
Zákon 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
Zákon NR SR č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Programové pramene





Program rozvoja obce Smižany na roky 2015 – 2020 s výhliadkou do roku 2023
Územný plán obce Smižany
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 pramene







Autorský kolektív: Rozvoj komunitných sociálnych služieb, Rada pre poradenstvo
v sociálnej práci, ISBN: 80-969581-7-8, Bratislava 2006
Autorský kolektív: Obce, města, regiony a sociální služby, SOCIOKLUB, ISBN 8092260-19, Praha 1997
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
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