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príhovor starostu obce 

 

Vážení obyvatelia Koškoviec, 

Teší ma, že Vám po štyroch rokoch môžem predstaviť vydanie Komunitného plánu sociálnych 

služieb obce Koškovce pre roky 2023 - 2027. Tento strategický dokument obce je nadväzujúcim 

strategickým dokumentom našej obce a prezentuje spôsob, akým smerom sa má naša obec 

uberať v sociálnej starostlivosti o svojich občanov. Je pokračujúcim dokumentom a nadväzuje 

na Komunitný plán sociálnych služieb obce Koškovce pre roky 2018 – 2022. Bol spracovaný 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

Hlavným cieľom je prispôsobenie sociálnych služieb miestnym špecifikám a potrebám 

občanov. Našou snahou je zabezpečiť na území našej obce širšiu škálu kvalitnejších, 

dostupnejších a adresnejších sociálnych služieb. Pri jeho tvorbe sme mali na zreteli reálne 

možnosti, ktoré dokáže pre svojich občanov v súčasnosti samospráva zabezpečiť pri 

poskytovaní sociálnych služieb. 

Našou snahou je v budúcnosti zabezpečovať úlohy a ciele stanovené v komunitnom pláne 

sociálnych služieb tak, aby sa hospodárne a efektívne využívali financie obecného rozpočtu 

tam, kde je to dôležité a potrebné. 

  

 Ing. Vladimír Babič 

 starosta obce 
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Komunitný plán sociálnych služieb obce Koškovce 2023-2027 bol schválený Uznesením 

Obecného zastupiteľstva č. 163-30/06-2022 dňa 30.6.2022. 
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1. KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách upravuje právne vzťahy pri poskytovaní 

sociálnych služieb, ich financovanie a dohľad nad ich poskytovaním. Zároveň vymedzuje 

sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto 

činností, ktoré sú zamerané na: 

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 

b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na 

podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 

potrieb fyzickej osoby, 

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny, 

f) zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života. 

 

Podľa druhu sociálnej služby, ktoré je možné poskytovať a prijímať na území Slovenska 

rozdeľujeme: 

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,  

2. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,  

3. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,  
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4. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,  

5. 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 zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané 

na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:  

1.1. zariadenie podporovaného bývania,  

1.2. zariadenie pre seniorov,  

1.3. zariadenie opatrovateľskej služby,  

1.4. rehabilitačné stredisko 

1.5. domov sociálnych služieb,  

1.6. špecializované zariadenie, 

1.7. denný stacionár.  

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,  

5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,  

6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni,  

7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.  
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Vyššie uvedené sociálne služby možno účelne a vhodne spájať. Z hľadiska formy poskytovania 

rozlišuje zákon o sociálnych službách sociálne služby ambulantné, terénne a pobytové. 

Ambulantná forma sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je 

dopravovaná do miesta sociálnej služby. Terénna forma sa poskytuje fyzickej osobe v jej 

prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí, prípadne prostredníctvom 

terénnych programov. Pobytová forma sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je 

ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba alebo 

týždenná sociálna služba. Poskytovateľ sociálnej služby je v zmysle § 15 zákona o sociálnych 

službách povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti alebo 

vytvárať podmienky na ich vykonávanie, a to pre každý druh sociálnej služby, ktorý poskytuje.  

Odbornými činnosťami sú: základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne 

poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská 

starostlivosť v zariadení, rozvoj pracovných zručností, tlmočenie, sprostredkovanie tlmočenia 

alebo osobnej asistencie, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, výchova, 

preventívna aktivita, pomoc pri pracovnom uplatnení, pomoc pri príprave na školské 

vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, stimulácia komplexného 

vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím, pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri 

hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do 

spoločenského a pracovného života. 

Zákon ukladá povinnosť obciam plánovať sociálne služby na základe komunitného 

plánovania. Podľa § 83 ods. 2 tohto zákona „Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán 

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

zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb 

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

personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné 

podmienky na ich zabezpečenie.“ 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo v roku  2021 Národné priority rozvoja 

sociálnych služieb ako záväzný dokument, vypracovaný v súlade so zákonom slúžiaci ako 

nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb. Národné priority rozvoja sociálnych služieb 

sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb v SR – najmä ich 

nedostupnosť, nedostatočné materiálno-technické zabezpečenie, personálne podmienky 

poskytovania služieb) a vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci SR a zároveň z priorít 

Európskeho spoločenstva. 
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Jedným z prierezových princípov národných priorít je deinštitucionalizácia sociálnych 

služieb a postupné znižovanie kapacity zariadení sociálnych služieb, zvýšiť dostupnosť 

komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa 

stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe a zabezpečiť 

dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín komunity. 

Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje najmä:  

a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo 

vyššieho územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia 

sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej 

služby, 

b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom 

obvode obce alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa 

jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín, 

c) analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce 

alebo vyššieho územného celku, 

d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo 

vyššieho územného celku, 

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

sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, 

prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu, 

f) spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie 

rozvoja sociálnych služieb. 

Komunitné plánovanie je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov, 

metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym 

špecifikám a potrebám jednotlivých občanov, otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov 

a hľadanie najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb.  

Komunitný plán sociálnych služieb umožňuje každému občanovi obce, orgánom 

samosprávy ako i prijímateľom a poskytovateľom sociálnych služieb prezentovať svoje 

záujmy, potreby a nároky. Vzhľadom na odlišné záujmy a potreby je v procese plánovania 

potrebná diskusia a spolupráca za účelom hľadania kompromisných riešení a ich napĺňania. 

K hlavným účastníkom tvorby plánu patrí obec, poskytovatelia sociálnych služieb 
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a prijímatelia sociálnych služieb – klienti. Dôležitou súčasťou plánovania je široká 

verejnosť, ktorá má rovnaké právo sa do procesu tvorby zapojiť a vyjadriť svoj názor na 

dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb. Všetci účastníci majú v procese plánovania 

rovnaké práva a povinnosti v oblasti rozhodovania ako aj finálnej podoby komunitného 

plánu. Charakteristickým znakom KPSS je zapájanie všetkých tých, ktorých sa 

spracovávaná oblasť týka. 

Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je: 

 zapojiť obyvateľov obce do plánovania v oblasti poskytovaní sociálnych služieb, 

 spoznať zámery a potreby poskytovateľov sociálnych služieb, 

 zozbierať, sumarizovať a zanalyzovať požiadavky, predstavy a potreby príjemcov, 

resp. potencionálnych záujemcov o sociálne služby, 

 spracovať aktuálny dokument, ktorý by poskytol prehľad o sociálnych službách 

v obci a načrtol možnosti ich rozvoja, 

 prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb v obci 

a pokúsiť sa o zvýšenie dostupnosti, 

 priblíženie potreby a ponuky v oblasti sociálnych služieb 

1.2 Princípy a hodnoty komunitného plánovania 

Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi 

Komunitný plán je zmluvou, v ktorej sa najmenej tri strany (prijímatelia, poskytovatelia, 

zadávatelia) zaväzujú k vzájomnej spolupráci a súčinnosti. Slobodný a informovaný súhlas 

musí byť výsledkom slobodného dialógu. Predmetom dohody nie sú len zámery a ciele, ale 

taktiež aj spôsob postupu pri realizácii odsúhlasených aktivít. 

 

Posilnenie princípov občianskej spoločnosti 

Každý má právo zapájať sa do vecí verejných. Komunitné plánovanie prepojuje aktivitu 

a potreby občanov s rozhodovaním samosprávy. 

 

Zapojenia sa prijímateľov do komunitného plánovania 

Až keď dosiahneme slobodné, aktívne a rovnocenné zapojenie prijímateľov na všetkých 

úrovniach, tak môžeme hovoriť o komunitnom plánovaní sociálnych služieb. Do tej doby ide 

len o užitočné kroky na príprave komunitného plánovania. Princíp pozitívnej diskriminácie je 
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pri zapájaní prijímateľov užitočný. Jeho cieľom je poskytnúť prijímateľom takú asistenciu, aby 

sa pri plánovaní sociálnych služieb stali rovnocennými partnermi ostatných poskytovateľov, 

zadávateľov 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. 

 

Cyklický proces 

Komunitné plánovanie tvorí špirálu, v ktorej sa jednotlivé fázy, témy a problémy cyklicky 

opakujú, preto je potrebné sa nimi opakovanie zaoberať. Komunitný plán je dokument 

vyžadujúci pravidelnú aktualizáciu a trvalú starostlivosť. 

 

Riešiť to čo sa dá dosiahnuť 

Komunitné plánovanie vychádza z reálneho základu z pohľadu zastúpenia cieľových skupín, 

aktuálnych možností zabezpečenia soc. služieb ako aj problémových situácií. Vzhľadom 

k miestnemu spoločenstvu je zamerané na cieľové skupiny seniorov, ľudí so zdravotným 

postihnutím, obyvateľov postihnutých, resp. ohrozených soc. vylúčením a matky s maloletými 

deťmi. 

 

1.3 Použitá terminológia 

Prijímateľ sociálnych služieb (klient)  je človek, ktorý sa ocitol v nepriaznivej životnej 

situácii a nie je schopný túto situáciu sám zvládnuť. Stáva sa tak odkázaný na pomoc iných. Sú 

to ľudia, ktorí služby dostávajú, ako aj tí, ktorí na ne čakajú. Ciele a zámery užívateľov majú 

pri komunitnom plánovaní rovnakú váhu ako ciele a zámery zadávateľov a poskytovateľov. 

Potreby prijímateľov sú zväčša materiálne, v ktorých ide predovšetkým o sociálne dávky, 

príspevky, bývanie, jedlo, oblečenie. Ale sú však aj nemateriálne – jedná sa o poskytnutie 

určitých druhov sociálnych služieb – sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a iné. Patria 

sem aj potreby týkajúce sa prepravy hromadnou dopravou pre osoby so zdravotným 

postihnutím a bezbariérovosť. Ďalšou potrebou sú príležitosti vrátane pracovných príležitostí 

pre sociálne slabších občanov. Pri plánovaní je dôležité získavanie informácií o potrebách 
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jednotlivých skupín, o kvalite poskytovaných služieb, objavovanie nedostatkov v ponuke 

služieb. 

 

Poskytovateľ sociálnych služieb môže byť fyzická osoba, podnikateľský subjekt, súkromná 

nezisková organizácia, organizácia zriadená obcou, organizácia zriadená samosprávnym 

krajom alebo štátom zriadená organizácia.  Povinnosťou poskytovateľa je podľa zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej 

služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností a poskytovať 

sociálnu službu na odbornej úrovni. 

 

Objednávateľ (zadávateľ) sociálnych služieb je subjekt, ktorému zákon ukladá zabezpečiť 

sociálne služby pre obyvateľov územia, ktoré spravujú. Sú to obce alebo kraje. Úlohou obce je 

niektoré druhy služieb priamo poskytovať. Je veľmi dôležité, aby obec uznesením 

zastupiteľstva deklarovalo svoju vôľu plánovať a rozvíjať sociálne služby. 

 

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo iná činnosť, alebo súbor týchto 

činností, ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, 

rodiny alebo komunity. Na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť 

samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, zabezpečenie nevyhnutných 

podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby, riešenie krízovej 

sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny a na prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby 

a rodiny. 

 

Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne 

väzby a sú viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu, kde žijú. 
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2 ANALÝZA SOCIÁLNYCH A DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJOV OBCE 

 

2.1 Základná charakteristika obce 

Prvá písomná zmienka o obci:  r. 1478 

Počet obyvateľov obce k 30.5.2022:  570 

Okres:      Humenné 

Región:     Horný Zemplín 

Samosprávny kraj:    Prešovský 

Web.:      www.koskovce.eu 

Nadmorská výška:    187 m.n.m. 

Súradnice:     49° 02′ 51.72″ N, 21° 57′ 18″ E 

Adresa:     Obec Koškovce 

      Koškovce 11 

      067 12 

Telefonický kontakt:    +42157/7797128 

 

Obec Koškovce je vzdialená 86 km východným smerom od sídla VÚC Prešov a 15 km severne 

od okresného mesta Humenné. Okresné mesto Humenné je pre obec Koškovce 

najvýznamnejším sídlom plniacim pre obyvateľov Koškoviec funkcie centra dopravy, 

zamestnania a vyššej občianskej vybavenosti. V rámci VÚC Prešovského kraja, patrí 

katastrálne územie obce Koškovce k rozvojovým centrám miestneho významu 

s poľnohospodárskou a obytnou funkciou a funkciami strediskovej obce so Základnou školou, 

Materskou školou, zdravotným strediskom (všeobecný lekár, detský lekár, zubár, lekáreň, 

záchranná služba), poštou a čerpacou stanicou.  

 

2.2 Stručná história  

Prvá písomná o obci Koškovce je datovaná z roku 1478 s názvom obce Koskoc, po maďarsky 

Koskóc, neskôr ako Koskowcze z roku 1773. Patrila panstvu Humenné. Koncom 17. a v 18. 

storočí Csákyovcom a v 19tom storočí Andrássyovcom. V roku 1715 mala 7 opustených a 7 

obývaných domácností, v roku 1787 mala 46 domov a 320 obyvateľov v roku 1828 mala 64 

domov a 480 obyvateľov. Živili sa povozníctvom, drevorubačstvom, tkáčstvom a vyrábali 

drevené náradie. V 19tom storočí bol v obci aj kameňolom. Za prvej Československej republiky 

sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. V jeseni v roku 1944 tu bola partizánska činnosť. JRD 

http://www.koskovce.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zemepisn%C3%A1_%C5%A1%C3%ADrka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zemepisn%C3%A1_d%C4%BA%C5%BEka
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bolo založené v roku 1959. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch 

v Humennom, v Košiciach a Medzilaborciach.  

Dominantou obce je nový kostol zasvätený Duchu svätému, vysvätený v roku 1982. V jeho 

interiéri sú inštalované okná od akademického maliara Vincenta Hložníka. Starý kostol bol 

postavený v roku 1584 v románskom slohu. V 18tom storoční bol barokovo prestavaný a jeho 

dnešná podoba je v klasicistickom štýle zo začiatku 19teho storočia, po vystavaní nového 

kostola bol premenovaný na kaplnku a znovu zasvätený Panne Márii Lurdskej, t. č. slúži ako 

Dom nádeje. 

 

2.3 Sociálno – demografické údaje 

Sociálno – demografické údaje o obyvateľoch Koškoviec boli zozbierané z nasledujúcich 

zdrojov: evidencia obyvateľstva obecného úradu, štatistické údaje Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Humenné a následne spracované do prehľadných tabuliek podľa potrieb komunitného 

plánu. 

 

Štruktúra obyvateľstva, rok 2022 (zdroj: evidencia Obecného úradu) 

Vek Muži Ženy Spolu 

0 – 5 rokov 6 11 17 

6 – 15 rokov 30 26 56 

16 – 25 rokov 37 43 80 

26 – 35 rokov 33 37 70 

36 – 50 rokov 72 52 124 

51 – 60 rokov 31 45 76 

61 – 70 rokov 31 33 64 

Nad 70 rokov 35 48 83 

Spolu 275 295 570 
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Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia, rok 2022 

Muži Ženy Spolu 

275 295 570 

 

Produktivita obyvateľstva, rok 2022 

Vek Muži Ženy Spolu 

Predproduktívny vek (do 18 rokov) 47 48 95 

Produktívny vek (18 – 62 rokov) 176 159 335 

Poproduktívny vek (63 rokov a viac) 70 70 140 

 

Prehľadnejšie spracovanie je v nasledujúcom grafe 
 

 

Celkový počet domácností (zdroj: evidencie Obecného úradu) 

Rok 2021 Rok 2022 

134 134 

 

Vývoj počtu obyvateľov, r. 2022 (zdroj: evidencie Obecného úradu) 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet obyv. 602 595 592 575 570 

      

 

Prehľadnejšie spracovanie je v nasledujúcom grafe 
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Prírastky/úbytky narodených a zomrelých obyvateľov 2018 - 2022 

Rok Narodení Zomrelí Rozdiel 

2018 5 8 -3 

2019 6 7 -1 

2020 2 8 -6 

2021 3 4 -1 

2022 0 3 -3 

(zdroj: evidencie Obecného úradu) 
 

Index starnutia 

Rok 2019 2020 2021 2022 

0 – 14 r. obyv. 73 70 65 59 

nad 65 r. 86 97 105 112 

Index starnutia 0,84 0,72 0,62 0,53 

 

2.3.1 Školstvo 

V obci sa nachádza Základná škola 

s Materskou školou. Deti sa učia na prvom 

i druhom stupni. Počet žiakov k 2.9.2021 je 

193 v obidvoch stupňoch a 15 detí 

v materskej škole. Školu navštevujú žiaci 

nielen z obce ale i z okolitých dedín – 

Hankovce, Dedačov, Zbudské Dlhé, 

Rokytov pri Humennom, Hrabovec nad 

Laborcom, Slovenské Krivé, Jabloň, Ľubiša, Zbojné a Svetlice. Škola ponúka: 

 výučbu všetkých predmetov realizovanú s využitím najmodernejšej techniky, 

interaktívnych tabúľ a internetu, 

 výučbu v počítačových miestnostiach s využitím rôznych edukačných programov 

a encyklopédií, 

 výučbu anglického, nemeckého a ruského jazyka v jazykovom laboratóriu,  

 vlastnú realizáciu  v záujmovej činnosti so zameraním na počítače, matematiku, 

slovenský jazyk, geografiu, chémiu, športovú, umeleckú, výtvarnú činnosť, a iné.... 

 školský klub detí, 

 logopedickú starostlivosť,  

 špeciálnopedagogickú starostlivosť. 
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2.3.2 Zdravotníctvo 

V obci je miestne zdravotné stredisko. 

Nachádza sa tam ambulancia všeobecného 

lekára a detského lekára. 

Pri zdravotnom stredisku sa nachádza 

aj lekáreň. 

 

2.3.3 Zamestnanosť obyvateľov obce 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje v podnikoch a službách v susedných obciach, resp. 

dochádzajú denne za prácou do okresného mesta Humenné alebo okolitých miest: 

Medzilaborce, Strážske, Michalovce. Časť obyvateľov Koškoviec cestuje za prácou do 

zahraničia. Štatistické údaje  v tejto oblasti sú dosť relatívne čísla. Každá inštitúcia si vedie 

svoju vlastnú štatistiku podľa vlastných kritérií. Obec nemá k dispozícii informácie 

o zamestnaní svojich občanov, k dispozícii sú iba údaje z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Humennom, ktorý vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie (tento údaj však nezahŕňa 

celkový počet nezamestnaných z dôvodu chýbajúcich údajov o dobrovoľne nezamestnaných). 

Taktiež nie je k dispozícii údaj o počte osôb pracujúcich v zahraničí. 

2.3.4 Služby 

V obci je malé zastúpenie drobných živnostníkov. Ich existencia na území obce značne vplýva 

na finančné možnosti obce, najmä z pohľadu miestnych daní a poplatkov. Všetky 

podnikateľské subjekty však pôsobia na komerčnej báze (pohostinstvá, potraviny). 
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3 ANALÝZA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI 
 

3.1 Aktuálne sociálne služby v obci Koškovce 

Poskytovateľom sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991  Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon 

v znení neskorších predpisov je: 

 verejný poskytovateľ: obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, 

právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným 

celkom 

 neverejný poskytovateľ. 

Financovanie sociálnych služieb je zabezpečované z nasledujúcich zdrojov: 

 rozpočet obce, 

 úhrada od klientov, 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

 Iné zdroje. 

Obec Koškovce realizuje nasledovné sociálne služby a sociálnu pomoc obyvateľom 

Koškoviec: 

 posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu 

 poskytovanie sociálneho poradenstva 

 poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa 

 poskytovanie príspevku pri nástupe dieťaťa do základnej školy 

 poskytovanie príspevku na darčekové balíčky pre domácnosti 

 poskytovanie príspevku pre deti na rôzne kultúrne a spoločenské akcie 

 poskytovanie príspevkov k rôznym príležitostiam – Deň matiek, Mikuláš a iné. 

Denný stacionár pre seniorov 

 

Obec Koškovce od 9.1.2017 zabezpečuje podľa potrieb obyvateľov obce prevádzku denného 

stacionára, v ktorom sa podľa § 40 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba 

fyzickej osobe so stupňom odkázanosti najmenej III. podľa prílohy č.3 a ak je odkázaná na 

sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.  

 

 



Komunitný plán sociálnych služieb obce Koškovce 2023 – 2027 

 
20 

V dennom stacionári sa 

poskytuje: 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 

fyzickej osoby 

- sociálne poradenstvo 

- sociálna rehabilitácia 

- stravovanie 

zabezpečuje: 

- rozvoj pracovných zručností 

- záujmovú činnosť 

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, 

ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej 

rehabilitácii. 

 

Poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa 

V roku 2021boli poskytnuté 3 príspevky pri narodení dieťaťa vo výške po 166 EUR, spolu 498 

EUR. 

Poskytovanie príspevku pri nástupe dieťaťa do základnej školy 

V roku 2021 bolo poskytnutých 16 príspevkov v sume 33,20 EUR pri príležitosti nástupu detí 

do prvého ročníka základnej školy, spolu to bolo 531,20 EUR. 

Poskytovanie príspevku pre deti na rôzne kultúrne a spoločenské akcie 

V roku 2021 bola poskytnutá celková výška príspevkov 350 EUR pre deti na rôzne kultúrne 

a spoločenské akcie – Mikuláš.  

Posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách vykonáva Obec Koškovce sociálnu 

posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby. 

Posudzuje sa fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb alebo 

zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári. Tiež sa posudzuje osoba, 

ktorá priamo podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá obsahuje 

všetky náležitosti uvedené v § 8 ods. 1 zákona o sociálnych službách, resp. poskytne priamo 

zariadeniu všetky údaje uvedené v § 74 ods.3 na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovanie 

sociálnej služby. V roku 2021 bolo vydaných 5 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.  
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3.2 Sociálne služby a podmienky pre ich rozvoj podľa jednotlivých kategórií 

prijímateľov 

 

3.2.1 Sociálna skupina: Deti, mládež a rodina 

Podmienky pre prevenciu sociálno-patologických javov ako aj riešenie sociálnych problémov 

tejto sociálnej skupiny zabezpečuje nasledovná sociálna a občianska infraštruktúra v obci 

Koškovce: 

 Obec: 

 poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa, 

 poskytovanie príspevku pri nástupe dieťaťa do základnej školy, 

 výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

 poskytovanie sociálneho poradenstva, 

 organizácia spoločenských podujatí s dôrazom na hodnoty rodiny (Dni 

obce, Deň matiek, Mikuláš a pod.). 

 Základná škola s Materskou školou, Koškovce 134: 

 triedy prvého a druhého stupňa, 

 školský klub detí, 

 školská jedáleň, 

 účasť na vedomostných, umeleckých aj športových súťažiach, zapájanie 

sa školy do rôznych projektov s dosahovaním veľmi dobrých výsledkov 

v celoslovenskom priemere, 

 v záujme zvyšovania kvality vzdelávania a jeho modernizácie zapájanie 

sa do projektov na národnej a medzinárodnej úrovni, 

 záujmová činnosť žiakov v rámci školy – anglický jazyk, matematický 

krúžok, športový krúžok, florbalový krúžok, hravá slovenčina, z každého 

rožka troška a veľa ďalších 

 Materská škola 

 Zapájanie sa škôlky do spoločenských akcií obce 

 

Na základe zisťovania potrieb skupiny boli zaznamenané nasledovné požiadavky na 

skvalitnenie služieb a podmienok: 

 detský kútik pre malé deti, 

 modernizácia detského ihriska v MŠ, 

 pokračovanie organizácie spoločenských podujatí podporujúcich hodnotu rodiny. 
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3.2.2 Sociálna skupina: seniori a osoby so zdravotným postihnutím 

Sociálne služby a napĺňanie voľnočasových potrieb seniorov v obci zabezpečujú: 

 Obec 

 posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu, 

 poskytovanie sociálneho poradenstva. 

 Denný stacionár 

 sociálne poradenstvo,  

 záujmová a kultúrna činnosť, terapeutická a rehabilitačná činnosť (biblioterapia, 

fyzioterapia, muzikoterapia, psychoterapia, ergoterapia) 

 sociálna rehabilitácia. 

Na základe zisťovania potrieb skupiny boli zaznamenané nasledovné požiadavky na 

skvalitnenie služieb a podmienok: 

 zintenzívnenie sociálnych kontaktov realizovaním podujatí a služieb pre seniorov 

žijúcich v domácnostiach, 

 realizácia zájazdov pre seniorov, 

 záujem o opatrovateľskú službu, 

 záujem o prepravnú službu. 

 

Obec Koškovce v budúcnosti počíta s nárastom počtu obyvateľov najmä v kategórii 

predproduktívneho a produktívneho veku, no je potrebné počítať aj s celoslovenskou 

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

občanov v poproduktívnom veku. 
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4 ANALÝZA POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 
 

4.1 Identifikácia cieľových skupín v oblasti poskytovania sociálnych služieb 

Analytická časť procesu komunitného plánovania a dotazníkový prieskum v obci boli 

špecificky zamerané na zmapovanie demografickej štruktúry obyvateľov obce, existujúceho 

stavu v oblasti poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci v obci, ako aj na 

sumarizáciu potrieb občanov obce vo vzťahu k sociálnej pomoci a sociálnym službám. Po 

zhrnutí všetkých relevantných podkladov, prognostických odhadov a špecifikácii prioritných 

problémov  v oblasti sociálnej pomoci bol proces komunitného plánovania zameraný prioritne 

na tri nosné cieľové skupiny a to: 

 rodiny, deti a mládež, 

 seniori a osoby so zdravotným postihnutím, 

 osoby ohrozené chudobou a sociálnou inklúziou. 

V procese tvorby komunitného plánu v obci Koškovce boli ciele a konkrétne opatrenia 

špecificky orientované na vyššie uvedené cieľové skupiny, pričom zohľadňované boli aj 

potreby ostatných občanov obce. Jednotlivé opatrenia boli koncipované tak, aby ich naplnením 

došlo k uspokojeniu potrieb v oblasti sociálnych služieb a aby ich v širšom kontexte mohli 

využívať všetci obyvatelia Koškovce. 

 

4.1.1 Sociálna skupina: Rodina, deti a mládež 

Za najviac ohrozenú kategóriu tejto skupiny prioritne považujeme sociálne odkázané rodiny 

s deťmi a mládežou a neúplné rodiny. Predpokladá sa, že nepriaznivá sociálna situácia takýchto 

rodín ovplyvňuje nielen kvalitu života dieťaťa v období spolunažívania so svojou rodinou, ale  

pôsobí na kvalitu života jedinca aj v období zakladania vlastnej rodiny, a teda nepriaznivý 

sociálny stav vplýva na sociálny komfort ešte minimálne ďalšej jednej generácie.  
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4.1.2 Sociálna skupina: Seniori a osoby so zdravotným postihnutím 

Populácia seniorov je obvykle vymedzená vekovou hranicou 65 rokov, pričom zákon č. 

461/2003 Z. z o sociálnom poistení uvádza, že dôchodkový vek u mužov a žien je 62 rokov. 

Veková skupina 65-74 ročných sa nazýva aj „tretí vek“ – 

(young-old), ľudia vo veku 75 – 85 rokov (old-old) sú 

osobami „štvrtého veku“ a populácia 85+ označujeme ako 

„oldest old“. 

Táto kategória obyvateľov poproduktívneho veku je 

vnútorne rôznorodá z hľadiska životného štýlu, zdravotného 

stavu, rodinného a sociálneho zázemia jednotlivých osôb. 

Spôsob života seniorov našej obce výrazne ovplyvňuje 

skutočnosť, či sú tieto osoby obyvateľmi žijúcimi vo svojich 

domácnostiach (alebo v domácnostiach svojich rodín). 

V obci žije 112 seniorov. Tridsiatimšiestim seniorom sa poskytuje sociálna služba v Dennom 

stacionári. 

 

4.1.3 Sociálna skupina: osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením 

Do tejto skupiny sme zaradili obyvateľov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii 

z dôvodu problémov so zamestnaním, bývaním a zdravotne postihnutí občania. 

V okrese Humenné bola koncom roka evidovaná miera nezamestnanosti 7,93% (zdroj: 

štatistika UPSVaR k 31.12.2021). V obci Koškovce je predpoklad podobnej výšky miery 

nezamestnanosti, konečný výsledok skresľuje počet dobrovoľne nezamestnaných, 

zdržiavajúcich sa dlhodobo alebo krátkodobo v zahraničí, často striedajúcich zamestnania príp. 

vykonávajúcich iba sezónne práce. 

 

4.2 Potreby prijímateľov sociálnych služieb 

Návrhy, pripomienky a potreby prijímateľov sociálnych služieb boli zisťované prostredníctvom 

analýzy a mapovania požiadaviek obyvateľov Koškoviec v teréne. Zber údajov bol 

zabezpečený prostredníctvom dotazníka, ktorý bol distribuovaný do poštových schránok 

občanov (tvorí prílohu tohto dokumentu) ale aj osobným kontaktom s obyvateľmi obce. Zistené 

skutočnosti sme zhrnuli v SWOT analýze pre všetky skupiny obyvateľstva spolu. 
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4.2.1 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky (problémy) 

 Záujem obce o strategické plánovanie a rozvoj 

sociálnych služieb pre občanov  

 Vytváranie podmienok pre komunitný rozvoj  

Súlad s národnými, regionálnymi a lokálnymi 

prioritami  

 Dostatok priestorov na realizáciu 

voľnočasových aktivít 

 Dobrá spolupráca obecný úrad – občan 

 kalendár každoročných podujatí počas celého 

roka  

 Využívanie existujúcich dotácií, grantov, 

príspevkov (aktívna spolupráca s ÚPSVaR) 

 existencia materskej školy priamo v obci 

 existencia základnej školy prvého a druhého 

stupňa priamo v obci 

 existencia športovísk pri ZŠ (telocvičňa, 

futbalové ihrisko) 

 realizácia spoločenských aktivít obce 

upevňujúca hodnoty rodiny a podporujúca 

spoločné trávenie voľného času 

 informovanosť obyvateľov obce o aktivitách 

a službách (internetová stránka, miestny 

rozhlas,) 

 obecná knižnica 

 dobrovoľnícky potenciál niektorých 

obyvateľov v prospech záujmovej činnosti pre 

deti, mládež a rodinu 

 absencia viacúčelovo ihriska pre 

deti a mládež  

 absencia priestorov využívaných 

pre deti a mládež v zimnom období, 

resp. pri nepriaznivom počasí 

(detská herňa) 

 neexistujúca bytová výstavba pre 

mladé rodiny s deťmi pobyt 

neprispôsobivých občanov 

(vandalizmus, krádeže) v obci – pri 

návšteve 

 potreba rozšíreného kamerového 

systému v obci 

 

Príležitosti (očakávania) Ohrozenie, riziká 

 existujúce priestory obecného úradu na 

využívanie voľného času detí a ich rodičov 

 Tvorba druhého komunitného plánu sociálnych 

služieb na roky 2023 – 2026 

 Cielenie opatrení podľa miestnych potrieb  

 Rozvoj svojpomocného riešenia miestnych 

problémov  

 Možnosť získania mimorozpočtových zdrojov 

(ŠR, EŠIF, atď.)  

 Vzdelávanie v sociálnej oblasti 

 Podpora vzniku nových sociálnych služieb 

potrebných pre obyvateľov obce 

 Práca s verejnosťou za účelom zvyšovania 

zodpovednosti a aktívnej účasti pri riešení 

životných situácií  

 Vytváranie partnerstiev s okolitými obcami  

 Demografická krivka (starnutie 

obyvateľstva)  

 Rozpad spoločenských, 

komunitných a rodinných vzťahov  

 Neochota ľudí spolupracovať a 

meniť svoju situáciu  

 Nestabilita a nízka zrozumiteľnosť 

legislatívy  

 Náročné získavanie externých 

finančných zdrojov  

 Vplyv možných javov na deti a 

mládež – kriminalita, drogy  

 Nezáujem obyvateľstva o veci 

verejné, rozvoj vlastnej komunity a 

nezáujem časti cieľovej skupiny 

riešiť svoje problémy 
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5 CIELE, PRIORITY A STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 
 

5.1 Nadradené stratégie dotýkajúce sa sociálnych služieb 

Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. 

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

podnikaní v znení neskorších predpisov a nadväzuje na nadradené ciele, priority a stratégie 

dokumentov: 

 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030 – MPSVR SR (2021)  

 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2020 

– 2025, 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Koškovce na obdobie 2023 – 2027. 

 

Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2020-2025:  

 podporovať miestnu samosprávu v tvorbe efektívnej siete sociálnych služieb pre seniorov 

 zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím 

 zabezpečiť rozvoj sociálnej služby pre ľudí v nepriaznivej alebo krízovej situácii 

 zvyšovanie povedomia verejnosti o sociálnych službách a ovplyvňovanie verejných politík 

prostredníctvom komunikačných aktivít 

 kontinuálne zvyšovanie kvality sociálnych služieb v súlade s podmienkami. 

 

Ciele, priority a stratégie KPSS obce Koškovce sú v súlade s: 

 cieľmi Národných priorít rozvoja sociálnych služieb: 

 zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so 

zohľadnením ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu a dôrazom na 

rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, 

 zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb  v súlade s potrebami cieľových 

skupín a komunity, 

 zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj 

sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena odkázaného na 

pomoc inej osoby pri sebaobsluhe, 

 presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, 
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 zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných 

sociálnych služieb, 

 zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných 

lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej 

chudoby. 

 prioritami NPRSS: 

 zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity, 

 podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej 

starostlivosti na komunitnú starostlivosť, 

 zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. 

 

 Prioritami, cieľmi a opatreniami  v sociálnej oblasti PHSR POSK sú: 

o  strategický cieľ: Skvalitnenie životných podmienok obyvateľov v kraji 

a rozvoj inkluzívnej občianskej spoločnosti 

 Špecifické ciele:  

1. Modernizácia vzdelávania s dôrazom na kvalitu života 

o Podpora dobudovania chýbajúcich zariadení 

predprimárneho vzdelávania 

o Skvalitnenie vzdelávania  na základných školách 

a stredných školách a jeho priblíženie potrebám trhu 

práce 

o Podpora nových foriem celoživotného vzdelávania 

a uznávania kompetencií s dôrazom na ohrozené skupiny 

o Podpora ďalšieho vzdelávania dospelých pre meniace sa 

potreby trhu práce 

2. Budovanie a rozvoj centier zdravotníckych, sociálnych 

a komunitných služieb pre inkluzívnu občiansku vybavenosť 

o  zvyšovanie dostupnosti rozvoja sociálnych služieb 

odkázaným osobám  

o  podpora prevencie ochrany zdravia a skvalitnenie 

poskytovania zdravotníckej starostlivosti 
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o  podpora aktivizácie občanov v oblasti zvyšovania 

kvality života, obnovy pracovných návykov, rozvoja 

kultúrneho bohatstva, sociálnej inklúzie 

o  zlepšenie existujúcich pracovných podmienok a podpora 

tvorby nových pracovných miest pre budovanie 

inkluzívneho trhu práce 

3. Udržateľný rozvoj územia s dôrazom na podporu kultúrneho 

potenciálu 

o  podpora strategického plánovania rozvoja a sektorovej 

spolupráce 

o  ochrana a podpora šírenia kultúrneho dedičstva 

a regionálnej kultúrnej identity 
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6 IMPLEMENTÁCIA  KOMUNITNÉHO  PLÁNOVANIA  OBCE  

KOŠKOVCE 
 

V tejto časti dokumentu sú uvedené konkrétne priority, ciele, opatrenia a aktivity 

komunitného plánovania sociálnych služieb v obci Koškovce v súlade s nadradenými 

strategickými dokumentmi pre jednotlivé cieľové skupiny. Uvedené priority, ciele a stratégie 

môžu byť aktualizované podľa potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, 

zohľadňujúc nadradené strategické dokumenty. 

Konkrétne ciele, opatrenia vedúce k naplneniu cieľov, ich špecifikácia, časový harmonogram, 

finančné a ostatné podmienky realizácie cieľov sú uvedené v prehľadných tabuľkách. 

 

Sociálna skupina 

prijímateľov 
Cieľ Opatrenia 

Rodina, deti, 

mládež 

1. Zdravé trávenie 

voľného času 

1.1 Vybudovanie multifunkčného ihriska 

1.2 Vybudovanie oddychovej zóny 

1.3 Zriadenie krytého detského kútika pre 

malé deti 

1.4 Vybudovanie senzorickej záhrady 

s viacúčelovými ihriskami 

2. Integrácia 
2.1 Organizácia spoločenských podujatí 

na podporu hodnoty rodiny 

3. Kvalita života 

občanov 

3.1 Výstavba bytového domu  

Osoby ohrozené 

chudobou 

a sociálnou 

exklúziou 

4. Bezbariérovosť 

a dostupnosť 

 

4.1 Rekonštrukcia chodníkov 

a odstavných plôch v obci s dôrazom 

na bezbariérovosť 

Seniori 

5. Integrácia a aktívna 

účasť na živote obce 

5.1 Zintenzívnenie sociálnych kontaktov 

realizovaním podujatí pre seniorov 

žijúcich v domácnostiach 

6. Starostlivosť 

o človeka 

6.1 Sprevádzkovanie prepravnej služby, 

tzv. sociálneho taxíka 

6.2 Prevádzkovanie Denného stacionára 

6.3 Podpora spolupráce obce 

s poskytovateľmi sociálnej služby 
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6.1 Ciele KPSS Obce Koškovce vo vzťahu k cieľovej skupine „Rodina, deti, mládež“ 

 

 Cieľ 1 - Zdravé trávenie voľného času 

 Cieľ 2 – Integrácia 

 Cieľ 3 – Kvalita života občanov 

 

6.1.1 Opatrenie vedúce k naplneniu cieľov 

Cieľ 1: Zdravé trávenie voľného času 

Opatrenie 1.1 Vybudovanie multifunkčného ihriska 

Opatrenie 1.2 Vybudovanie oddychovej zóny 

Opatrenie 1.3 Zriadenie krytého detského kútika pre malé deti 

Opatrenie 1.4 Vybudovanie senzorickej záhrady s viacúčelovými ihriskami 

Cieľ 2 Integrácia 

Opatrenie 2.1 Organizácia spoločenských podujatí na podporu hodnoty rodiny 

Cieľ 3 Kvalita života občanov 

Opatrenie 3.1 Výstavba nájomného bytového domu 

 

6.1.1.1 Špecifikácia jednotlivých opatrení 

Tabuľka 1 – špecifikácia opatrenia 1.1 

Cieľ 1: 
Vytvorenie podmienok pre efektívne trávenie voľného času detí, 

mládeže a rodičov 

Opatrenie 1.1 Vybudovanie multifunkčného ihriska 

Charakteristika 

opatrenia 

Z dotazníkového prieskumu vyplynula aj požiadavka obyvateľov obce, 

ktorým v obci chýba multifunkčný športový areál, na rôzne loptové 

športy. Multifunkčné ihrisko je veľkým prínosom pre rozvoj športu 

a mládeže v našej obci. Na tomto ihrisku je možné hrať športy: futbal, 

tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, hádzanú a ďalšie. Viacúčelové ihriská 

s povrchom z umelej trávy sú v zimných mesiacoch s obľubou využívané 

ako klziská. Viacúčelové ihriská na Slovensku sú realizované hlavne za 

podpory Úradu vlády. Mladí ľudia v obci potrebujú miesto na zmysluplné 

trávenie voľného času. Túžia po novom a sviežom životnom štýle, chcú 

sa zdravo stravovať, športovať a byť aktívni. Preto je ich požiadavka 

a dopyt po otvorených športoviskách logickým výsledkom nových 

trendov a zdravého života po celom svete. 

Očakávaný 

dopad 

opatrenia 

 miesto pre športové vyžitie sa pre obyvateľov obce rôznych vekových 

kategórií, 

 zlepšenie vzájomných vzťahov v obci, 

 spestrenie aktívneho spoločenského života, 

 nové priestory na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času 
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Aktivity vedúce 

k naplneniu 

opatrenia 

1. Vytvorenie pracovnej skupiny z radov mládeže, občanov obce, 

poslancov obecného zastupiteľstva a vedenia školy, ktorí sa budú 

aktívne podieľať  na budovaní ihriska  

2. výber vhodných priestorov na vybudovanie multifunkčného ihriska 

3. získanie finančných prostriedkov za účelom vybudovania ihriska 

(projekt cez Úrad vlády, úver, granty a pod.) 

4. výber najvhodnejšieho dodávateľa viacúčelového ihriska –

prezentácia dodávateľa 

5. samotná realizácia multifunkčného ihriska 

6. odovzdanie multifunkčného ihriska do užívania 

Časový 

harmonogram 
2023 - 2026 

Zodpovedný 

realizátor 
Obecný úrad 

Spolupracujúce 

subjekty 
ZŠ s MŠ Koškovce 

Počet klientov Deti, mládež a dospelí obce Koškovce,  

200 žiakov ZŠ s MŠ Koškovce 

Predpokladané 

finančné 

náklady 

40 000,- eur 

Zdroje financií Platobná agentúra (PPA),Úrad vlády SR, VUC, MPSVaR SR, rozpočet 

obce, sponzorské príspevky, nadácie (Orange, Markíza, SPP) a ďalšie 

Predpokladané 

riziká  
 nedostatok finančných prostriedkov 

 pasivita zo strany cieľových skupín 

 nevhodné miesta v obci 

Efektivita  prevencia sociálnej izolácie 

 miesto na stretávanie sa detí, mládeže a ich rodičov 

 multifunkčný športový areál bude aktívne využívaný všetkými 

obyvateľmi obce 

 miesto na aktívne trávenie voľného času 

Ľudské zdroje - 1 pracovník na písanie projektov, 

- Pracovníci firmy na inštaláciu ihriska, 

- Obyvatelia obce na dobrovoľnícku prácu 

 

Tabuľka 2 – špecifikácia opatrenia 1.2 

Cieľ 1: 
Vytvorenie podmienok pre efektívne trávenie voľného času detí, 

mládeže a rodičov 

Opatrenie 1.2 Vybudovanie oddychovej zóny 

Charakteristika 

opatrenia 

Aj požiadavka vytvorenia oddychovej zóny vyplynula z dotazníkového 

prieskumu. Je potrebné vytvoriť miesto, kde by mohli rodiny s deťmi, ale 

i ostatní obyvatelia obce, realizovať aktívny oddych spojený s opekaním. 

Realizácia takejto oddychovej zóny bude realizovaná čiastočne 

dodávateľsky – vybudovanie altánku a priestoru na opekanie a čiastočne 

svojpomocne – úprava terénu. 

Očakávaný 

dopad 

opatrenia 

 miesto pre kultúrne, sociálne a športové vyžitie sa pre mladé rodiny 

a ostatných obyvateľov obce 

 zlepšenie vzájomných vzťahov v obci, 
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 spestrenie aktívneho spoločenského života, 

 

Aktivity vedúce 

k naplneniu 

opatrenia 

 vytvorenie skupiny dobrovoľníkov z radov rodičov detí obce a 

poslancov obecného zastupiteľstva 

 výber vhodných priestorov v oblasti futbalového ihriska 

 získanie finančných prostriedkov za účelom vybudovania oddychovej 

zóny (projekt cez rôzne nadácie, granty a pod.) 

 samotná realizácia  

 odovzdanie do užívania 

Časový 

harmonogram 
2023 - 2026 

Zodpovedný 

realizátor 
Obecný úrad 

Spolupracujúce 

subjekty 

Dobrovoľníci, externá firma pre realizáciu (stavba altánku, osadenie 

lavičiek, vybudovanie ohniska) 

Počet klientov Všetci obyvatelia obce 

Predpokladané 

fin. náklady 
10000,- eur 

Zdroje financií rozpočet obce, sponzorské príspevky, nadácie a ďalšie 

Predpokladané 

riziká  
 nedostatok finančných prostriedkov 

 pasivita zo strany cieľových skupín 

Efektivita  prevencia sociálnej izolácie 

 miesto na stretávanie sa občanov 

 miesto na aktívne trávenie voľného času 

Ľudské zdroje - 1 pracovník na písanie projektov, 

- Obyvatelia obce na dobrovoľnícku prácu 

- Externá firma na realizáciu stavebných prác 

 

Tabuľka 3 – špecifikácia opatrenia 1.3 

Cieľ 1: 
Vytvorenie podmienok pre efektívne trávenie voľného času detí, 

mládeže a rodičov 

Opatrenie 1.3 Zriadenie krytého detského kútika pre malé deti 

Charakteristika 

opatrenia 

Aj požiadavka vytvorenia detského krytého kútika pre malé deti 

vyplynula z dotazníkového prieskumu. V obci sa nachádzajú mladé 

rodiny s deťmi do 7 rokov, ktoré sa chcú stretávať aj v zimných 

mesiacoch alebo v prípade nepriaznivého počasia. Vzhľadom k veľkosti 

a priestorovému vybaveniu kultúrneho domu je možné vytvorenie 

miestnosti pre takéto stretávanie sa. Deti sa budú aktivizovať hrami, 

rôznymi športami či rozvíjaním motorických zručností rôznymi 

grafomotorickými úlohami. Rodičia sa budú stretávať a vymieňať si 

skúsenosti z oblasti výchovy, výživy a rastu svojich ratolestí – čím takéto 

stretávanie nadobudne nielen sociálny ale i kognitívny charakter. 

Očakávaný 

dopad 

opatrenia 

 miesto pre kultúrne, sociálne a športové vyžitie sa pre mladé rodiny - 

deti a rodičov obce, 

 zlepšenie vzájomných vzťahov v obci, 

 spestrenie aktívneho spoločenského života, 

 nové priestory na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času 
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Aktivity vedúce 

k naplneniu 

opatrenia 

 vytvorenie skupiny dobrovoľníkov z radov rodičov detí obce a 

poslancov obecného zastupiteľstva 

 výber vhodných priestorov z voľných miestností v budove 

Kultúrneho domu v obci 

 získanie finančných prostriedkov za účelom vybudovania krytého 

detského kútika (projekt cez rôzne nadácie, granty a pod.) 

 úprava miestnosti (vymaľovanie, osadenie svetiel), zakúpenie 

koberca, stoličiek, hračiek, hier a aktivizujúcich pomôcok 

 samotná realizácia krytého detského kútika 

 odovzdanie kútika do užívania 

Časový 

harmonogram 
2023 - 2026 

Zodpovedný 

realizátor 
Obecný úrad 

Spolupracujúce 

subjekty 
Dobrovoľníci z radov rodičov detí 

Počet klientov 20 - 25 detí vo veku do 7 rokov  obce Koškovce,  

15 – 20 dospelých (rodičov, obyvateľov obce) 

Predpokladané 

fin. náklady 
1000,- eur 

Zdroje financií rozpočet obce, sponzorské príspevky, nadácie  

Predpokladané 

riziká  
 nedostatok finančných prostriedkov 

 pasivita zo strany cieľových skupín 

Efektivita  prevencia sociálnej izolácie 

 miesto na stretávanie sa detí a ich rodičov 

 miesto na aktívne trávenie voľného času 

Ľudské zdroje - 1 pracovník na písanie projektov, 

- Obyvatelia obce na dobrovoľnícku prácu 

 

Tabuľka 4 – špecifikácia opatrenia 1.4 

Cieľ 1: 
Vytvorenie podmienok pre efektívne trávenie voľného času detí, 

mládeže a rodičov 

Opatrenie 1.4 Vybudovanie senzorickej záhrady s viacúčelovými ihriskami 

Charakteristika 

opatrenia 

V obci sa nachádzajú nevyužité obecné plochy, ktoré môžu slúžiť pre 

využitie voľného času pre  rodiny s deťmi ale i ostatných občanov, ktorí 

chcú aktívne športovať. Takýto priestor sa nachádza pred obecným 

úradom. Vytvorením senzorickej záhrady so športovými prvkami sa deti 

a dospelí budú aktivizovať hrami a rôznymi športmi. V senzorickej 

záhrade budú osadené prvky: senzorický chodník, malé ihrisko pre deti 

do 12 rokov s preliezačkami, hojdačkou a workoutové ihrisko pre 

dospelých.   

Očakávaný 

dopad 

opatrenia 

 miesto pre kultúrne, sociálne a športové vyžitie sa všetkých občanov 

obce, 

 zlepšenie vzájomných vzťahov v obci, 

 spestrenie aktívneho spoločenského života, 

 nové priestory na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času 
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Aktivity vedúce 

k naplneniu 

opatrenia 

 vytvorenie skupiny dobrovoľníkov z radov občanov obce a poslancov 

obecného zastupiteľstva 

 získanie finančných prostriedkov za účelom vybudovania senzorickej 

záhrady (projekt cez rôzne nadácie, granty a pod.) 

 samotná realizácia senzorickej záhrady 

 odovzdanie kútika do užívania 

Časový 

harmonogram 
2023 - 2026 

Zodpovedný 

realizátor 
Obecný úrad 

Spolupracujúce 

subjekty 
Dobrovoľníci z radov občanov obce 

Počet klientov Všetci obyvatelia obce 

Predpokladané 

fin. náklady 
30 000,- eur 

Zdroje financií rozpočet obce, sponzorské príspevky, nadácie  a ďalšie 

Predpokladané 

riziká  
 nedostatok finančných prostriedkov 

 pasivita zo strany cieľových skupín 

Efektivita  prevencia sociálnej izolácie 

 miesto na stretávanie sa detí a ich rodičov 

 miesto na aktívne trávenie voľného času 

Ľudské zdroje - 1 pracovník na písanie projektov, 

- Obyvatelia obce na dobrovoľnícku prácu 

 

Tabuľka 5 – špecifikácia opatrenia 2.1 

Cieľ 2: Integrácia 

Opatrenie 2.1 Organizácia spoločenských podujatí na podporu rodiny 

Charakteristika 

opatrenia 

Rodina je pre nás miestom, kde sa delíme o to, čo sa nám podarilo 

a z čoho máme radosť, ale je aj pevným bodom, ktorého sa chytáme, keď 

máme pocit, že všetko sa rúca a zlyháva. Preto v obci plánujeme po 

covidovom období obnoviť tradične usporadúvané obecné slávnosti – 

Turičný pondelok.  Mikulášske vystúpenie je každoročne určené 

a venované deťom a rodinám, spájaniu generácií. V nasledujúcich rokoch 

chceme organizovať uvítanie prázdnin športovým dňom pre rodiny, 

denný detský tábor pre deti navštevujúcich základnú školu a rozlúčkový 

deň po prázdninách. 

Očakávaný 

dopad 

opatrenia 

 posilnenie rodinných, partnerských a medziľudských vzťahov 

všetkých občanov obce, 

 zmysluplné využitie voľného času detí, mládeže, dospelých a 

seniorov 

Aktivity vedúce 

k naplneniu 

opatrenia 

1. stretnutie a dohodnutie sa zúčastnených skupín z radov 

dobrovoľníkov, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov 

obecného úradu 

2. vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce 

3. samotná realizácia opatrenia 

Časový 

harmonogram 
2023 - 2026 
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Zodpovedný 

realizátor 
Obecný úrad 

Spolupracujúce 

subjekty 

Denný stacionár, ZŠ s MŠ Koškovce, Únia žien obce Koškovce 

 

Počet klientov 570 obyvateľov  obce Koškovce, návštevníci obce 

Predpokladané 

finančné 

náklady 

3000,- eur 

Zdroje financií rozpočet obce, sponzorské príspevky a ďalšie 

Predpokladané 

riziká  
 nedostatok finančných prostriedkov 

 neochota zo strany zúčastnených organizátorov 

 malá účasť obyvateľov v prípade nepriaznivého počasia 

Efektivita  posilnenie rodinných, partnerských a medziľudských vzťahov 

všetkých občanov obce, 

 zmysluplné využitie voľného času detí, mládeže, dospelých a 

seniorov 

Ľudské zdroje - 8 pracovníkov obecného úradu (vrátane denného stacionára) 

- dobrovoľníčky z Únie žien obce Koškovce, 

- 1 pracovník pre pravidelný monitoring 

 

Tabuľka 6 – špecifikácia opatrenia 3.1 

Cieľ 3: Kvalita života občanov 

Opatrenie 3.1 Výstavba nájomného bytového domu 

Charakteristika 

opatrenia 

V obci chýbajú nájomné byty. Hlavne mladé rodiny nemajú možnosť 

dočasného využitia obecných bytov. Na obecnom úrade evidujeme 

niekoľko žiadostí k výstavbe týchto bytov. Plánujeme výstavbu bytového 

domu s 9timi bytovými jednotkami – s využitím dotácie z Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru od Štátneho fondu rozvoja 

bývania. Bytový dom bude mať štyri trojizbové, štyri dvojizbové a jeden 

jednoizbový byt. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Programe 

hospodárskeho rozvoja obce Koškovce. 

Očakávaný 

dopad 

opatrenia 

 riešenie bytovej otázky mladých rodín a sociálne znevýhodnených 

občanov obce, 

 nárast počtu obyvateľov obce, 

 predchádzanie migrácie mladých rodín do miest, 

 zlepšenie infraštruktúry v obci – vybudovaním chodníkov, 

parkovacích miest a cesty 

Aktivity vedúce 

k naplneniu 

opatrenia 

1. výber vhodných pozemkov na vybudovanie bytového domu 

2. získanie finančných prostriedkov (projekt z Ministerstva výstavby 

a regionálneho rozvoja, úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 

granty a pod.) 

3. výber najvhodnejšieho dodávateľa – prezentácia dodávateľa 

4. samotná realizácia výstavby 

5. kolaudácia a odovzdanie bytového domu do užívania 

Časový 

harmonogram 
2023 - 2026 
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Zodpovedný 

realizátor 
Obecný úrad 

Spolupracujúce 

subjekty 
 

Počet klientov 27 – 30 obyvateľov  obce Koškovce 

Predpokladané 

finančné 

náklady 

950 000,- eur 

Zdroje financií Dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, úver zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania, bankový úver a ďalšie) 

Predpokladané 

riziká  
 nenájdenie vhodnej plochy v obci na výstavbu bytového domu 

 nedostatok finančných prostriedkov na dokončenie 

Efektivita  riešenie bytovej otázky mladých rodín a sociálne znevýhodnených 

občanov obce, 

 nárast počtu obyvateľov obce, 

 predchádzanie migrácie mladých rodín do miest, 

 zlepšenie infraštruktúry v obci – vybudovaním chodníkov, 

parkovacích miest a prístupovej cesty 

Ľudské zdroje - 1 pracovník na vypracovanie projektu 

- Robotníci dodávateľských firiem  - podľa potreby etapy výstavby 

 

6.2 Ciele KPSS Obce Koškovce vo vzťahu k cieľovej skupine „Osoby ohrozené 

chudobou a sociálnou exklúziou“ 

 

 Cieľ 4–bezpečnosť, bezbariérovosť a dostupnosť 

 

6.2.1 Opatrenie vedúce k naplneniu cieľov 

Cieľ 4: Bezpečnosť a dostupnosť 

Opatrenie 4.1 
Rekonštrukcia chodníkov a odstavných plôch v obci s dôrazom na 

bezbariérovosť 

 

6.2.1.1 Špecifikácia jednotlivých opatrení 

Tabuľka 7 – špecifikácia opatrenia 4.1 

Cieľ 4: Bezpečnosť, bezbariérovosť a dostupnosť 

Opatrenie 4.1 
Rekonštrukcia chodníkov a odstavných plôch v obci s dôrazom na 

bezbariérovosť 

Charakteristika 

opatrenia 

Prostredie bez bariér by malo byť samozrejmou súčasťou nášho života. 

Chodníky a priechody pre chodcov, ktoré sa nachádzajú v obci sú už 

značne opotrebované, je potrebné ich rekonštruovať. Pri plánovaní a 

samotnej realizácii výstavby chodníkov sa bude dbať na to, aby boli 

chodníky účelné a bezbariérové.. 

Očakávaný 

dopad 

opatrenia 

 Bezpečný presun občanov všetkých vekových kategórií po obci  
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Aktivity vedúce 

k naplneniu 

opatrenia 

- napísanie projektu pre získanie finančných prostriedkov 

- získanie finančných prostriedkov 

- výber najvhodnejšieho dodávateľa realizácie stavby– prezentácia 

dodávateľa 

- samotná realizácia opatrenia  

Časový 

harmonogram 
2023 - 2026 

Zodpovedný 

realizátor 
Obecný úrad 

Spolupracujúce 

subjekty 
 

Počet klientov Všetci obyvatelia obce 

Predpokladané 

finančné 

náklady 

160 000,- eur 

Zdroje financií Platobná agentúra (PPA), Úrad vlády SR, VUC, MPSVaR SR, rozpočet 

obce, sponzorské príspevky, nadácie (Orange, Markíza, SPP, Nadácia 

Poštovej banky) a ďalšie 

Predpokladané 

riziká  
 nedostatok finančných prostriedkov 

Efektivita  prevencia sociálnej izolácie handicapovaných ľudí, seniorov a osôb 

so zmenenou pohybovou schopnosťou 

Ľudské zdroje - 1 pracovník na písanie projektov, 

- pracovníci firmy na relizáciu 

 

6.3 Ciele KPSS Obce Koškovce vo vzťahu k cieľovej skupine „Seniori“ 

 

 Cieľ 5 – Integrácia a aktívna účasť na živote obce 

 Cieľ 6 – Starostlivosť o človeka 

 

6.3.1 Opatrenie vedúce k naplneniu cieľov 

Cieľ 5: Integrácia a aktívna účasť seniorov na živote obce 

Opatrenie 5.1 
Zintenzívnenie sociálnych kontaktov realizovaním podujatí pre 

seniorov žijúcich v domácnosti 

Cieľ 6 Starostlivosť o človeka 

Opatrenie 6.1 Sprevádzkovanie prepravnej služby, tzv. sociálneho taxíka 

Opatrenie 6.2 Prevádzkovanie Denného stacionára 

Oparenie 6.3 Podpora spolupráce obce s poskytovateľmi sociálnej služby 

 

 

6.3.1.1 Špecifikácia jednotlivých opatrení 

Tabuľka 8 – špecifikácia opatrenia 6.1 
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Cieľ 5: Integrácia a aktívna účasť seniorov na živote obce 

Opatrenie 5.1 
Zintenzívnenie sociálnych kontaktov realizovaním podujatí pre 

seniorov žijúcich v domácnosti 

Charakteristika 

opatrenia 

Pre tvorbu priaznivej sociálnej klímy medzi všetkými vekovými 

kategóriami obyvateľov obce Koškovce je potrebné realizovať 

spoločenské podujatia na ktorých sa budú zúčastňovať všetci obyvatelia 

obce. Medzi takéto podujatia môžeme zaradiť tradičný Turičný pondelok, 

Strieborný podvečer, Mikulášske popoludnie. Dôležitá je však ochrana 

našich seniorov pred negatívnymi až nezákonnými správaním a to 

predovšetkým zvýšením povedomia o rizikách nárastu extrémizmu 

a diváckeho násilia a propagáciu prevencie kriminality páchanej na 

senioroch, ktorú plánujeme v nasledujúcich rokoch realizovať formou 

besied s rôznymi odborníkmi z radov polície, zdravotníctva 

a psychológie. 

Očakávaný 

dopad 

opatrenia 

- zabránenie sociálnej izolácie seniorov, 

- prevencia kriminality páchanej na senioroch 

- zvýšenie povedomia seniorom o rizikách nárastu extrémizmu 

a diváckeho násilia 

Aktivity vedúce 

k naplneniu 

opatrenia 

- stretnutie zúčastnených strán pri príprave podujatí – z radov 

poslancov, zamestnancov OcÚ a DS, Únie žien 

- napísanie projektu pre získanie finančných prostriedkov k realizácii 

podujatí 

- samotná realizácia podujatí 

Časový 

harmonogram 
2023 - 2026 

Zodpovedný 

realizátor 
Obecný úrad 

Spolupracujúce 

subjekty 

Únia žien, Denný stacionár Koškovce, Policajný zbor SR, Červený kríž, 

psychologická poradňa 

Počet klientov 100 – 110 seniorov obce 

Predpokladané 

finančné 

náklady 

2000,- eur 

Zdroje financií Ministerstvo vnútra SR, VUC, rozpočet obce, sponzorské príspevky, 

nadácie a ďalšie 

Predpokladané 

riziká  
 nedostatok finančných prostriedkov 

 nezáujem seniorov o besedy, 

Efektivita  prevencia sociálnej izolácie seniorov v domácnosti 

 zvýšenie povedomia o rizikách staroby, 

 nepriama edukácia, 

Ľudské zdroje - 1 človek na písanie projektov, 

- policajt, psychológ, zdravotník – besedy 

- pracovníci OcÚ, Denného stacionára, dobrovoľníci z Únie žien – 

príprava podujatí 
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Tabuľka 9 – špecifikácia opatrenia 6.1 

Cieľ 6: Starostlivosť o človeka  

Opatrenie 6.1 Sprevádzkovanie prepravnej služby – tzv. sociálneho taxíka 

Charakteristika 

opatrenia 

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým 

zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným 

motorovým vozidlom alebo fyzickej osobne s nepriaznivým zdravotným 

stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch 

a obmedzenou schopnosťou orientácie. V obci Koškovce plánujeme 

zakúpenie osemmiestneho osobného automobilu s nájazdovou plošinou 

pre invalidné vozíky. 

Očakávaný 

dopad 

opatrenia 

- uľahčenie prepravy osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo 

obmedzenou schopnosťou orientácie 

 

Aktivity vedúce 

k naplneniu 

opatrenia 

- spracovanie projektu na zakúpenie motorového vozidla 

získanie finančných prostriedkov  

- výber najvhodnejšieho dodávateľa – prezentácia dodávateľa, 

- zakúpenie motorového vozidla 

- samotná realizácia poskytovania prepravnej služby 

Časový 

harmonogram 
2023 - 2026 

Zodpovedný 

realizátor 
Obecný úrad 

Spolupracujúce 

subjekty 
 

Počet klientov 10 – 15 seniorov obce 

Predpokladané 

finančné 

náklady 

25 – 30 000,- eur 

Zdroje financií MPSVaR, bankový úver, rozpočet obce 

Predpokladané 

riziká  
 nedostatok finančných prostriedkov 

 nezáujem seniorov o prepravnú službu, 

 nedostatočné využívanie automobilu 

Efektivita - skvalitnenie života  ľudí, odkázaných na pomoc 

 

Ľudské zdroje - 1 človek na písanie projektov, 

- 1 vodič 
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Tabuľka 10 – špecifikácia opatrenia 6.2 

Cieľ 6: Starostlivosť o človeka  

Opatrenie 6.2 Prevádzkovanie Denného stacionára 

Charakteristika 

opatrenia 

Denný stacionár je určený pre starších alebo zdravotne znevýhodnených 

ľudí, ktorí sú odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby. Žijú doma, 

nepotrebujú domovy dôchodcov, ale príbuzní pracujú a počas pracovného 

času môžu svojho blízkeho zveriť do rúk odborníkom v stacionári. Klienti 

tu môžu byť denne od 8.00 h do 16.00 h. Obec ako zriaďovateľ im 

zabezpečí počas dňa stravu a pitný režim, skúsený personál celodenný 

program. 

Očakávaný 

dopad 

opatrenia 

- zabránenie sociálnej izolácii seniorov žijúcich v domácom prostredí, 

- udržiavanie vzájomných spoločenských kontaktov, 

- zmysluplné trávenie voľného času seniorov, 

- napĺňanie individualizovaných potrieb klienta umiestneného 

v zariadení. 

 

Aktivity vedúce 

k naplneniu 

opatrenia 

- prevádzkovanie už otvoreného denného stacionára v súlade so 

zákonom č. 448/2008, 

- aktivizácia klientov, 

 

Časový 

harmonogram 
2023 - 2026 

Zodpovedný 

realizátor 
Obecný úrad 

Spolupracujúce 

subjekty 
 

Počet klientov 36 seniorov obce 

Predpokladané 

finančné 

náklady 

93 000,- eur 

Zdroje financií MPSVaR, rozpočet obce, nadácie  (získavanie finančných prostriedkov 

pomocou projektov) 

 

Predpokladané 

riziká  
 nedostatok finančných prostriedkov 

 nezáujem seniorov o sociálnu službu v dennom stacionári, 

 syndróm vyhorenia zamestnancov, 

 neprimerané legislatívne obmedzenia 

 

Efektivita - skvalitnenie života  ľudí odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so 

stupňom odkázanosti III. a vyššie 

 

Ľudské zdroje - 8 pracovníkov (pracovného úväzku) – legislatívne určený personálny 

normatív 
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Tabuľka 11 – opatrenie 6.3 

Cieľ 6: Starostlivosť o človeka  

Opatrenie 6.3 Podpora spolupráce obce s poskytovateľmi sociálnej služby 

Charakteristika 

opatrenia 

Jedná sa o podporu poskytovateľov sociálnej služby v 

sociálnych službách, ktoré nie sú v našej obci zastúpené, ale ich 

konečnými spotrebiteľmi môžu byť i občania našej obce: špecializované 

zariadenie, zariadenie pre seniorov a iné. 

Očakávaný 

dopad 

opatrenia 

- Pomoc rodinám v starostlivosti o osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 

inej fyzickej osoby s vyšším stupňom odkázania 

- zabránenie sociálnej izolácii seniorov žijúcich v domácom prostredí, 

- udržiavanie vzájomných spoločenských kontaktov, 

- napĺňanie individualizovaných potrieb klienta umiestneného 

v zariadení. 

Efektivita - skvalitnenie života  ľudí odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so 

stupňom odkázanosti III. a vyššie 
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7 MONITORING PLNENIA KOMUNITNÉHO PLÁNU 

 

Monitorovanie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb bude uskutočnené každý rok 

prostredníctvom spracovanej hodnotiacej správy predloženej miestnemu zastupiteľstvu za 

uplynulý kalendárny rok. 

KPSS je základným rozvojovým dokumentom obce, na ktorý sa bude musieť prihliadať pri 

realizovaní rôznych rozvojových aktivít a projektov v oblasti sociálnych služieb. Je záväzným 

dokumentom, na ktorý je potrebné prihliadať pri tvorbe rozpočtu obce. Komunitný plán 

sociálnych služieb je verejne dostupný a otvorený dokument, ktorý bude podľa potreby 

aktualizovaný.  

Komunitný plán možno meniť: 

- ak sa zmenia priority, 

- pri získaní finančných prostriedkov na konkrétne potreby, 

- ak vzniknú nové návrhy na poskytovanie sociálnych služieb. 

Účasť na komunitnom plánovaní zainteresovaných strán: 

- písomné návrhy občanov – preberá poverený pracovník obecného 

zastupiteľstva  zodpovedný za sociálnu oblasť, 

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

o predloženom návrhu, ktorý predkladateľ potvrdí svojim podpisom, 

- pripomienky obyvateľov obce na verejnom zhromaždení a z toho 

vyhotovené záznamy. 

 

Za monitoring napĺňania priorít KPSS zodpovedá Obec Koškovce – starosta obce 

a miestne zastupiteľstvo. Monitorovanie plnenia komunitného plánu bude vykonávať Sociálna 

komisia obce. Obecné zastupiteľstvo sa so stavom napĺňania priorít KPSS bude zaoberať na 

svojich zasadnutiach a o výstupoch bude informovať obyvateľov obce. 
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Záver 

 

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, 

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

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

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

lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii?“  

Určite je prínosom prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej 

oblasti. No zároveň je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného zámeru zo 

strany štátu. Obec preto musí využívať aj iné zdroje financovania.  Preto je predovšetkým na 

samospráve ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre dôstojný 

a plnohodnotný život svojich občanov. 

 

 

 

 

 

 

 

 


