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    KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB  
 
 
 
 
Vážení občania, 
 
 
       som veľmi rád, že Vám môžem predstaviť Komunitný plán sociálnych 
služieb Mesta Sliač, ktorý analyzuje ich stav, hodnotí potreby občanov v 
sociálnej oblasti a navrhuje priority na nasledujúce obdobie, 
 
 
       Súčasná sociálna situácia skupín obyvateľov  je rôzna . Samospráva zo 
zákona je povinná poskytovať určité sociálne služby a hľadá možnosti, aby 
vytvorila podmienky na zlepšenie sociálnych služieb  a odstraňovanie príčin 
sociálnej nerovnosti v spoločnosti. Dobre fungujúca sociálna sieť je potrebná na 
to, aby bolo možné zasiahnuť všade tam, kde sa človek z objektívnych dôvodov 
dostal do neriešiteľnej situácie, alebo tam ,kde je pomoc spoločnosti 
nevyhnutná. 
 
 
        Na základe zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. Z 30. októbra 2008 o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O 
živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s 
plánom úseku sociálnych vecí Mestského úradu v Sliači a Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorého súčasťou  je dokument  
„Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Sliač“  
 
 
         
 
 
                                                                                   Stanislav K o r e ň 
 
           Primátor Mesta Sliač 
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1.Úvod - Vymedzenie základných pojmov 
 
1.1.   Čo je komunita ? 
 

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. 

 
Čo je plánovanie ? 
      

Plánovanie je proces, v rámci ktorého sa  komunita chce dostať z danej situácie do situácie, ktorá 
by lepšie vyhovovala  členom komunity. Plánovanie je teda prostriedkom na dosiahnutie daného 
cieľa. Pri komunitnom plánovaní je potrebné zvážiť potreby občanov, potreby a možnosti 
poskytovateľov služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na napĺňanie potrieb komunity 

 
Ciele komunitného plánovania sociálnych služieb 
 

• posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov mesta, 
• predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín, 
• opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji , vyvolávajú strach a 

neistotu, 
  

1.2.   Účastníci procesu komunitného plánovania 
 

Jednou zo základných podmienok pre úspešný proces komunitného plánovania je zapojenie troch 
skupín účastníkov: 

• zadávatelia sociálnych služieb, 
• poskytovatelia sociálnych služieb, 
• prijímatelia , užívatelia sociálnych služieb, 

 
 
Zadávatelia sociálnych služieb 
 

Sú tí, ktorí pripravujú a tvoria právne predpisy /zákonodarný zbor SR/, ktoré zabezpečujú sociálne 
služby obyvateľom  . Na území Mesta Sliač, sú to poslanci mesta, ktorí majú povinnosť smerovať 
a rozhodovať o rozsahu a dôležitosti sociálnych služieb a pracovníci mestského  úradu ich 
vykonávať.  

 
Poskytovatelia sociálnych služieb  
 

Sú štát, VÚC,  Mesto Sliač, fyzická osoba, podnikateľský subjekt, súkromná nezisková 
organizácia, prípadne organizácia zriadená mestom. Všetci poskytovatelia majú pri komunitnom 
plánovaní rovnaké poslanie a možnosti zapojenia sa do komunitného plánovania. 

 
Prijímateľ, užívateľ sociálnych služieb 
 

Je človek v nepriaznivej sociálnej situácia , pre ktorého sú tieto služby určené. Sú to rovnako tí, 
ktorí služby už dostávajú ako tí, ktorí na ne čakajú.  
 

 
 
1.3.   Komunitné plánovanie mesta Sliač 
 

Pri zhotovení komunitného plánu Mesta Sliač sa vychádzalo z materiálu : 
• sociologické a demografické údaje mesta, ktoré ukazujú, že populácia mesta sústavne 

starne,  čo bude mať dôsledky aj na potrebu rozširovania sociálnych služieb v meste, 
• analýzy poskytovaných sociálnych služieb a potrebe nových sociálnych služieb, 
• z priorít soc. služieb a opatrení. 
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2.   Demografické a sociologické údaje  
 

 
Demografický vývoj mesta Sliač v rokoch 2003 - 2008 – natalita a mortalita 

 
Rok  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Spolu 32 40 34 35 42 38 
Muži 11 25 23 18 22 20 

Živo 
narodení 

Ženy 21 15 11 17 20 18 
Spolu 32 42 57 41 49 49 
Muži 17 16 27 18 20 24 

 
Zomrelí 

Ženy 15 26 30 23 29 25 
Spolu 0 -2 -23 -6 -7 -11 
Muži -6 9 -4 0 2 -4 

Prírastok / 
úbytok 

Ženy 6 -11 -19 -6 -9 -7 
(zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky – pracovisko v Banskej Bystrici) 

 
 
 
 

 
Demografický vývoj mesta Sliač v rokoch 2003 - 2008 – sťahovanie obyvateľov 

 
Rok  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Spolu 194 73 74 107 132 97 
Muži 84 36 n/a n/a n/a n/a 

 
Prisťahovaní 

Ženy 110 37 n/a n/a n/a n/a 
Spolu 91 66 92 100 93 79 
Muži 45 28 n/a n/a n/a n/a 

 
Vysťahovaní 

Ženy 46 38 n/a n/a n/a n/a 
Spolu 103 7 -18 7 39 18 
Muži 39 8 n/a n/a n/a n/a 

Prírastok / 
úbytok 

Ženy 64 -1 n/a n/a n/a n/a 
(zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky – pracovisko v Banskej Bystrici) 

 
 
 

 
Demografický vývoj mesta Sliač v rokoch 2003 - 2008 – celkový počet obyvateľov 

 
Rok  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Spolu 4 745 4 848 4 853 4 812 4 813 4 845 
Muži 2 281 2 314 2 331 2 307 2 305 2 333 

 
Stav ku 

1.1. Ženy 2 464 2 534 2 522 2 505 2 508  2 512 
Spolu 4 848 4 853 4 812 4 813 4 845 4 852 
Muži 2 314 2 331 2 307 2 305 2 333 2 336 

 
Stav ku 
31.12. Ženy 2 534 2 522 2 505 2 508 2 512 2 516 

(zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky – pracovisko v Banskej Bystrici) 
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Vekové zloženie obyvateľstva. 
 
Mesto Sliač malo k 31.12 2008 spolu 920 obyvateľov vo veku 0-18 rokov, 1 623 obyvateľov vo 
veku 19-40 rokov, 1 691 vo veku 41-65 rokov a 618 obyvateľov vo veku nad 66 rokov. 4 015 
obyvateľov obce má viac ako 17 rokov a 54 obyvateľov má 85 a viac rokov. Priemerný vek 
obyvateľa obce mužského pohlavia bol k 31.12.2008 37,50 a 41,90 roku u obyvateľov ženského 
pohlavia. Priemerný vek obyvateľov obce je 39,78 roku. Index starnutia dosahuje u mužov 101,46 
a u žien 261,65. Celkový index starnutia je 173,31. Zatiaľ čo v roku 1991 bol priemerný vek 
obyvateľov mesta 37,8 roka, v roku 1999 to bolo 37,5 rokov  (v SR 35,7). Uvedené údaje ukazujú, 
že populácia mesta sústavne starne, čo môže mať ďalekosiahle dôsledky pre jeho ďalší rozvoj. 
Podrobné rozpočítanie obyvateľov podľa veku je uvedené v tabuľke nižšie. 
 
V meste Sliač žilo k 31.12.2008 podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej Republiky 4 852 
obyvateľov. Z tohto počtu bolo 2 336 mužov a 2 516 žien.  
V obci sa v roku 2008 narodilo 38 detí, z toho 20 mužského a 18 ženského pohlavia. V tom istom 
čase umrelo 49 obyvateľov obce, z toho 24 mužov a 25 žien. Celkovo tak mesto za rok 2008 
zaznamenalo úbytok obyvateľov o 11. Do mesta sa v roku 2008 prisťahovalo 97 nových 
obyvateľov a 79 obyvateľov sa odsťahovalo. Celkový prírastok obyvateľstva v roku 2008 
v dôsledku sťahovania bol 18 obyvateľov. Počet obyvateľov mesta Sliač sa v roku 2008 zvýšil o 7.  
 
Vzhľadom k existujúcej vekovej skladbe možno predpokladať do budúcnosti  nárast počtu ľudí 
v poproduktívnom veku. Naďalej sa bude zvyšovať podiel osôb v produktívnom veku a mierne 
klesať podiel detskej zložky populácie.  
 

Sociálne ukazovatele. 
V meste Sliač evidoval v decembri 2009 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 2 478 ekonomicky 
aktívnych obyvateľov. Zároveň dosiahla v decembri 2009 miera nezamestnanosti v meste Sliač 
7,5% a registrovaná miera nezamestnanosti 8,23%. Bez práce bolo 203 obyvateľov obce 
v produktívnom veku a 185 bolo disponibilných pre okamžitý nástup do zamestnania.  

 
(zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene) 

 
Graf porovnania vývoja nezamestnanosti v meste Sliač a okrese Zvolen 

v roku 2009 v % 
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(zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene) 
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Z uvedených tabuliek a grafu vyplýva, že mesto Sliač má menšiu mieru nezamestnanosti oproti 
celému okresu Zvolen. Miera nezamestnanosti v meste  
výrazne stúpla v období posledných 18 mesiacov. Najnižšiu mieru dosiahla v letných mesiacoch 
roku 2008, no už v mesiaci júl - august začala prudko stúpať, čo bolo spôsobené ukončením štúdia 
na  stredných ale aj vysokých školách.  Tento vývoj súvisí s recesiou národného hospodárstva SR, 
spôsobenou svetovou finančnou krízou z jesene roku 2008.  
Nezamestnanosť v meste Sliač je zároveň dlhodobo pod priemerom Banskobystrického   kraja.  

 
 

 
Nezamestnaní podľa veku za rok 2009  

 
  Veková skupina 

Mesiac Spolu Do 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 Nad 60 

Január  148 9 36 28 41 34 0 
Február 158 9 41 31 43 33 1 
Marec 159 5 47 26 46 34 1 
Apríl 169 3 50 35 45 35 1 
Máj 186 4 55 39 50 37 1 
Jún 192 5 57 44 46 39 1 
Júl 200 4 57 49 52 37 1 
August 198 3 58 43 54 40 0 
September 192 15 51 36 49 41 0 
Október 187 15 49 38 47 38 0 
November 192 13 50 45 48 36 0 
December 203 14 53 45 49 39 0 

(zdroj: Územný plán mesta Sliač) 
 
 

V rámci zhoršenej situácie v oblasti zamestnanosti v meste sa prejavuje tlak na  orgány, ktoré 
riešia problémy dlhodobo a  krátkodobo nezamestnaných. V meste v súčasnosti neexistuje 
informačno - poradenské centrum, ktoré by riešilo kontakt s nezamestnanými, ale aj sociálne 
neprispôsobivými obyvateľmi mesta. Túto službu poskytuje ÚPSVaR vo Zvolene.  Je nutné aj 
naďalej organizovať aktivačné práce pre udržanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných.   
Pri vytváraní nových pracovných miest je potrebné dodržiavať zásady rovnosti pohlaví.  

 
 
 3.    Analýza požiadaviek a stavu poskytovaných sociálnych služieb 
       
 3.1.   Opatrovateľská služba 
 3.2.   Stravovanie dôchodcov 
 3.3.   Prepravná  služba 
 3.4.   Odľahčovacia služba  
 

Mesto Sliač realizuje pomoc občanom odkázaným na sociálne služby prostredníctvom úseku 
sociálneho a podnikateľského Mestského úradu Sliač.  
Základné pracovné činnosti v oblasti sociálnej  : 

• starostlivosť o dôchodcov, chorých občanov odkázaných na pomoc inej osoby a 
starostlivosť o rodinu a deti, 

• zabezpečovanie informovanosti občanov o sociálnych službách prostredníctvom 
vysielania v mestskom rozhlase a na internetovej stráne mesta, 

• vykonávanie šetrenia v rodinách, ktorým sa poskytujú služby a dávky v sociálnej pomoci, 
• zodpovednosť za čerpanie finančných prostriedkov  určených na sociálne  dávky a služby, 
• zodpovedá za odbornú činnosť poskytovaných sociálnych služieb, 
• poskytuje jednorazové sociálne peňažné a vecné dávky sociálnej pomoci, pomoc pri 

ubytovaní, 
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• zabezpečuje u lekárov lekárske posudky , ktoré sú podkladom opatrovateľskej služby a 
sociálne posudky potrebné  k umiestneniu do ÚSS a DD  vyhotovuje, 

• kompletne vybavuje žiadosti do ÚSS a DD a žiadosti na opatrovateľské služby, 
• monitoruje  vhodných občanov na výkon opatrovateľskej služby a dohliada na výkon 

opatrovateľskej služby v rodinnom prostredí, 
• poskytuje odľahčovacie služby, 
• poskytuje  stravovanie dôchodcov., 
• prepravnú službu pre  občanov s ťažkým zdravotným  postihnutím odkázaných na i 

individuálnu prepravu motorovým vozidlom na základe právoplatného rozhodnutia, 
• vykonáva funkciu osobitného príjemcu rodinných prídavkov pre neprispôsobivé rodiny   a 

pre deti, ktoré porušujú školskú dochádzku, 
• spracováva žiadosti na príspevok na stravu a na školské pomôcky v zmysle Výnosu 

MPSVaR č. 23609/2008-II/1 pre deti v hmotnej núdzi a deti z rodín, ktorých príjem je na 
hranici životného minima , spracováva výkazy o odobratej strave a zakúpených školských 
potrieb a predkladá ich na ÚPSVaR, 

• predkladá návrh na všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaných sociálnych službách,  
• spolupracuje s Úradom práce soc. vecí a rodiny vo Zvolene,  a s ostatnými     patričnými 

inštitúciami a školami. 
 
3.1.   Opatrovateľská služba 
 

Opatrovateľská služba v miestnej samospráve patrí k priamej kompetencii služieb pre občanov. 
Službe  tohto charakteru prikladáme najväčší dôraz, pretože  sa poskytujú v byte občana, a tým je  
občan  najdlhšie v kontakte so svojím rodinným prostredím a najbližšími rodinnými príbuznými. 
Rodinám s viac ako 3 deti, prípadne v priebehu dvoch rokov sa im opakovane narodili dvojičky 
nezabezpečujeme v súčasnej dobe ani jednu opatrovateľskú službu. Zo strany ani jednej rodiny 
nebol prejavený záujem  o tento druh sociálnej služby .  
Opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na túto službu a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej II, sa podľa zákona o sociálnych službách poskytuje na území mesta pre 
fyzické osoby s trvalým pobytom , prípadne aj s prechodným pobytom v Meste Sliač. 
Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je posudok lekára a vydané platné rozhodnutie 
Mesta Sliač na poskytovanie opatrovateľskej  služby.  
Žiadateľ o poskytovanie opatrovateľskej služby musí podať písomnú žiadosť a na základe tejto 
žiadosti sa vydajú na MsÚ fyzickej osobe, prípadne rodinnému príslušníkovi tlačivá na lekársky 
posudok a vykoná sa  šetrenie v rodine ..  
K l.l.2010 Mesto Sliač zamestnáva 6 opatrovateliek , ktoré zabezpečujú opatrovateľskú službu   
pre 6 fyzických osôb  vekovo starších s rôznym zdravotným postihnutím. Záujem o 
opatrovateľskú službu neustále rastie. 
Snahou mesta je vyhovieť žiadateľom, ktorí spĺňajú dané kritéria.        
Opatrovateľka zabezpečuje fyzickej osobe odkázanej na opatrovateľskú službu : 

• pomoc pri seba obslužných  úkonoch, prácach spojených s udržiavaním domácnosti, 
kontaktu so spoločenským prostredím a dohľad, 

• opatrovateľka predkladá mesačne prehľad o denných úkonoch opatrovateľskej služby , na 
základe ktorého úsek sociálny a podnikateľský vypočíta výšku mesačnej úhrady za 
vykonanú opatrovateľskú službu.  

       
 

3.2.   Stravovanie dôchodcov 
 

Mesto Sliač zabezpečuje stravovanie  prostredníctvom reštaurácií na území mesta  v zmysle 
zmluvného vzťahu medzi Mestom Sliač a majiteľom reštaurácie.      
Stravovanie sa poskytuje fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené základné životné potreby, 
osobám ťažko zdravotne postihnutým /invalidom/ . dôchodcom fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 
dôchodkový vek s trvalým pobytom v Meste Sliač a okrem dôchodku nemá iný príjem. 
Stravovanie sa poskytuje priamo v jedálni reštaurácie alebo formou donášky stravy do domácnosti 
fyzickej osoby. 
Stravovacie služby využíva priemerne 35 stravníkov .  
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Mesto Sliač poskytuje na stravovanie príspevky a to percentuálnym podielom z cenovej relácie 
/suroviny, osobné náklady, vecné náklady / dodávateľa stravy v závislosti od príjmu fyzickej 
osoby – stravníka. 

 
3.3.   Prepravná služba 
 

1. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje: 
a) fyzickej osobe s ŤZP s trvalým pobytom v meste Sliač, ktorá je odkázaná na 

individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, 
b) fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Sliač s nepriaznivým zdravotným stavom 

s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou 
schopnosťou orientácie, 

c) fyzickej osobe – dôchodcom s trvalým pobytom v meste Sliač 
d) ostatným fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste Sliač 

 
2. Podmienkou poskytovania prepravnej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie 

tejto služby vydané ÚPSVaR vo Zvolene. 
 
3.4.   Odľahčovacia  služba  
 

Je  služba , ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje zdravotne ťažko postihnutého občana 
podľa zákona  č. 447/2008 Z.z. a ktorá nemôže opatrovanie vykonávať  
Poskytuje sa najviac 30 celých dní v roku a to formou opatrovateľskej služby .  
Úhrada za odľahčovaciu službu je stanovená  všeobecne záväzným nariadením MsZ totožnej s 
výškou úhrady  za opatrovateľskú službu.  

 
 
4.    Analýza prijímateľov sociálnych služieb 
 
4.1.   Občania dôchodkovom veku 
4.2.   Ťažko zdravotne postihnutí občania 
4.3.   Rodiny s deťmi 
4.4.   Občania v núdzi a neprispôsobiví 
 
 
4.1.   Občania dôchodkovom veku 
 

V Meste Sliač žije približne 960 občanov v poproduktívnom veku /dôchodcov./ 
Pre ich kultúrne vyžitie zriadilo Mesto Sliač  Klub dôchodcov , ktorý je začlenený do Jednoty 
dôchodcov na Slovensku.  Klub dôchodcov má 105 členov  a nemá vlastné priestory. Klubovú 
činnosť v rámci ktorej má v okrese Zvolen popredné umiestnenie zabezpečuje v priestoroch 
Mestského kultúrneho strediska a schôdzkovú činnosť v zasadačke Mesta Sliač. 
Mesto Sliač nielen priestorovo ale aj finančne prispieva na schôdzkovú  a kultúrno-spoločenskú 
činnosť  Klubu dôchodcov Sliač.  
Starnutie populácie a zvyšujúci sa počet seniorov vo veku nad 65 rokov života zvyšuje aj 
požiadavky na rozsah poskytujúcich sociálnych služieb pre túto skupinu obyvateľov. Tým, že sa 
zvyšuje počet seniorov zvyšuje sa aj počet obyvateľov poproduktívnom veku a tento ukazovateľ je 
dôkazom toho , že požiadavky na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť budú rásť.   
Dôležitou skutočnosťou je to, že zákon o sociálnych službách NR SR  č. 448/2008 Z.z.  ukladá 
mestám a obciam  umiestniť občana na jeho požiadanie do zariadenia sociálnych služieb do 60 dní 
odo dňa podania žiadosti. Nie vždy sa dá tento termín dodržať a to najmä z dôvodu nedostatku 
voľných miest v ÚSS. . Preto je nevyhnutné rozširovať zariadenia sociálnych služieb pre seniorov 
aj v našom meste.   
Veľmi výhodné sú také sociálne zariadenia , v ktorom  bude žiadateľ najbližšie k rodinnému 
prostrediu a svojich príbuzných, či už s 8 -12 hod. pobytom   alebo  s  týždenným pobytom v 
sociálnom zariadení /denný a týždenný stacionár pre seniorov/. Mesto Sliač plánuje takéto 
zariadenie sociálnej služby vybudovať na pozemku bývalej MŠ .  
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Chýbajúce sociálne služby občanom v dôchodkovom veku  : 
 

• viacúčelové zariadenie pre dôchodcov/ 8-12 hod. možný pobyt s klubovou činnosťou, 
priestory pre činnosť klubu dôchodcov/,  

• zariadenie pre týždenný pobyt pre seniorov spojené s klubovou činnosťou,  
• zariadenie opatrovateľskej služby, 
• stály pobyt v ÚSS,  
• prepravná služba pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 
 
4.2.   Ťažko zdravotne postihnutí občania 
             

V Meste Sliač  je približne 115 občanov držiteľov preukazu ZŤP/   ťažko zdravotne  
postihnutých/, ktorí sú organizovaní v  dvoch organizáciách  a to Zväz telesne a Zväz  zdravotne 
postihnutých na Slovensku.   Táto skupina občanov vyžaduje mimoriadnu pozornosť ako zo strany 
štátu tak aj zo strany  mesta.  
Mesto Sliač pre týchto občanov  vybudovalo bezbariérové vstupy do verejných budov a  
bezbariérové chodníky v meste. Poskytuje im priestory a finančné  prostriedky  na  ich činnosť . 
Občanom držiteľom preukazov ZŤP Mesto Sliač poskytuje zľavy na  dani z nehnuteľnosti vo 
výške 50 % a odpustená je daň za psa.   

 
4.3.   Rodiny s deťmi 
  

V Meste Sliač nie sú zariadenia sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, Pre deti, ktoré 
potrebujú osobitnú starostlivosť , prípadne výkon sociálnej ochrany detí sa využívajú kapacity 
zariadení VÚC v Banskej Bystrici , prípadne kapacita Detského domova v Hriňovej a iných miest. 
Mesto Sliač pre rodiny poskytuje jednorazové  finančné príspevky  na nákup potravín, ošatenia, 
pôžičky prípadne príspevky na vybavenie detí do letných táborov. 

 
 
4.4. Občania v núdzi a  neprispôsobiví 
 

• občania v núdzi, 
• bezdomovci, 
• rómska komunita, 
• drogovo závislé osoby. 

 
 
Občania v hmotnej núdzi 
     

Mesto Sliač občanom , ktorí sú v hmotnej núdzi či už stratou zamestnania alebo z iných vážnych 
objektívnych príčin a túto situáciu nevedia riešiť vlastným pričinením  poskytuje pôžičky, 
jednorazové sociálne dávky  na základe žiadosti, ktoré sú prejednávané v komisii Mestského 
zastupiteľstva Sliač. 

          
 
Bezdomovci  
 

Patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov . Pre túto skupinu ľudí zabezpečujeme 
prístrešie využívaním zariadenia Mesta Zvolen, prípadne Banskej Bystrice. 

 
 
Rómska komunita  
 

Medzi najslabšie skupiny obyvateľstva , výrazne ohrozené sociálnym vylúčením patrí rómska 
menšina. Podľa evidencie v Meste Sliač ich žije 39.  
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Rómovia žijú v rodinných domoch viacgeneračne na nižšej sociálno-ekonomickej úrovni odlišnej 
od majoritnej populácie. V meste nie sú rodiny, v ktorých by boli vážnejšie problémy so školskou 
dochádzkou. 
Majú malú možnosť zamestnať sa a tak sa  vymaniť   zo sociálneho vylúčenia, nemajú záujem 
prispôsobiť sa . Ich sociálno-ekonomickú situáciu nesporne ovplyvňuje nízka úroveň dosiahnutého 
vzdelania a malý záujem o riešenie ich umiestnenia sa  na trhu práce,/rekvalifikácia, získavanie si 
nových pracovných návykov/. 
Predpokladom na riešenie rómskej problematiky je zlepšenie spolupráce zainteresovaných 
subjektov, zabezpečiť efektívne využívanie finančných prostriedkov, podporovať vzdelávanie 
rómskych detí a koordinovať využívanie ich voľného času.   

  
 
Drogovo závislé osoby 
 

Mesto Sliač sa tejto  problematike venujeme v rámci prevencie cez ZŠ a Mestskú políciu/MsP/ 
Sliač. Pri výkone terénnej práce zo strany MsP bolo zistené , že aj v Meste Sliač vzrastá závislosť 
na návykové látky / tzv. ľahké drogy a alkohol/,  predovšetkým u mladej generácie. Táto skupina 
občanov vyžaduje zvýšenú pozornosť  z hľadiska prevencie aj v rodinách a v ZŠ.  

 
Chýbajúce zariadenie pre voľno časové využitie mládeže, viacúčelové ihrisko, ktoré sa 
pripravuje v areáli ZŠ na ul. Pionierskej  
 
 
5.   Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb 
 

Ciele a priority rozvoja sociálny ch služieb vychádzajú z národných priorít sociálnych služieb a z 
analýz súčasného stavu poskytovaných sociálnych služieb a potrieb a žiadateľov o sociálne služby 
v meste. 
Hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu života obyvateľov Mesta Sliač a rozšírenie druhu sociálnych 
služieb, predovšetkým s krátkodobým pobytom občanov v týchto zariadeniach, s možnosťou 
blízkeho kontaktu s ich  príbuznými.  

 
Priority  : 
 
 

• neustála komunikácia s občanmi , 
• podpora sociálnych služieb  v rodinnom prostredí , 
• komplexný rozvoj terénnych sociálnych služieb a programov, 
• rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb vo vlastnom 

zariadení s denným a týždenným pobytom  v zariadení,  
  
 

Ciele a priority sú v súlade s „Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Sliač“ 
na obdobie rokov 2010-2020. 

 
 
 
 
6. Časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb 
 

Do roku 2015 sú prioritou najmä investičné akcie týkajúce sa výstavby  Domu seniorov  s 
využitím dotácie z Euro fondov EU a vybudovanie viacúčelového ihriska pre deti a mládež  z 
prostriedkov Vlády SR v zmysle výnosu č. 1029/2009/KVÚV , VÚC Banská Bystrica a Mesta 
Sliač. 
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7.  Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb 
      

Hodnotenie umožňuje na základe zistených údajov robiť priebežne potrebné úpravy a korekcie v 
naplánovaných aktivitách tak, aby viedli k dosiahnutiu  
stanovených cieľov a to v záujme uspokojovania potrieb obyvateľov.  
Na komunitnom plánovaní  a jeho realizácii je dôležitá účasť  všetkých zainteresovaných.  V 
záujme jeho zdokonaľovania zhromažďovať návrhy a pripomienky, ktoré budú súbežne 
zapracovávané  do komunitného plánu sociálnych služieb. 

 
 
 
Záver: 
 

• metódou dotazníkového prieskumu zhromažďovať požiadavky prijímateľov 
sociálnych služieb, respektíve žiadateľov o sociálne služby, 

• mestskému zastupiteľstvu predkladať 1 X do roka  správu o sociálnej situácii v 
Meste Sliač, 

• nové skutočnosti a zámery zapracúvať pravidelne do Komunitného plánu sociálnych 
služieb Mesta Sliač. 

 
 
 
 
 
 

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 
 

 
 
1. Tento Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sliač schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v Sliači dňa 22. apríla 2010 uznesením č.131/2010 A1. 
2. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sliač nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Sliači  22. apríla 2010 
        Stanislav  KOREŇ 
          primátor mesta 

 
 


