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Úvod  
 

Súčasná sociálna situácia niektorých skupín obyvateľov nie je vyhovujúca. 

Samospráva je zo zákona povinná poskytovať určité sociálne služby, má však aj možnosť 

na to, 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. 

V  rámci projektu pod názvom:„ Posilnenie sociálnej inklúzie v Podpoľaní“, ktorý 

Občianske združenie Podpoľanie realizovalo v roku 2008, boli pre každú obec 

vypracované  komunitné plány obcí.  

V súčasnosti Občianske združenie Podpoľanie realizuje projekt pod 

názvom:„Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“, súčasťou ktorého je aktualizácia 

komunitných plánov obcí v zmysle 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Konečným výsledkom je aktualizovaný „Komunitný plán obce Stožok, ktorý zahŕna 

doplnené zmeny a aktuálne výsledkym ktoré boli získané v rásci komunitného plánovania 

v obci Stožok. 

Pod odborným vedením komunitnej konzultantky sa postupne analyzovala sociálna 

situácia v obci, uskutočnili sa tri stretnutia, identifikovali subjekty, ktoré poskytujú 

sociálne služby, analyzovali sa silné a slabé stránky v obci,  mapovali sa cieľové skupiny 

a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením,  stanovili sa úlohy a aktivity pre cieľové 

skupiny v obci. Najviac aktivít v obci je zameraných na prácu s mládežou v rámci 

preventívnych opatrení. 

Prvá písomná zmienka o obci Stožok pochádza z roku 1773. Obec vznikla z lazov na 

území Vígľašského panstva. Vývoj osídlenia prešiel od lazníckeho rozptýlenia po 

kompaktnú jadrovú obec. V prvej etape od vzniku až po rok 1950 bolo výlučne laznícke 

osídlenie. Vtedy tu prevládali znaky ľudovej kultúry domčeky z prírodných materiálov, 

ľudia v krojoch, dolinami sa ozývala ľudová pieseň. V druhej etape sa sústreďuje výstavba 

pozdĺž komunikácie. 
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1. Vymedzenie základných pojmov 
 
 Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii 

(fyzickej osobe, rodine, komunite), podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred 

sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie do bežného života spoločnosti. 

Sociálna služba je verejná služba. Hlavným poslaním sociálnej služby je snaha umožniť 

ľuďom, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii, zostať rovnocennými členmi spoločnosti 

a využívať prirodzené zdroje, žiť nezávisle v kontakte s ostatnými ľuďmi a v prirodzenom 

sociálnom prostredí. 

Komunitný plán sociálnych služieb v obci Stožok je strednodobý strategický 

dokument, ktorého 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 zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych 
sociálnych problémov  

- podporovať trvalo udržateľný  rozvoj mesta na obdobie rokov 2009 – 2013. 
 
Ide o otvorený dokument, ktorý rieši základné fungovanie mesta  

a zainteresovaných subjektov v sociálnej oblasti. Dokument je vypracovaný na obdobie 

rokov 2009 – 2013 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 3 obyvatelia obce majú 

právo požadovať súčinnosť obce pri ochrane osoby, rodiny a majetku v obci, pomoci 

v čase núdze. 

V zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. § 83 ods. 2 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. 

Komunitný plán sociálnych služieb vychádza zo základných strategických 

dokumentov vypracovaných na národnej a regionálnej úrovni a z platnej legislatívy pre 

sociálnu oblasť. 
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1.1. Čo je dobré vedie ť o komunitnom plánovaní  
 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb 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.    
Komunitné plánovanie je dobrý spôsob ako začať spoluprácu a vytvárať trvalejšie 

partnerstvá. V porovnaní s inými metódami výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej 

demokracie, pretože zapája všetkých, ktorých sa daná oblasť týka.   

Čo je komunita? 

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

sociálne väzby a sú viazané nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. 

Čo je plánovanie? 

Plánovanie označuje proces, v rámci ktorého sa komunita chce dostať zo súčasnej 

situácie do budúcnosti, ktorá by lepšie vyhovovala občanom komunity. Plánovanie je cesta 

zo súčasnosti do budúcnosti. 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/obce, 

- predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín,  

- opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji (a v niektorých 

prípadoch predstavujú pre obyvateľov hrozbu, či vyvolávajú strach a neistotu).  

1.2. Účastníci procesu komunitného plánovania 
 

Jednou zo základných podmienok pre úspešný proces komunitného plánovania je 

zapojenie troch skupín účastníkov: 

- zadávateľov sociálnych služieb, 
- poskytovateľov sociálnych služieb, 
- prijímateľov / užívateľov sociálnych služieb. 
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Zadávatelia sociálnych služieb  

sú tí, ktorým zákon ukladá zabezpečiť sociálne služby pre obyvateľov  územia ktoré 

spravujú. V systéme verejnej správy sú to obce a mestá. Poslanci mesta ako volení 

reprezentanti občanov majú povinnosť rozhodovať o smerovaní sociálnych služieb 

a pracovníci mestského úradu ich vykonávať. Je veľmi dôležité, aby obec uznesením 

zastupiteľstva deklarovalo svoju vôľu plánovať a rozvíjať sociálne služby. 

Poskytovateľom sociálnych služieb  

je fyzická osoba, podnikateľský subjekt, súkromná nezisková organizácia, organizácia 

zriadená obcou. Všetci poskytovatelia majú pri komunitnom plánovaní rovnaké poslanie. 

Poskytovatelia zapojením sa do komunitného plánovania získajú možnosť podieľať sa na 

utváraní celkového systému sociálnych služieb, príležitosť presadzovať vlastné zámery 

a ciele. 

Prijímateľ/užívateľ sociálnych služieb  

je človek v nepriaznivej sociálnej situácii, pre ktorého sú sociálne služby určené. Sú to 

rovnako tí, ktorí už 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. 

 

 1.3. Komunitné plánovanie v obci Stožok 
 

Pod vedením komunitnej konzultantky sa analyzovali silné a slabé stránky v obci,  

mapovali sa sociálne znevýhodnené cieľové skupiny občanov, stanovili sa úlohy a aktivity 

pre tieto skupiny občanov. Všetci zúčastnení boli aktívni a prispeli k vypracovaniu 

komunitného plánu v obci Stožok.  

V rámci aktualizácie komunitného plánu boli doplnené nasledovné časti: 

- Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb 
- Zaktualizované sociologické údaje 
- Zaktualizované demografické údaje 

Konečným výsledkom je aktualizovaný „Komunitný plán obce Stožok“, ktorý 

zahŕna doplnené zmeny a aktuálne výsledkym ktoré boli získané v rásci komunitného 

plánovania v obci. 
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2. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb 
 

 Sociálna služba je odborná činnosť, alebo súbor činností, ktoré sú zamerané na: 

- prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 
alebo zmiernenie nepriaznivej  sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny, alebo komunity, 

- zachovanie, obnova, alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na 
podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

- zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb, 

- riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 

- prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 

 

2.1. Obec Stožok 
 

Poskytuje sociálnu starostlivosť v zmysle legislatívy, ako je napríklad 

opatrovateľská služba a aktivačné práce. V prípade potreby občanom poskytuje potrebné 

sociálne služby a rieši akruálnu sociálnu situáciu v obci. 

 

2.2. Ostatné organizácie a zariadenia pôsobiacich v  sociálnej oblasti 

 
Sociálne služby upravuje paragr. 14 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci. 

Sociálne služby sú špecializované činnosti na riešenie sociálnej núdze. V užšom slova 

zmysle pod sociálnymi službami rozumieme:  

- Opatrovateľskú službu 
- Prepravnú službu 
- Spoločné stravovanie  
- Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb  
- Sociálna pôžičku 

V obci Stožok  je hlavným poskytovateľom služieb v sociálnej oblasti OcÚ.  Farský 

úrad Stožok je nápomocný pri riešení sociálnych problémov občanov. 

Nenachádzajú sa tu žiadne iné inštitúcie, ktoré by sa zaoberali poskytovaním sociálnych 

služieb.  
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tab. 2.2.1  Prehľad subjektov poskytujúcich sociálne služby v obci Stožok 

Subjekty poskytujúce 
sociálne služby 

Súčasný stav 
sociálnych služieb 

Plánovaný stav 
sociálnych služieb 

Obecný úrad STOŽOK 
 
 

- riešenie soc. slabých rodín 
-  riešenie záškoláctva 
- práca s nezamestnanými 
   (organizovanie VPP). 
- riešenie voľno časových aktivít v obci 
-pomoc pri nesvojprávnych osobách 
- poradenská činnosť 
 -riešenie bytovej otázky obyvateľov  

-- v prípade potreby občanov 
poskytovať potrebné 
sociálne služby 

Farský úrad Stožok 
 

- návštevy starých a chorých           
- duchovná útecha 

- vykonávanie aktivít, ktoré 
vykonávali doteraz 

Materská škola Stožok 
 

-predškolská výchova 
-voľno časové aktivity 

-zotrvať pri svojich 
aktivitách  
-poskytovanie stravy 
osamelým a starým ľuďom  

Súkromná základná umelecká 
škola 

-voľno časové aktivity 
-využitie talentu detí 

- pokračovať v začatých 
aktivitách 

Zdroj: Komunitné plánovanie v obci r. 2008,  aktualizácia r. 2010  
 

3.  Analýza požiadaviek prijímate ľov sociálnych služieb 
 

3.1. Mapovanie sociálne znevýhodnených skupín  a ic h potrieb  
 

Cieľovým zameraním sociálnej práce je jednotlivec, skupina, komunita a sociálne 

javy, ktoré sa týchto subjektov dotýkajú. Tieto cieľové skupiny, či komunity za určitých 

podmienok nazývame aj sociálne minority. Pod pojmom sociálne znevýhodnená minorita 

chápeme skupinu ľudí, ktorí sú definovaní spoločným znakom odvodeným od ich 

sociálneho znevýhodnenia, t.j. znaku , ktorý ich v bežných životných podmienkach posúva 

do polohy závislosti na iných osobách alebo na štátnych opatreniach, ktoré sú v situácii 

sociálneho ohrozenia.  

Sociálne znevýhodnené minority podľa triediaceho znaku  ( podobná situácia 

sociálna, zdravotná, ekonomická a iná) delíme na:  

- Sociálne znevýhodnené osoby v dôsledku zdravotného postihnutia  
- Starí ľudia, deti a mladiství 
- Nezamestnané osoby  
- Sociálne neprispôsobiví občania  
- Chudobní ako sociálna minorita  
- Etnikum ako sociálne znevýhodnená minorita. 

V zmysle triediaceho znaku, sme počas komunitného plánovania zistili, že v obci 
Stožok sa nachádzajú tieto sociálne znevýhodnené skupiny občanov:  
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tab. 3.1.1 Prehľad sociálne znevýhodnených  skupín obyvateľov 

Sociálne znevýhodnená 
skupina 

Súčasný stav 
 

Potreby 
 

Znevýhodnení uchádzači 
o zamestnanie  

V obci je 72  uchádzačov o zamestnanie Poskytovanie poradenstva 
a služieb pri hľadaní 
zamestnania 

Mládež Mládež má možnosť realizácie športových 
aktivít 

Zmysluplné voľno časové 
aktivity 

3.2. Prehľad ďalších sociálne znevýhodnených skupín  
 

Zistené údaje boli výstupom o stretnutia  v obci v rámci komunitného plánovania. 

Preto sa nemusia zhodovať s oficiálne zverejnenými údajmi. Voči týmto skupinám je 

potrebné uplatňovať preventívne opatrenia a to nielen v rovine sekundárnej a terciárnej ale 

aj v rovine primárnej. 

tab. 3.2.1 sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov 

Názov  Počet  

 uchádzači o zamestnanie  72  

rodičia pred návratom na trh práce po skončení poskytovania rodičovskej 
dovolenky  

5  

Zdroj: Komunitné plánovanie v obci, r. 2008 , aktualizácia r. 2010 
 
 

4. Analýza sociologických údajov a demografických 
údajov v obci Stožok 
 

4.1. Sociologické údaje  
 
Štatistické údaje a stručná textová analýza vývoja nezamestnanosti v obci Stožok 

Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie (UoZ) mal v obci Stožok od konca roka 

2008 stúpajúci tendenciu. Ku koncu roka 2009 počet UoZ  stúpol oproti rovnakému 

obdobiu roka 2008 z 32 na 72, teda  o 40.  

 
 
 
Tabuľka 4.1.1  Nezamestnanosť v obci Stožok 

Uchádzači o zamestnanie 
v obci Stožok (UoZ) 

Stav 
k 31.12.2006 

Stav 
k 31.12.2007 

Stav 
31.12.2008 

Stav 
k 31.12.2009 

Počet UoZ 36 37 32 72 

Miera nezamestnanosti 
v % 

8,4 9,2 9,5 19,4 

Zdroj UPSVaR Detva 
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V tabuľke 4.1.1 sme porovnávali mieru nezamestnanosti za posledné štyri roky. 

Zistili sme, že v roku 2007 sa miera nezamestnanosti takmer nezmenila, čo môžeme 

vnímať veľmi kladne. Ku koncu roka 2009 však miera evidovaných nezamestnaných 

rapídne vzrástla, čo určite súvisí aj s veľkým počtom prisťahovaných obyvateľov 

v spomínanom roku. 

 

4.2. Demografické údaje 
 

Demografická situácia je odrazom spoločenskej situácie, vytvára základné rámce 

pre ľudské zdroje, určuje hranice výkonnosti obce a vývoj potenciálnej pracovnej sily. 

 

4.2.1. Obyvate ľstvo 
 
V obci Stožok mal počet obyvateľov  ustálenú tendenciu až do roku 2007, kedy 

nastal výrazný nárast obyvateľov, oproti predchádzajúcemu roku je to o 77 obyvateľov od 

tohto obdobia stále vzrastá. Nárast obyvateľstva je najvýraznejší zo všetkých sedemnástich 

obcí územia Podpoľania. 

 

tab. 4.1.2 Vývoj počtu obyvateľov v obci Stožok v rokoch 2000 až 2009 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet 
obyvateľov 

709 718 712 706 702 700 702 779 874 
915 

 
graf 4.1.2 Vývoj počtu obyvateľov 
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tab. 4.1.3  Vývoj počtu obyvateľov (prírastky, úbytky) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Umretí 13 5 11 6 9 5 
Narodení 4 4 3 12 9 11 

Zdroj: evidencia obcí, vlastné spracovanie 
 
 
 
 
 
Graf. 4.1.3 Vývoj počtu obyvateľov (prírastky, úbytky) 

 
 

V roku 2006 v obci umrelo podstatne viac ľudí, než sa narodilo. Avšak v roku 2007 

nebol medzi počtom narodených a počtom umretých občanov výrazný rozdiel. V tomto 

roku obec zaznamenala  12 narodení. To je v porovnaní s predošlými dvomi rokmi výrazný 

nárast, čo je pre obec z hľadiska demografického vývoja pozitívny prínos. 

 
 
 
 
tab. 4.1.4 vývoj počtu obyvateľov (migrácia) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Odsťahovaní 5 11 12 8 17 14 

Prisťahovaní 13 10 25 75 112 48 
Zdroj: evidencia obcí, r. 2008 , aktualizácia r. 2010 
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graf 4.1.4 vývoj počtu obyvateľov (migrácia) 

 
 

Z tab. 4.1.4 a následne z grafu 4.1.4 vidíme, že v  rokoch 2008 je nárast 

prisťahovaných obyvateľov najväčší, čo sa pozitívne odzrkadlilo aj na celkovom počte 

obyvateľov v obci. To svedčí o tom, že obec Stožok  sú veľmi dobre vybudované 

podmienky a  príjemným prostredím pre bývanie. 

 

 

Školstvo  

 V obci sa nenachádza ZŠ, žiaci dochádzajú do základnej školy do mesta Detva a do 

obce Vígľaš. Predškolskú výchovu zabezpečuje MŠ .V MŠ sa o.i. poskytuje aj strava pre 

starých a osamelých ľudí.  
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SWOT analýza v sociálnej oblasti v obci Stožok 
 

SWOT analýza bola spracovaná na základe výstupov z pracovných stretnutí za 

účasti subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti na území obce Stožok,  v súlade s PHSR 

obce Stožok. Výsledkom práce sú zadefinované silné a slabé stránky riešenia sociálnej 

problematiky v obci Stožok. Súčasťou SWOT analýzy je aj definícia príležitostí 

a ohrození. 

 
                SILNÉ STRÁNKY                     SLABÉ STRANKY 
 

• 80% domov sú mladšie ako 50 rokov 
• v 70 %  obce vybudovaná infraštruktúra 
• blízkosť štátnej cesty a železnice 
• blízkosť miest Detva, Zvolen, Banská 

Bystrica 
• existujúca prevádzka MŠ 
• zabezpečovanie stravy pre osamelých 

starších občanov z MŠ 
• priemerný vek obyvateľov cca 37-38 

rokov – t. j. obec s mladými ľuďmi 
• nárast mladých obyvateľov (výstavba 

rodinných domov) 
• opatrovateľská služba v obci – 4 

opatrovateľky 
• existencia športového areálu 
• existencia kultúrneho domu – voľno 
časové aktivity 

• pastoračné centrum – voľno časové 
aktivity pre deti a dospelých 

• existencia futbalového klubu 
• existencia súkromnej Ľudovej školy 

umenia 
 

 

• v obci nie je zdravotné zariadenie, 
lekáreň 

• nárast nezamestnaných             
• slabo vyvinutá obchodná sieť a 

služby 
• málo autobusových spojov smer 

Zvolen 
• neexistujú priestory pre služby 

obyvateľom 
• malé, nevyhovujúce priestory 

obecného úradu 
• neexistuje pošta 
• absencia ubytovania na súkromí 

 

                      PRÍLEŹITOSTI                       OHROZENIA 

• dotácie, podpora EÚ 
• predpokladaný nárast obyvateľov 

(výstavba rodinných domov) 

• vysoká konkurencia pri získavaní 
podpory z fondov EÚ  

 
 
 
 
 
 
 



 14 

6. Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb   
 

Vízia pre obec Stožok zadefinovaná pre sociálnu oblasť v „ Programe 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stožok: 

 

Stožok  – obec s kvalitným bývaním pre všetky kategórie obyvateľov 
 
 

Na základe dôkladného vypracovania SWOT analýzy  a identifikovania slabých 

stránok sme zadefinovali nasledovné problémy, ktorých vyriešenie by mohlo prispieť 

k zlepšeniu sociálnej situácie v obci 

 
 

Problémy: 
Nárast nezamestnanosti 
Absencia služieb v obci 
 
 

Zadefinované problémy je potrebné riešiť a vzhľadom k tomu  boli zadefinované 

priority, ktoré by mali prispieť k naplneniu cieľa 

 
Priority:  
Zabezpečiť služby pre obyvateľov obce  
Eliminovať mieru nezamestnanosti 
 
Špecifický cieľ 1: 
Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie služieb  
 
Opatrenie 1.1: 
Vytvoriť podmienky pre rozvoj služieb  v obci  
T: 31.12.2013    Z: starosta obce spoločne s obyvateľmi obce 
 
 
Špecifický cieľ 2: 
Eliminovať mieru nezamestnanosti  
 
Opatrenie 2.1  
Organizovať stretnutia  za účelom uplatnenia sa nezamestnaných na trhu práce 
T: 31.12.2011   Z: starostka obce  spolu s  OZ Podpoľanie prostredníctvom Centra 
zamestnanosti 
 

6.1. Aktivity a  úlohy pre sociálne znevýhodnené sk upiny   
 

Cieľovým zameraním sociálnej práce je jednotlivec, skupina, komunita a sociálne 

javy, ktoré sa týchto subjektov dotýkajú. Tieto cieľové skupiny, či komunity za určitých 
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podmienok nazývame aj sociálne minority. Pod pojmom sociálne znevýhodnená minorita 

chápeme skupinu ľudí, ktorí sú definovaní spoločným znakom odvodeným od ich 

sociálneho znevýhodnenia, t.j. znaku , ktorý ich v bežných životných podmienkach posúva 

do polohy závislosti na iných osobách alebo na štátnych opatreniach, ktoré sú v situácii 

sociálneho ohrozenia.  

Sociálne znevýhodnené minority podľa triediaceho znaku  ( podobná situácia 

sociálna, zdravotná, ekonomická a iná) delíme na:  

- Sociálne znevýhodnené osoby v dôsledku zdravotného postihnutia  
- Starí ľudia, deti a mladiství 
- Nezamestnané osoby  
- Sociálne neprispôsobiví občania  
- Chudobní ako sociálna minorita  
- Etnikum ako sociálne znevýhodnená minorita. 

V zmysle triediaceho znaku, sme počas komunitného plánovania zistili, že v obci Stožok 

sa nachádzajú tieto sociálne znevýhodnené skupiny občanov:  

 

Vybrané aktivity a úlohy pre sociálne znevýhodnené skupiny  
 

V rámci komunitného plánovania  v obci boli navrhnuté  tieto  aktivity a úlohy pre 

sociálne znevýhodnené  skupiny, ktoré boli zadefinované v pôvodnom Komunitnom pláne 

a prechádzajú aj do ďalšieho obdobia : 

 
tab. 6.1.1 aktivity pre sociálne znevýhodnené skupiny v obci Stožok 
 
Sociálne znevýhodnená 

skupina 
Aktivity  Zodpovednosť , Termín  

 
Nezamestnaní a 
znevýhodnení uchádzači 
o zamestnanie 

Informovať znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie 
o možnosti využívať služby centra 
zamestnanosti 

OcÚ Stožok 
priebežne  

Deti a mládež Usporiadať akciu: “Rozprávkový 
les“ pre deti a mládež 

OcÚ Stožok 
trvale každý rok 
 

Mládež Stožkárska kopačka – futbalový 
medzi uličný turnaj 

OcÚ Stožok 
trvale každý rok 

Deti a mládež Šarkaniáda – akcia pre deti 
 

OcÚ Stožok 
trvale každoročne 

Mládež Sánkovanie na čomkoľvek OcÚ Stožok 
a trvale každoročne 

Zdroj: evidencia obcí, výstup procesu komunitného plánovania r.  2008, aktualizácia r.  2010 
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7. Spôsob vyhodnotenia komunitného plánu sociálnych  
služieb 
 

Monitoring a hodnotenie sa zameriava na priebežný zber údajov hovoriacich 

o priebehu realizácie stratégie, o úrovni napĺňania stanovených cieľov, to znamená 

dosiahnutých výsledkoch a dopadoch. 

Monitoring a hodnotenie umožňuje na základe zistených údajov robiť priebežne 

potrebné úpravy a korekcie v naplánovaných aktivitách tak, aby viedli k dosiahnutiu 

stanovených cieľov čo najefektívnejšie. 

- metódou dotazníkového prieskumu overiť požiadavky prijímateľov, respektíve 
potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb ( v priebehu roku 2011 ), 

- obecnému zastupiteľstvu predkladať správu o sociálnej situácii v obci Stožok (1x 
ročne), 

- nové skutočnosti a závery zapracúvať pravidelne do Komunitného plánu. 
(minimálne 1x ročne)  
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Záver 
 

Komunitné plánovanie sa uskutočnilo v roku 2008. Následne prebehla aktualizácia 

v roku 2010. Cieľom aktualizácie bolo zosúladenie dokumentu v zmysle zákona 

o sociálnych službách. Taktiež cieľom aktualizácie bolo zachytiť reálny stav odrážajúci 

poskytovanie sociálnych služieb v obci. 

Stretnutia počas procesu Komunitného plánovania poslúžili na výmenu názorov 

a skúseností, zlepšenie komunikácie subjektov a jednotlivcov v obci, ale aj na získanie 

nových vedomostí a zručností.  

Komunitný plán obce Stožok je nielen odrazom potrieb občanov, ale aj odrazom 

potrieb a postojov účastníkov komunitného plánovania. 

 V obci je veľa príležitostí pre trávenie voľného času a mimoškolské aktivity, ako 

pre deti, tak aj pre všetkých obyvateľov obce. Obec vytvára vynikajúce prostredie pre 

bývanie a trávenie voľného času pre celé rodiny. Do budúcnosti je však potrebné dopĺňať 

a rozširovať služby dennej potreby, čo je na nasledujúce obdobie aj prioritou  samotnej 

obce. 

Obec má dostatok predpokladov, miestneho prírodného a kultúrneho potenciálu a 

počiatočného investičného kapitálu na to, aby sa jej vedenie a obyvatelia v budúcnosti 

zamerali viac na využívanie miestnych zdrojov, a tradícií. To predpokladá zvýšenie 

zamestnanosti, zabránenie odchodu mladých a vzdelaných ľudí z obce a zvyšovanie 

životnej úrovne či zlepšovanie kvality života obyvateľov. V obci zatiaľ chýbajú vedomosti, 

zručnosti, skúsenosti s rozvojom služieb v cestovnom ruchu. Vzdelávaním a získavaním 

nových skúseností sa zlepší miestny potenciál. 

Veríme, že proces komunitného plánovania a dokument, ktorý je jeho výsledkom, 

napomôže obci pri riešení problémov v sociálnej oblasti. 

 
 
 
 Záverom chcem  poďakovať všetkým, ktorí venovali svoj čas , vedomosti,  osobné 

úsilie a prispeli k vzniku tohto dokumentu  

 

 

Ing. Eva Krnáčová 
Komunitná konzultantka 
Podpoľanie 
Občianske združenie 



 18 

Zoznam použitej literatúry 
 
Audit zdrojov sociálnej inklúzie, január 2008 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  obce Stožok  

Program rozvoja sociálnych služieb v Čiernom Balogu 

VOLEKOVÁ, H.: Komunitné plánovanie sociálnych služieb 

Zákon NR SR č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na  

obce a vyššie územné celky 

Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách 

Štandardy kvality sociálnych služieb 

ŽILOVÁ,A: Úvod do teórie sociálnej práce, Banská Bystrica 2005  

Audit potrieb Rómskych komunít a zosieťovanie ich potrieb 

 
 
 
 


