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ZOZNAM SKRATIEK 
 

ADOS agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

AIDS  Acquired Immune Deficiency Syndrome – syndróm získanej imunitnej 

nedostatočnosti, posledné štádium infekcie HIV 

ANEPS Asociácia nepočujúcich Slovenska 

APZ agentúra podporovaného zamestnávania 

CAN Child Abuse & Neglect – syndróm týraného, zneužívaného a zanedbaného 

dieťaťa, zložitý sociálny fenomén neadekvátneho zaobchádzania s dieťaťom 

CSS centrum sociálnych služieb 

č. číslo 

DC denné centrum 

DS denný stacionár 

DSS domov sociálnych služieb 

eds. editori/zostavovatelia 

EÚ Európska únia 

EU SILC European Union statistics on income and living conditions – Európske štatistické 

zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach 

EUR euro 

FNsP fakultná nemocnica s poliklinikou 

FO fyzická osoba 

FP finančný príspevok 

GKCH Gréckokatolícka charita 

HN hmotná núdza 

IA Implementačná agentúra 

KPSS komunitný plán sociálnych služieb 

LPSI Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie 

m muž 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MHD mestská hromadná doprava 

MPSVaR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MRK marginalizovaná rómska komunita 

MsÚ mestský úrad 

MsZ mestské zastupiteľstvo  

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

n. o., NO nezisková organizácia 

NDC 

NDCpDaR 

nízkoprahové denné centrum 

nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 

NP národný projekt 

NP TSP národný projekt Terénna sociálna práca 

NPSS neverejný poskytovateľ sociálnych služieb 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

o. z., OZ občianske združenie 

OMV osobné motorové vozidlo 
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OSN Organizácia Spojených národov 

OSS oddelenie sociálnych služieb 

PHN pomoc v hmotnej núdzi 

PO Prešov 

PS pracovná skupina 

PSK Prešovský samosprávny kraj 

r.  rok 

RIÚS Regionálna integrovaná územná stratégia 

s. r. o. spoločnosť s ručením obmedzeným 

SČK Slovenský Červený kríž 

SNR Slovenská národná rada 

SODB Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

SPODaSK sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

SR Slovenská republika 

SS sociálne služby 

SŠ stredná škola / stredoškolské 

SWOT analýza silných (Strengths) a slabých (Weaknesses) stránok, príležitostí 

(Opportunities) a ohrození (Threats) 

ŠF – OP ĽZ Štrukturálne fondy – Operačný program Ľudské zdroje 

šk. r. školský rok 

TÚV teplá úžitková voda 

ŤZP ťažké zdravotné postihnutie / ťažko zdravotne postihnutý 

ŤZP-S ťažko zdravotne postihnutý so sprievodcom 

UoZ 

ÚGKK SR 

ÚPSVaR 

uchádzač o zamestnanie 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

ÚPSVaR SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

VÚC vyšší územný celok 

VZN všeobecne záväzné nariadenie 

Z. z.  Zbierka zákonov 

Zb. Zbierka 

ZP zdravotné postihnutie / zdravotne postihnutý 

ZpS zariadenie pre seniorov 

ž žena 
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PRÍHOVOR 
 

Milí čitatelia,  

v rukách držíte Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 –

 2025. Starostlivosť o občana či poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, to sú jedny 

z hlavných cieľov a základných úloh samosprávy. Napriek neskutočne rýchlemu rozvoju 

technológií a stále sa zvyšujúcej úrovni, vždy budú medzi nami skupiny ľudí, ktoré 

potrebujú pomoc, podporu či nasmerovanie na správne rozhodnutie. Neustálu 

podporu si zaslúžia rodiny s deťmi, osoby so zdravotným postihnutím, seniori či 

inak ohrozené skupiny. V našom komunitnom pláne nachádzajú tieto tri veľké skupiny 

ľudí ponuku služieb a možností, ktoré by im mohli a mali uľahčiť život. 

Prioritou mesta i štátu by mala byť predovšetkým starostlivosť a vytváranie 

podmienok pre ľudí, ktorí v meste a krajine žijú. Vytvárať podmienky pre plnohodnotný 

život tých, ktorí pre nás vychovávajú novú generáciu, ale aj tých, ktorí svoju službu 

štátu a mestu plnohodnotne odovzdali. Na ohrozené skupiny ľudí sa často dívame, ako 

sa vraví, „cez prsty“. Marginalizované skupiny, závislí či ľudia bez domova nám možno 

len naháňajú strach, vyvolávajú predsudky. Zámerom mesta Prešov v rámci 

komunitného plánu je vytvárať podmienky pre fungovanie systému sociálnych služieb, 

ktorý bude poskytovať kvalitné a dostupné služby pre každú sociálnu skupinu občanov 

a vytvorí priestor na komunikáciu. Zapájať jednotlivcov, organizácie, podnikateľov a 

vytvárať komunitu, posúvať ju kvalitatívne na vyššiu úroveň by malo byť 

samozrejmosťou.  

Komunitný plán bol diskutovaný s občanmi z rôznych sociálnych skupín, 

predložený na dopracovanie a schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov. Pre 

tento plán je kľúčovým slovom „komunita“. To znamená isté partnerstvo medzi 

všetkými, ktorí užívajú a vytvárajú komunitu, zapájať aj miestne spoločenstvo, hľadať 

zdroje na fungovanie sociálnych služieb, schopnosť pracovať s informáciami. 

Komunitné plánovanie nie je jednoduchá záležitosť. Ide o víziu, jej naplnenie 

a realizáciu. Vždy závisí od organizačného, riadiaceho zabezpečenia a spolupráce. 

Pred nami je určitý kompromis v podobe komunitného plánu na roky 2018 –

 2025. Je dôležité, aby všetci zainteresovaní spolupracovali a podieľali sa na jeho 

napĺňaní tak, aby kvalitná sociálna služba putovala k občanovi. Komunitný plán mesta 

Prešov totiž vychádza z faktu, že dominantnú úlohu má občan a jeho rodina.  

Verím, že predkladáme svojim občanom najlepšie možné riešenia a budeme 

radi, ak sa vízie komunitného plánu naplnia v zmysle spokojnosti užívateľov sociálnych 

služieb. Dôverujem zainteresovaným, že sa podarí naše plány v rámci týchto sociálnych 

služieb pre ľudí dotiahnuť do konca a k vzájomnej spokojnosti.  

Ing. Andrea Turčanová 

primátorka mesta Prešov 
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ÚVOD 

 

Vážení spoluobčania – prijímatelia sociálnych služieb,  

poslaním sociálnych služieb je pomôcť ľuďom udržať si alebo znovu získať svoje 

miesto v spoločnosti, v komunite, kde žijú, teda podporiť začleňovanie ľudí do 

spoločnosti, sociálnu súdržnosť, zároveň smerovanie k službám poskytovaným na 

komunitnej úrovni a rozvinutie potenciálu v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti 

obyvateľov. Sociálne služby sa týkajú každého a aj to je dôvod, prečo je nutné ich 

plánovať a neustále rozvíjať. Sú súčasťou verejných politík, v ktorých sa jednoznačne 

presadzuje orientácia na potreby a preferencie ich prijímateľov. Mesto je zodpovedné 

za zabezpečenie sociálnych služieb pre svojich obyvateľov a od samosprávy v 

súčasnosti závisí rozsah, podmienky a kvalita, v akej obyvatelia užívajú sociálne služby. 

Tie sú plánované v komunitnom plánovaní, čo je plánovanie komunity pre komunitu, 

alebo inak ľudí pre ľudí. Je to metóda, prostredníctvom ktorej je možné sociálne služby 

plánovať tak, aby čo najviac zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov 

i jednotlivcom, ale zároveň, aby boli v súlade s miestnymi špecifikami a potrebami.  

Mesto Prešov vypracovalo významný strednodobý strategický dokument –

 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025 v úzkej 

spolupráci všetkých zainteresovaných strán – občanov mesta, poskytovateľov 

a prijímateľov sociálnych služieb, zástupcov samosprávy a štátnej správy. S pomocou 

obyvateľov mesta bol identifikovaný východiskový stav, vyšpecifikované slabšie miesta 

v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, zadefinované potreby občanov 

a stanovené ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v meste Prešov.  

Dovoľte nám poďakovať všetkým, ktorí sa na vytvorení tohto strategického 

dokumentu podieľali, hlavne členom a vedúcim pracovných skupín, ale aj všetkým 

obyvateľom mesta, ktorí tento dokument svojimi pripomienkami a podnetmi pomáhali 

vytvárať. Komunitný plán sociálnych služieb bude v meste Prešov slúžiť na skvalitnenie 

života a zvýšenie rozsahu a kvality poskytovaných sociálnych služieb. Komunitný plán 

sociálnych služieb vytyčuje cestu a ukazuje smer na realizáciu jednotlivých krokov, 

smerujúcich k zabezpečeniu komplexných sociálnych služieb pre všetky skupiny 

obyvateľstva, ktoré ich na prežitie plnohodnotného života nevyhnutne potrebujú. 

 

Spracovateľský kolektív 
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1  KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Výraz „komunitný plán“ vznikol spojením slov komunita a plánovanie.  

Za „komunitu“ najčastejšie považujeme skupinu občanov, ktorí žijú v určitom 

územnom celku a majú medzi sebou rôzne sociálne väzby. Komunita je tiež miesto, kde 

človek získava emocionálnu podporu, ocenenie a pomoc v každodennom živote.  

„Plánovanie“ je tvorba plánu, zámerov, cieľov – všetkého, čo chceme 

realizovať, uskutočniť, vytvoriť, zmeniť, rozvíjať, nahrádzať, doplniť a čo tvorí okruh 

plánovania.  

V oblasti sociálnych služieb je komunitné plánovanie chápané ako proces zmeny 

a rozvoja sociálnych služieb s rešpektovaním potrieb danej komunity. 

 

Komunitné plánovanie je otvorený aktívny proces zisťovania potrieb, zdrojov 

a hľadania najefektívnejšieho riešenia v oblasti sociálnych služieb. Je to spôsob, ako 

začať spoluprácu a vytvárať trvalejšie partnerstvá. Zapája všetkých, ktorých sa daná 

oblasť týka, v procese prevažuje dialóg a vyjednávanie, dosiahnutý výsledok je prijatý 

a podporovaný väčšinou účastníkov. 

 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje 

spracovávať rozvojové materiály v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovni 

obce, mesta i kraja. Pri komunitnom plánovaní je potrebné zvážiť potreby občanov, 

potreby a možnosti poskytovateľov sociálnych služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú 

zdroje na napĺňanie potrieb komunity.  

Východisko alebo hlavná myšlienka komunitného plánovania je jednoduchá: 

„Skôr ako o ľuďoch rozhodneš, poraď sa s nimi.“ 

V záujme napĺňania spoločnej predstavy o budúcnosti sociálnych služieb v danej 

komunite sa stretávajú a spoločne plánujú jednotliví aktéri, ktorí majú v procese 

plánovania rovnaké práva a povinnosti: 

 objednávatelia služieb, 

 poskytovatelia služieb, 

 prijímatelia služieb (klienti). 

Do plánovania a do rozhodovania o formách sociálnych služieb musia byť 

zapojení aj prijímatelia sociálnych služieb. Ich zapojenie napomôže k tomu, aby získali 

formu pomoci adresne – aby získali takú pomoc, ktorú užívatelia potrebujú, a nie takú, 

o ktorej si myslíme, že by potrebovali.  
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Komunitné plánovanie musí odpovedať na štyri základné otázky: 

1. Kde sa samospráva v oblasti uspokojovania potrieb občanov v sociálnych 

službách nachádza v súčasnosti? (Odpoveď musí priniesť analýza súčasného 

stavu sociálnych služieb v meste.) 

2. Kam sa chce dostať v budúcnosti? (Je potrebné naformulovať zámery 

a strednodobé výsledkovo orientované ciele, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 

zámerov.) 

3. Akým spôsobom sa tam dostane? (Určiť stratégie, úlohy, činnosti a aktivity, 

ktoré samospráva na to vyvinie a ktoré bude financovať z vlastného rozpočtu 

a iných zdrojov.) 

4. Ako bude vyhodnotený zrealizovaný pokrok? (Merateľnými ukazovateľmi 

plnenia strednodobých cieľov.) 
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2  KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV 

NA ROKY 2018 – 2025 
 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025 (ďalej 

len „KPSS“) je strednodobý dokument analyzujúci súčasný reálny stav a kvalitu 

sociálnych služieb v meste a plánujúci ich rozvoj v budúcnosti. Je výsledkom 

pokračovania vzájomnej a otvorenej spolupráce medzi všetkými účastníkmi 

komunitného plánovania – občanmi, mimovládnymi organizáciami, cirkevnými 

organizáciami, dobrovoľníkmi, samosprávou a orgánmi štátnej správy.  

Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný na 8-ročné obdobie a jeho 

cieľom je:  

 vytvoriť podmienky pre poskytovanie komplexných, adresných, kvalitných 

a dostupných sociálnych služieb pre jednotlivé sociálne skupiny, 

 vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania 

vzniku či zhoršovania nepriaznivých sociálnych situácií a riešenie miestnych 

sociálnych problémov, 

 podporovať trvalo udržateľný rozvoj mesta s možnosťou budovania ďalších 

sociálnych zariadení. 

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov vznikol na základe zákona 

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

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

len „zákon o sociálnych službách“), podľa ktorého je v pôsobnosti obce vypracovať 

a schváliť uvedený dokument.  

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení podľa 

§ 3 obyvatelia obce majú právo požadovať súčinnosť samosprávy pri ochrane osoby, 

majetku, rodiny v obci, pomoci v čase núdze a podľa § 4 ods. 3 písmena ch) má obec 

povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja v jednotlivých oblastiach života. V zmysle 

zákona o sociálnych službách obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych 

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

miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných 

v jej územnom obvode. Koncepcia sociálnych služieb vychádza zo základných 

strategických dokumentov vypracovaných na národnej a regionálnej úrovni a z platnej 

legislatívy pre sociálnu oblasť.  

Dokument je v súlade s platnými právnymi predpismi, medzinárodnými 

dohovormi, Územným plánom mesta Prešov a Programom rozvoja mesta Prešov na 

roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025. 
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Komunitný plán sociálnych služieb vychádza z faktu, že dominantnú úlohu pri 

dlhodobom riešení svojej sociálnej situácie má občan a jeho rodina. Úlohou 

samosprávy (obce, mesta, VÚC) je poskytovať sociálne služby dané nielen zákonom, ale 

zároveň vytvoriť podmienky pre fungovanie siete sociálnych služieb založenej na 

reálnom dopyte a adresnom uspokojení potrieb občanov. 

Sociálne služby majú pre občanov zmysel, iba ak sú dostupné z hľadiska: 

 financií (podiel pre občanov na úhrade nákladov),  

 miesta (služba k dispozícii v danom území), 

 času (od vzniku potreby služby cez jej posúdenie, priznanie až k jej využitiu). 

Zámerom mesta Prešov je vytvoriť podmienky pre fungovanie systému 

sociálnych služieb, ktorý bude poskytovať kvalitné a dostupné sociálne služby pre 

občanov. 

2.1  Princípy komunitného plánovania sociálnych služieb 
 

 Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi – potreby a ciele všetkých účastníkov 

majú rovnakú váhu, názorom všetkých strán musí byť venovaný rovnaký 

priestor; 

 zapájanie miestneho spoločenstva – pri zapájaní miestnej komunity, 

obyvateľov daného územného celku, je nutné hľadať rôzne metódy a formy 

oslovenia a zapojenia tak, aby ponuka na spoluprácu bola zrozumiteľná; 

 hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov – nie je možné zabúdať na 

spoluprácu s podnikateľmi, ktorí sa už v minulosti angažovali v sociálnej oblasti; 

na význam práce dobrovoľníkov v sociálnych službách, na svojpomocné 

skupiny, rodinnú starostlivosť, susedskú výpomoc;  

 práca s informáciami – je nevyhnutné zabezpečiť rovnaký prístup k 

informáciám pre všetkých, ktorí sa plánovania zúčastňujú, a zabezpečiť 

odovzdávanie informácií širšej verejnosti; ak budú informácie pravidelne 

odovzdávané, bude možné očakávať relevantné pripomienky a podnety;  

 priebeh spracovania komunitného plánu je rovnako dôležitý ako výsledný 

dokument – proces komunitného plánovania znamená vyhľadávanie, zapájanie 

a diskusiu rôznych ľudí; tento proces umožňuje, aby navrhnutý systém 

sociálnych služieb bol jedinečný a neopakovateľný a plne zodpovedal miestnym 

potrebám, podmienkam a zdrojom;  

 zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce – dobre fungujúca 

spolupráca môže byť inšpiráciou pre ostatných účastníkov komunitného 

plánovania, prehĺbenie spolupráce medzi všetkými účastníkmi prináša 

kvalitnejšiu ponuku sociálnych služieb; 
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 kompromis priania a možností – výsledkom komunitného plánovania je vždy 

kompromisné riešenie medzi tým, čo chceme, a tým, čo máme k dispozícii; 

možnosťami v tomto prípade nie sú iba materiálne, finančné a ľudské zdroje, 

ale tiež spoločná dohoda, ktorá vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí 

cieľov komunitného plánu podieľať. 

 

Zásady pri spracovávaní komunitného plánu: 

 potreby, priority a smery rozvoja sociálnych služieb musia byť stanovené ľuďmi, 

ktorí žijú v meste a ktorých sa služby týkajú; 

 všetky činnosti na miestnej úrovni počas prípravy a pri uskutočňovaní plánu 

musia byť navzájom prepojené; 

 skvalitňovanie sociálnych služieb musí byť považované za žiaduce a musí byť 

dôležitou súčasťou miestnej politiky; 

 priority a smery rozvoja sociálnych služieb vychádzajú z presvedčenia 

o jedinečnosti, hodnote, vrodenej dôstojnosti a práve na sebaurčenie každého 

užívateľa sociálnych služieb. 

 

Dobre spracovaný komunitný plán sociálnych služieb je výsledkom vyjednávania 

medzi všetkými účastníkmi procesu, je naplňovaný v rámci širokého partnerstva 

v komunite, zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám, stanovuje krátkodobé 

aj dlhodobé ciele a priority rozvoja sociálnych služieb; mapuje všetky verejné, 

súkromné aj dobrovoľné subjekty z hľadiska aktivít, ktoré smerujú k naplneniu 

vytýčených cieľov; obsahuje systém sledovania a hodnotenia postupu a priebežného 

informovania verejnosti. 

 

2.2  Organizácia procesu komunitného plánovania v meste Prešov 
 

Zákon o sociálnych službách ukladá mestám vytvárať podmienky na podporu 

komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb, vytvárať podmienky na 

komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom predchádzania vzniku alebo 

predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych 

sociálnych problémov. Mesto vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb 

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

špecifiká a potreby občanov v oblasti sociálnych služieb poskytovaných na území 

mesta. Mesto určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne, finančné, 

prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.  
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Prvý komunitný plán sociálnych služieb v meste Prešov bol spracovaný v roku 

2009, pričom jeho platnosť skončila v roku 2015. Koncom roku 2016 vstúpilo mesto 

Prešov do procesu komunitného plánovania sociálnych služieb ako objednávateľ 

sociálnych služieb, čo znamená, že služby poskytuje alebo zabezpečuje 

prostredníctvom iných poskytovateľov sociálnych služieb a podieľa sa na ich 

spolufinancovaní. V decembri 2016 bola v procese komunitného plánovania zostavená 

riadiaca skupina a pracovné skupiny.  

Proces tvorby KPSS mesta Prešov na roky 2018 – 2025 bol realizovaný 

v nasledujúcej organizačnej štruktúre: 

 

Graf 1: Organizácia procesu komunitného plánovania 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Úroveň rozhodovania 

Volené orgány mesta 

(mestské zastupiteľstvo,  

mestská rada,  

komisie mestského zastupiteľstva) 

Úroveň plánovania 

Riadiaca skupina v zložení:  

garant KPSS (vedúca odboru sociálnych služieb, MsÚ v Prešove) 

iniciátor a garant spracovania KPSS (MsÚ v Prešove, odbor sociálnych služieb) 

zamestnanci odboru sociálnych služieb, MsÚ v Prešove 

zástupcovia pracovných skupín 

externý spracovateľ KPSS 

Úroveň riešenia úloh 

Pracovná skupina:                             
Osoby so zdravotným 
postihnutím a seniori 

Pracovná skupina:                      
Rodina s deťmi 

Pracovná skupina:                    
Ohrozené skupiny 
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Riadiacu skupinu tvorili kompetentní zamestnanci mesta Prešov, zástupcovia 

pracovných skupín a spracovateľ komunitného plánu mesta Prešov v zložení: 

 PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru sociálnych služieb, MsÚ 

v Prešove, 

 Mgr. Terézia Bilasová, PhD., vedúca oddelenia starostlivosti o deti, rodinu 

a bývanie, MsÚ v Prešove, 

 PhDr. Jana Zakarovská, vedúca oddelenia starostlivosti o zdravotne 

postihnutých a seniorov, MsÚ v Prešove, 

 zástupcovia pracovných skupín, 

 Mgr. Nicole Fuchsová, spracovateľka KPSS. 

K nosným aktivitám riadiacej skupiny patrilo: 

 riadenie a koordinácia procesu komunitného plánovania, 

 monitorovanie postupu komunitného plánovania, 

 pripomienkovanie záverov pracovných skupín, 

 koordinácia prác na jednotlivých častiach komunitného plánu, 

 pripomienkovanie a schválenie konečnej verzie KPSS. 

Riadiaca skupina v procese prípravy komunitného plánu sociálnych služieb 

komunikovala predovšetkým elektronicky. Skupina sa stretávala po spracovaní 

konkrétnej komplexnej časti komunitného plánu sociálnych služieb. 

 

Pracovné skupiny komunitného plánovania sociálnych služieb v meste Prešov 

 

V procese komunitného plánovania boli zostavené tri pracovné skupiny na 

základe potrieb mesta Prešov, ale aj identifikovaných potrieb občanov. Pracovné 

skupiny boli kreované v súlade s princípmi komunitného plánovania sociálnych služieb 

medzi všetkými účastníkmi komunitného plánovania. Bol dodržaný princíp partnerstva 

medzi verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ako aj princíp 

vyváženého zastúpenia zadávateľov sociálnych služieb, poskytovateľov sociálnych 

služieb a užívateľov sociálnych služieb. 

K hlavným aktivitám pracovných skupín patrilo: 

 zber informácií o sociálnych službách v meste Prešov,  

 identifikácia problémových oblastí v poskytovaných sociálnych službách, 

 monitoring potrieb prijímateľov a budúcich prijímateľov sociálnych služieb, 

 distribúcia dotazníkov v rámci dotazníkového zisťovania, 

 návrh, spracovanie jednotlivých priorít a opatrení KPSS. 
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Zoznam členov pracovných skupín: 

 

PS – Rodina s deťmi 

Meno a priezvisko Organizácia 

Mgr. Terézia Bilasová, PhD. MsÚ v Prešove, odbor sociálnych služieb 

Mgr. Apolónia Sejková MyMamy, o. z. 

Mgr. Mária Moravcová FNsP J. A. Reimana, Prešov 

MUDr. Daniela Mrouahová 
Komisia MsZ mesta Prešov sociálna 
a bytová  

Zuzana Tkáčová 
Komisia MsZ mesta Prešov sociálna 
a bytová, FNsP Prešov 

Ing. Igor Andrejčák 
Komisia MsZ mesta Prešov sociálna 
a bytová  

Mgr. Zlatica Raslavská ÚPSVaR SR, pracovisko Prešov 

JUDr. Radoslav Huľa ÚPSVaR SR, pracovisko Prešov 

Mgr. Peter Németh 
Komunitné centrum Rómskeho inštitútu  
– Roma Institute, n. o. 

Peter Seman LPSI Prešov 

Mgr. Ing. Slavomíra Mareková OZ TURRS 

Mgr. Kristína Poláková Trojlístok, n. o. 

Mgr. Lukáš Mitro Centrum pre obnovu rodiny – Dorka Prešov 

 

PS – Ohrozené skupiny  

Meno a priezvisko Organizácia 

PhDr. Jana Zakarovská MsÚ v Prešove, odbor sociálnych služieb 

PhDr. Marcela Pabišová FNsP J. A. Reimana, Prešov 

Mgr. Ing. Beáta Lenková ÚPSVaR SR, pracovisko Prešov 

Mgr. Juraj Beliš ÚPSVaR SR, pracovisko Prešov 

Mgr. Jaroslava Kutajová 
Komisia MsZ mesta Prešov sociálna 
a bytová  

Mgr. Bc. Gabriela Šostáková Trojlístok, n. o. 

Mgr. Peter Michančo Cesta a Život, n. o. 

Peter Seman LPSI Prešov 

Mgr. Ing. Slavomíra Mareková OZ TURRS 

PhDr. Peter Valiček Gréckokatolícka charita Prešov 

Mgr. Rostislav Labuda Gréckokatolícka charita Prešov 

Mgr. Peter Németh 
Komunitné centrum Rómskeho inštitútu  
– Roma Institute, n. o. 
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PS – Osoby so zdravotným postihnutím a seniori 

Meno a priezvisko Organizácia 

PhDr. Jana Zakarovská MsÚ v Prešove, odbor sociálnych služieb 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. 
Komisia MsZ mesta Prešov sociálna 
a bytová 

PhDr. Jozef Dobrovič Zariadenie pre seniorov Náruč 

PhDr. Dušan Demčák, PhD. Zariadenie pre seniorov Harmónia 

Bc. Janka Špilková FNsP J. A. Reimana, Prešov 

MUDr. Mgr. Anna Kvokačková OZ Barlička 

JUDr. Lukáš Kvokačka Centrum sociálnych služieb Radosť 

Ing. Tatiana Pavľučuková 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, 
oddelenie riadenia zariadení sociálnych 
služieb 

Mgr. Marián Kall ÚPSVaR SR, pracovisko Prešov 

Mgr. Zuzana Durkáčová ÚPSVaR SR, pracovisko Prešov 

Ing. Milan Lukáč 
Komisia MsZ mesta Prešov sociálna 
a bytová  

PhDr. Martin Matejka, MBA 
Komisia MsZ mesta Prešov sociálna 
a bytová  

Mgr. Michal Kall ZOM Prešov 

Mária Kurtová OZ Venuše 

Peter Seman LPSI Prešov 

Mgr. Ing. Slavomíra Mareková OZ TURRS 

Mgr. Iveta Nemčíková Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 

Mgr. Peter Németh 
Komunitné centrum Rómskeho inštitútu  
– Roma Institute, n. o. 

Mgr. Renáta Kuková SOCIÁLNY PREŠOV, o. z. 
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3  NÁRODNÉ PRIORITY ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB           

2015 – 2020 

 

V zmysle zákona o sociálnych službách mesto vypracováva a schvaľuje 

komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych 

služieb. Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej situácie 

poskytovania sociálnych služieb v Slovenskej republike (ďalej iba „SR“) a vychádzajú z 

potrieb identifikovaných v rámci SR a zároveň z priorít Európskeho spoločenstva. 

 

Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 sú: 

 

1. Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity. 

Dostupnosť komunitných sociálnych služieb je podľa štatistických údajov na 

celom Slovensku nedostatočne rozvinutá. Je preto potrebné vytvárať 

podmienky na dostupnosť a udržateľnosť starostlivosti formou terénnych, 

ambulantných a nízkokapacitných pobytových sociálnych služieb. 

Predpokladom pre dosiahnutie tejto priority je teda hlavne podpora rozvoja 

existujúcich a nových sociálnych služieb a odborných činností, ako sú sociálne 

poradenstvo a sociálna rehabilitácia, terénna sociálna služba krízovej 

intervencie, domáca opatrovateľská služba, denné centrá a pod. 

 

2. Podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej 

starostlivosti na komunitnú starostlivosť. 

Zámerom priority je snaha podporiť zotrvanie ľudí odkázaných na pomoc čo 

najdlhšie v ich prirodzenom rodinnom prostredí, čím dochádza k procesu 

deinštitucionalizácie sociálnych služieb, základom ktorej je Stratégia 

deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti 

v Slovenskej republike schválená vládou SR dňa 30. 11. 2011. Národná priorita 

je zameraná na vytvorenie podmienok pre nezávislý život mladých a dospelých 

osôb so zdravotným postihnutím a s duševnou poruchou. Predpokladom pre 

dosiahnutie tejto priority je jednak podporovať a budovať vybrané druhy 

terénnych, ambulantných a pobytových služieb na komunitnej úrovni, ako aj 

zvýšiť informovanosť odborníkov a verejnosti prostredníctvom cielených 

kampaní. 
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3. Podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce 

v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej 

a generačne reprodukovanej chudoby. 

Dôvodom stanovenia tejto priority je skutočnosť, že sociálne služby zamerané 

na cieľovú skupinu osôb, ktoré zotrvávajú v priestorovo segregovanej lokalite 

s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, nie sú 

poskytované v dostatočnom rozsahu, druhovosti poskytovaných služieb a ani 

ich kapacite. Pre cieľovú skupinu vzniká teda zvýšená potreba sociálnych 

služieb, ku ktorým má však práve táto cieľová skupina sťažený prístup. Pre 

dosiahnutie tejto priority je potrebné zintenzívniť spoluprácu medzi 

zainteresovanými subjektmi a zvýšiť percentuálne zastúpenie vybraných druhov 

sociálnych služieb a ich kapacít (najmä sociálnych služieb krízovej intervencie, 

podporných služieb alebo terénnych programov). 

 

4. Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. 

Požiadavka zvyšovania kvality sociálnych služieb v Slovenskej republike reaguje 

na trendy uplatňované v rámci Európskej únie (ďalej „EÚ“) a na dodržiavanie 

medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v ľudskoprávnej oblasti. Zákon 

o sociálnych službách určuje „podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby“. 

Zákonom stanovené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sa 

orientujú na prijímateľa sociálnych služieb a jeho podporu tak, aby boli v čo 

možno najväčšej miere zohľadňované jeho individuálne potreby a preferencie 

pri poskytovaní sociálnej služby. Základným predpokladom na dosiahnutie 

priority je podpora poskytovateľov sociálnych služieb pri vytváraní podmienok 

pre napĺňanie ľudskoprávnych, procedurálnych, personálnych a prevádzkových 

aspektov kvality poskytovaných služieb. 
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4  PRÁVNY RÁMEC POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  
 

Základnú právnu normu v oblasti sociálnych služieb predstavuje zákon NR SR 

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

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

len „zákon o sociálnych službách“), podľa ktorého obec schvaľuje komunitný plán 

sociálnych služieb vo svojom územnom obvode a utvára podmienky na podporu 

komunitného rozvoja. 

Zákon o sociálnych službách stanovuje právny rámec poskytovania sociálnych 

služieb, financovania sociálnych služieb a dohľad nad ich poskytovaním. Tento zákon 

upravuje aj podmienky poskytovania sociálnych služieb. Jeho cieľom je podporovať 

sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej 

sociálnej situácii. Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje ohrozenie fyzickej osoby 

sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a 

samostatne riešiť svoje problémy: 

 pretože nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb; 

 pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok; 

 pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do 

7 rokov veku; 

 pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav; 

 z dôvodu, že daná osoba dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok; 

 pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím; 

 pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb, alebo ak sa stala obeťou 

správania iných fyzických osôb; 

 pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačnej reprodukovanej chudoby. 

 

Zákon o sociálnych službách v § 12 rozdeľuje sociálne služby do niekoľkých 

skupín v závislosti od povahy a nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, 

ktorej sú určené. 

Sociálne služby podľa druhu sú rozdelené na: 

a) sociálne služby krízovej intervencie, 

b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, 

c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku, 
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d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, 

e) podporné služby. 

Sociálne služby je možné účelne a vhodne spájať. Sociálne služby sa poskytujú 

ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou alebo inou formou podľa 

nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava. 

 

V § 80 zákon o sociálnych službách taxatívne vymedzuje pôsobnosti obce pri 

poskytovaní sociálnych služieb. Okrem koncepčnej, rozhodovacej, posudkovej, 

poradenskej, kontrolnej, registračnej, evidenčnej, štatistickej, finančnej činnosti 

a terénnej sociálnej práce je  v pôsobnosti obce poskytovať a zabezpečovať rôzne 

druhy sociálnych služieb, zriaďovať a zakladať zariadenia.  

Obec je správnym orgánom v konaniach a: 

 vyhotovuje posudok o odkázanosti, zmene odkázanosti a zániku odkázanosti na 

sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, 

v dennom stacionári; o odkázanosti na opatrovateľskú službu; 

 upravuje povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu 

za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11; 

 poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie: sociálnej služby v nízkoprahovom 

dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej 

služby a v dennom stacionári; nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, 

opatrovateľskej služby, prepravnej služby, odľahčovacej služby a pomoci pri 

osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31; 

 poskytuje základné sociálne poradenstvo; 

 môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnych 

služieb podľa § 12; 

 uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a o poskytovaní finančného 

príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri 

úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. 

Obec môže zriaďovať aj iné zariadenia a poskytovať alebo zabezpečovať aj iné 

druhy sociálnych služieb. Okrem uvedeného zároveň poskytuje finančný príspevok pri 

odkázanosti na pomoc inej osoby a finančný príspevok na prevádzku, ukladá a 

kontroluje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, kontroluje účelnosť 

využitia finančných príspevkov, vedie evidenciu posudkov a rozhodnutí o odkázanosti 

na sociálne služby a prijímateľov sociálnych služieb, vyhľadáva odkázané fyzické osoby, 

poskytuje štatistické údaje a uhrádza náklady za zdravotné výkony, ktoré je potrebné 

vykonať v procese posudzovania o odkázanosti osoby.  
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V ustanoveniach § 82 a 83 upravuje zákon o sociálnych službách úlohy obce 

v komunitnom rozvoji a komunitnom plánovaní. Podľa § 82 obec za účelom 

predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií 

a riešenia miestnych sociálnych problémov utvára podmienky na podporu 

komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona, na 

komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu. Podľa § 83 obec vypracúva 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. 

 

Obec a sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

V sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele má nezastupiteľné miesto 

samospráva so svojimi originálnymi kompetenciami, ktoré sú zamerané na 

predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie 

negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa. V 

oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej iba „SPODaSK“) obec 

vychádza zo zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele v platnom znení. Dôvod, pre ktorý do komunitného plánu sociálnych 

služieb zahŕňame aj SPODaSK, je ten, že oba systémy sa stále viac prelínajú, čo súvisí 

s posilnením nástrojov prevencie a sanácie rodiny, ako aj s nevyhnutnosťou 

rozširovania služieb na podporu rodiny s deťmi. 

Pôsobnosť obce určuje § 75 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele, podľa ktorého obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti: 

a) vykonáva 

1. opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického 

a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb podľa § 10; 

2. opatrenia podľa § 11 ods. 1; 

b) spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a so 

zariadením pri vykonávaní odbornej metódy podľa § 11 ods. 3 písm. b) piateho 

bodu; 

c) spolupôsobí 

1. pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; 

2. pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa sa na spracovaní a plnení 

plánu sociálnej práce s dieťaťom; 

3. pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa; 
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d) poskytuje 

1. rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na 

dopravu do zariadenia podľa § 64 ods. 1 písm. a); 

2. informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo 

osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov 

a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť; 

3. štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov; 

4. finančný príspevok podľa § 69; 

e) poskytuje pomoc 

1. dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie 

alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin; 

2. dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, 

členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb; 

3. na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom 

a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestnené v zariadení 

na výkon ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo výchovného 

opatrenia; 

4. mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, 

pestúnskej starostlivosti a ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania 

a zamestnania; 

f) poskytuje súčinnosť 

1. štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri 

zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov 

dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately; 

2. zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého; 

g) utvára podmienky na prácu s komunitou; 

h) môže zriadiť centrum, kontroluje a metodicky usmerňuje ňou zriadené 

centrum; zriadenie centra oznamuje orgánu sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1; 

i) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti; 

j) vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa 

pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny podľa § 35 ods. 4 písm. d); 

k) vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva 

opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; 

l) kontroluje úroveň vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately u subjektov, ktorým poskytuje finančný príspevok; 

m) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov. 
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Obec na zabezpečenie niektorých opatrení môže zabezpečiť výkon 

samosprávnej pôsobnosti aj prostredníctvom centra podľa odseku 1 písm. h) 

akreditovaného subjektu alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, 

ak sa nevyžaduje akreditácia na vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately podľa tohto zákona. 

Vychádzajúc zo zákona, obec sa podieľa najmä na spracovaní a plnení plánu 

sociálnej práce s dieťaťom, na úprave a zachovaní vzťahov medzi dieťaťom a rodičom 

alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové 

opatrenie súdu. 

Obec môže zriaďovať zariadenia podľa potrieb obyvateľov na účel výkonu 

opatrení SPODaSK  a zároveň vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, 

pre ktoré vykonáva tieto opatrenia. Môže zabezpečiť výkon samosprávnej pôsobnosti 

aj prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo prostredníctvom právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby, ak sa nevyžaduje akreditácia na vykonávané opatrenie 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa daného zákona. 

 

Pri spracovaní KPSS je potrebné vychádzať aj z ďalších zákonov, ktoré definujú 

niektoré úlohy a zodpovednosti pre samosprávy v oblasti sociálnych služieb 

a starostlivosti o občanov: 

 zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

 zákon NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  

 zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  

 ďalšie súvisiace právne predpisy. 

 

Do komunitného plánu sociálnych služieb sú nevyhnutne prenášané aj 

myšlienky a zásady z rôznych dohovorov, národných programov a strategických 

rámcov, ako je: Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, Národný 

program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, Národný program rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, Dohovor o právach 

dieťaťa, Deklarácia práv dieťaťa, Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 

2013 – 2030, Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 

2014 – 2019 a pod. 
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Právny rámec financovania sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách 

 

Podľa § 71 zákona o sociálnych službách sociálne služby poskytované verejným 

poskytovateľom sociálnej služby môžu byť financované: 

a) z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby; 

b) z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby a z úhrad za iné činnosti;  

c) z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním 

sociálnej služby; 

d) z finančného príspevku poskytnutého zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

ministerstva na financovanie sociálnej služby v zariadení; 

e) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy; 

f) z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov a združenia 

osôb; 

g) z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti obce alebo 

vyššieho územného celku s jeho súhlasom; 

h) z príjmu zo sociálneho podniku; 

i) z iných zdrojov. 

Sociálne služby poskytované právnickou osobou zriadenou alebo založenou 

obcou alebo vyšším územným celkom môžu byť financované len so súhlasom obce 

alebo vyššieho územného celku, ktorý takúto právnickú osobu zriadil alebo založil. 

 

Sociálne služby poskytované neverejným poskytovateľom sociálnej služby 

môžu byť financované: 

a) z finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby pri úkonoch sebaobsluhy a z finančného príspevku na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom; 

b) z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby a z úhrad za iné činnosti; 

c) z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu ministerstva na poskytovanie 

sociálnej služby; 

d) z vlastných zdrojov neverejného poskytovateľa sociálnej služby; 

e) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy; 

f) z výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení daňou z príjmov, 

ktorú vykonáva neverejný poskytovateľ sociálnej služby podľa osobitných 

predpisov; 

g) zo zisku zo sociálneho podniku; 

h) z iných zdrojov. 
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Mesto môže priamo zo svojho rozpočtu poskytnúť finančný príspevok na 

poskytovanie sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok. Žiadateľ o finančný 

príspevok okrem žiadosti je povinný k podpísaniu zmluvy doručiť  doklady podľa 

zákona o sociálnych službách (§ 78b ods. 2). Žiadosť bude prerokovaná na rokovaní 

komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej najneskôr v mesiaci február. Komisia 

prerokuje a odporučí výšku priznaného finančného príspevku na príslušný rozpočtový 

rok.  

Podľa § 75 zákona o sociálnych službách je mesto povinné poskytovať finančný 

príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 

sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak 

o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby, 

okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby krízovej intervencie, požiadalo 

mesto a poskytuje: 

a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je nízkoprahové denné centrum, zariadenie 

pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár; 

b) terénnu sociálnu službu krízovej intervencie; 

c) nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu; 

d) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31; 

e) opatrovateľskú službu; 

f) prepravnú službu. 

Podľa § 75 zákona ods. 2 mesto je zároveň povinné poskytovať finančný 

príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 

sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej 

služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie 

tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec 

a poskytuje opatrovateľskú službu. 
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5  ANALYTICKÁ ČASŤ 

 

5.1  Základný popis územia  
 

Mesto Prešov sa nachádza v centrálnej časti východného Slovenska, na 

východnom okraji Šarišskej vrchoviny a na severnom okraji Košickej kotliny. Rozloha 

štyroch katastrálnych území dnešného mesta Prešov (Prešov, Solivar, Šalgovík a Nižná 

Šebastová) je 70,436 km2 (údaje podľa ÚGKK SR).  

V meste Prešov k 31. 12. 2017 žilo 86 344 obyvateľov, čo predstavuje približne 

50 % okresu Prešov a 10,5 % obyvateľov celého Prešovského samosprávneho kraja. 

Hustota obyvateľstva v meste Prešov je 1 225,85 obyv./km2. Mesto Prešov, metropola 

Šariša, je administratívnym, kultúrnym i náboženským centrom. Sídlia tu viaceré 

krajské orgány a zároveň je správnym centrom Prešovského samosprávneho kraja, 

ktorý je rozlohou najväčší na Slovensku.  

 

5.2  Sociodemografická analýza 
 

5.2.1  Obyvateľstvo 

 

Mesto Prešov k 31. 12. 2017 evidovalo 86 344 obyvateľov, pričom je v poradí 

3.  najväčším mestom na Slovensku. Pre porovnanie, ku koncu roka 2015 žilo v meste 

87 277 obyvateľov a k 31. 12. 2014 to bolo 87 562 obyvateľov. Informácie sú čerpané 

z evidencie občanov Slovenskej republiky,  ktorí sú v zmysle zákona NR SR č. 253/1998 

Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej 

republiky prihlásení k trvalému pobytu v meste Prešov. 

 

Graf 2: Vývoj celkového počtu obyvateľov mesta Prešov  
prihlásených k trvalému pobytu v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: egov.presov.sk 

r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 

Počet obyvateľov 88 864 88 373 87 562 87 277 86 889 86 344 
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Vývoj celkového počtu obyvateľov v meste Prešov zaznamenáva dlhodobý 

pokles. Na klesajúci trend počtu obyvateľov má vplyv klesajúci prirodzený prírastok 

obyvateľov. 

V roku 2017 žilo v meste Prešov 41 323 mužov a 45 021 žien. Pre porovnanie, 

v roku 2012 žilo v meste 42 615 mužov a 46 249 žien. V štruktúre podľa pohlavia 

v Prešove v celom sledovanom období dominujú ženy, ktorých podiel je v rozmedzí 

51,87 – 52,13 %. Počas rokov 2012 – 2017 mesto Prešov zaznamenáva neustály pokles 

počtu obyvateľov.  

Každoročný pokles počtu obyvateľstva je spôsobený viacerými faktormi (o. i. 

nízkou úrovňou pôrodnosti – najnižšou za sledované obdobie, najvyšším počtom 

vysťahovaných obyvateľov za sledované obdobie). Najvyššiu mieru migračného salda 

zaznamenal Prešov v roku 2014. Prirodzený prírastok v sledovanom období kolíše, 

najvyšší bol v roku 2012 a najnižší v roku 2014, čo je spôsobené zníženou úrovňou 

pôrodnosti v danom roku. Počet obyvateľov v meste Prešov klesá, čo je spôsobené 

nielen nižšou mierou pôrodnosti všeobecne, ale aj odlivom mladých ľudí mimo mesto, 

okres, Slovensko. Dôvodom odlivu je málo voľných pracovných miest, nízke mzdy, 

nedostatočná bytová infraštruktúra a pod. 

 

Tabuľka 1: Vývoj počtu obyvateľov v meste Prešov  
v r. 2012 – 2017 

Ukazovateľ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyvateľov  
k 31. 12. 

88 864 88 373 87 562 87 277 86 889 86 344 

Počet mužov 42 615 42 351 41 927 41 826 41 644 41 323 

Počet žien 46 249 46 022 45 635 45 451 45 245 45 021 

Úbytok 2 057 2 102 2 449 2 117 2 194 2 280 

Prírastok 1 745 1 611 1 638 1 832 1 806 1 735 

Mechanický prírastok  
(- úbytok) 

- 312 - 491 - 811 - 285 - 388 - 545 

Počet narodených 930 904 889 952 872 861 

Počet narodených 
mužov 

475 466 466 489 445 428 

Počet narodených žien 455 438 423 463 427 433 

Počet zomrelých 713 734 755 742 706 744 

Počet zomrelých 
mužov 

354 412 404 368 356 380 

Počet zomrelých žien 359 322 351 374 350 364 

Prirodzený prírastok  
(- úbytok) 

217 170 134 210 166 117 

Zdroj: egov.presov.sk 



 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025 

27 
 

Demografia z hľadiska veku 

 

Štruktúra obyvateľov mesta Prešov z hľadiska veku bola pre potreby KPSS 

členená na tri základné kategórie – predproduktívny, produktívny a poproduktívny vek.  

Vývoj počtu obyvateľov nie je priaznivý. V predproduktívnom veku v roku 2016 

v porovnaní s rokom 2015 klesol počet obyvateľov z počtu 12 923 na 12 149, čo 

predstavuje pokles o 774 obyvateľov. V priebehu rokov 2012 – 2016 zároveň výrazne 

klesol počet obyvateľov v produktívnom veku. Kým v roku 2012 bol počet obyvateľov 

v produktívnom veku 57 818 osôb (63,29 % obyvateľov mesta), v roku 2016 to bolo už 

len 50 339 osôb (57,26 % obyvateľov mesta). V roku 2012 bol počet obyvateľov 

v poproduktívnom veku (muži vo veku nad 60 r., ženy vo veku nad 55 r.) na úrovni 

20 880 (22,85 % obyvateľov mesta), avšak v roku 2016 to už bolo 24 403 (28,08 %). 

Starnutie obyvateľov mesta Prešov potvrdzuje aj ukazovateľ Index starnutia (počet 

osôb v poproduktívnom veku k osobám v predproduktívnom veku), ktorý má rastúcu 

tendenciu. 

V  oblasti poskytovania sociálnych služieb sú seniori jednou z nosných cieľových 

skupín, z toho dôvodu je im v plánovaní venovaná špecifická pozornosť. V súvislosti so 

sledovaním vekovej štruktúry obyvateľstva mesta Prešov je evidentné tzv. „starnutie“ 

obyvateľstva. Z roka na rok je zaznamenaný zvyšujúci sa počet obyvateľov starších ako 

62 rokov. V priebehu rokov 2012 – 2017 sa počet občanov v meste znížil o 2 371 osôb, 

no počet občanov starších ako 62 rokov stúpol o 2 855 osôb.  

 

Tabuľka 2: Počet občanov v meste Prešov a počet občanov  
starších ako 62 rokov v r. 2012 – 2017 

Obdobie 
Počet občanov 
mesta Prešov 

62- a viac  
roční 

Podiel 
v % 

k 31. 12. 2017 86 344 17 206 19,92 

k 31. 12. 2016 86 889 16 892 19,44 

k 31. 12. 2015 87 277 15 985 18,31 

k 31. 12. 2014 87 562 15 403 17,59 

k 31. 12. 2013 88 373 14 891 16,85 

k 31. 12. 2012 88 864 14 351 16,15 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Prognóza vývoja počtu obyvateľov v okrese Prešov, ako aj priemerného veku 

obyvateľov (viď grafy č. 3 a 4) naznačuje stúpajúcu tendenciu. Je predpoklad nárastu 

priemerného veku obyvateľov v roku 2035 až na 43,93 rokov. Pokračovanie výrazného 

nárastu počtu seniorov môže znamenať pre mesto Prešov v priebehu najbližších rokov 

vážny problém pri zabezpečovaní sociálnych služieb pre túto cieľovú skupinu. 
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Graf 3: Prognózovaný vývoj počtu obyvateľov v okrese Prešov do r. 2035 

 

Zdroj: Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do r. 2025 

 

Graf 4: Prognózovaný priemerný vek obyvateľstva v okrese Prešov do r. 2035 

 

Zdroj: Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do r. 2025 
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Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva mesta Prešov kopíruje celosvetové trendy 

zvyšovania vzdelanosti. Vzdelanostná úroveň mesta Prešov podľa posledného 

aktuálneho Sčítania obyvateľov, domov a bytov (ďalej iba „SODB“) z roku 2011 

zaznamenala veľmi priaznivý výsledok a táto tendencia sa pravdepodobne bude aj 

naďalej pozitívne udržiavať. Oproti predošlému SODB z roku 2001 bolo v roku 2011 

evidentné zvyšovanie počtu obyvateľov mesta s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa 

(magisterské, inžinierske, doktorské), ako aj obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 

I.  stupňa (bakalárske). V poslednom sčítaní sa zvýšil počet obyvateľov so stredným 

odborným vzdelaním bez maturity o hodnotu 4 327 a zároveň sa znížil počet 

obyvateľov s najvyššie ukončeným základným vzdelaním (o 2 744). 

 

Tabuľka 3: Vzdelanostná štruktúra obyvateľov mesta Prešov  
v r. 2001 a v r. 2011 

Vzdelanie Spolu r. 2001 % Spolu r. 2011 % 

Základné  12 147 13,09 9 403 10,24 

Učňovské  
(bez maturity)  

13 029 14,04 10 750 11,71 

Stredné odborné  
(bez maturity)  

4 254 4,58 8 581 9,35 

Úplné stredné učňovské        
(s maturitou)  

4 645 5,01 3 272 3,56 

Úplné stredné odborné  
(s maturitou)  

18 475 19,91 18 926 20,62 

Úplné stredné 
všeobecné  

5 413 5,83 4 505 4,91 

Vyššie odborné  699 0,75 1 511 1,65 

Vysokoškolské 
bakalárske  

421 0,45 2 507 2,73 

Vysokoškolské 
magisterské, inžinierske, 
doktorské  

11 185 12,05 14 198 15,47 

Vysokoškolské 
doktorandské  

660 0,71 1 114 1,21 

Bez školského vzdelania 
(vrátane detí do 16 r.)  

20 018 21,58 12 769 13,91 

Nezistené  1 840 1,98 4 246 4,63 

Zdroj: Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do r. 2025 
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5.2.2  Rodinný stav obyvateľov mesta Prešov 
  

Jednou z dôležitých demografických udalostí formujúcich rodinu a vplývajúcich 

na zmenu v štruktúrovanosti rodinného života na Slovensku sú sobáše a rozvody. 

Dlhodobý vývoj počtu sobášov a počtu rozvodov na Slovensku je znázornený v grafe 

č. 5. 

Počet sobášov v meste Prešov sa v rokoch 2012 – 2014 pohyboval na úrovni 

okolo 500 sobášov ročne. Výraznejšie počet sobášov narástol v roku 2016 (638 

sobášov). V porovnaní s celoslovenským priemerom je hodnota počtu sobášov v meste 

Prešov veľmi priaznivá. Rozvodovosť v meste Prešov má oproti celoslovenskému 

priemeru klesajúcu tendenciu.  

 

Graf 5: Počet sobášov a rozvodov v meste Prešov v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do r. 2025,  

MsÚ v Prešove 

 

5.2.3  Nezamestnanosť v okrese Prešov  

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v posledných rokoch v okrese Prešov klesá. 

Kým k 31. 12. 2012 bola na úrovni až 18,75 %, čo predstavuje 15 998 uchádzačov 

o zamestnanie („UoZ“), v septembri 2017 už predstavovala len 8,00 % s počtom 

uchádzačov o zamestnanie 7 706 osôb (viď tabuľka č. 4 a graf č. 6). V priebehu rokov 

2012 – 2017 klesol počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie o 7 038 osôb. Okres 

Prešov sa v sledovanom období nachádzal na 25. až 27. mieste v poradí okresov 

v rámci SR podľa miery evidovanej nezamestnanosti. V rokoch 2012 – 2017 v okrese 

Prešov narástol počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva zo 79 370 osôb na 83 927. 
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k 30. 9. 2017 

r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 k 30. 9. 2017 

Počet rozvodov 220 170 166 174 150 146 

Počet sobášov 511 499 500 564 638 532 

Počet rozvodov a sobášov za obdobie 2012 – 30. 9. 2017 
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Tabuľka 4: Základné ukazovatele o nezamestnanosti  
v okrese Prešov v r. 2012 – 2017 

Obdobie 
Počet 

uchádzačov 
o zamestnanie 

Ekonomicky 
aktívne 

obyvateľstvo 

Poradie okresu 
Prešov podľa miery 

evidovanej 
nezamestnanosti 

v SR 

k 30. 9. 2017 7 706 83 927 25. 

k 31. 12. 2016 10 080 83 255 26. 

k 31. 12. 2015 12 124 83 094 27. 

k 31. 12. 2014 13 143 83 491 27. 

k 31. 12. 2013 14 744 80 717 25. 

k 31. 12. 2012 15 998 79 370 27. 

Zdroj: www.upsvar.sk 

 

Graf 6: Miera evidovanej nezamestnanosti v %  
v okrese Prešov v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: www.upsvar.sk 

 

Štatistika ÚPSVaR SR o počte uchádzačov o zamestnanie podľa pohlavia 

v okrese Prešov poukazuje na to, že v priebehu rokov 2012 – 2017 síce celková 

nezamestnanosť klesá, no v pomere k celkovému počtu uchádzačov o zamestnanie 

narastá nezamestnanosť žien a zároveň klesá nezamestnanosť mužov. Ukazovatele 

o celkovej nezamestnanosti sú priaznivé, nakoľko kým ku koncu roka 2012 bol celkový 

počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie 15 998 (6 937 žien a 9 061 mužov), ku 

koncu septembra 2017 počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie výrazne klesol, 

a to na počet 7 706 uchádzačov o zamestnanie, pričom z tohto počtu bolo 4 001 žien a 

3 705 mužov. 
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Graf 7: Štruktúra evidovaných uchádzačov o zamestnanie  
v okrese Prešov podľa pohlavia v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: www.upsvar.sk 

 

Graf č. 8 poukazuje na fakt, že každoročne narastá nezamestnanosť žien 

v okrese Prešov. Kým v decembri 2012 bol podiel evidovaných žien 43,3 %, v septembri 

2017 je to už 51,9 % z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie. S nárastom 

nezamest-nanosti žien v sledovaných rokoch klesá nezamestnanosť mužov. Počet 

uchádzačov o zamestnanie – mužov klesol z 56,7 % v decembri 2012 na 48,1 % 

v septembri 2017. 

 

Graf 8: Štruktúra evidovaných uchádzačov o zamestnanie  
v okrese Prešov podľa pohlavia v % v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: www.upsvar.sk 
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Z hľadiska vekovej štruktúry tvoria v okrese Prešov v sledovaných rokoch 

najpočetnejšiu skupinu uchádzačov o zamestnanie uchádzači vo veku 25 až 54 rokov. 

V priebehu rokov 2012 – 2017 klesol podiel uchádzačov o zamestnanie – absolventov 

vo veku menej ako 25 rokov z 21,1 % (december 2012) na 15,3 % v septembri 2017. 

Podiel uchádzačov o zamestnanie vo veku 25 – 54 rokov je približne rovnaký, na úrovni 

68 % (december 2012) a 69 % (september 2017). Miera nezamestnanosti vzrástla 

u uchádzačov o zamestnanie vo veku 55 a viac rokov z 10,8 % v decembri 2012 na 

15,7  % v septembri 2017. Ide o rizikovú skupinu znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie, ktorej je potrebné venovať osobitnú pozornosť. 

 

Graf 9: Štruktúra evidovaných uchádzačov o zamestnanie  
v okrese Prešov podľa veku v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: www.upsvar.sk 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje od roku 2015 aj rodinný stav 

uchádzačov o zamestnanie. Z hľadiska rodinného stavu uchádzačov o zamestnanie bolo  

v septembri 2017 v okrese Prešov z celkového počtu 7 676 nezamestnaných až 3 305 

slobodných, 442 rozvedených a 98 vdov, resp. vdovcov, čo spolu predstavuje až 3 845 

jednotlivcov (prípadne osamelých rodičov s deťmi), ktorí sú ohrození chudobou 

a z hľadiska plánovania sociálnych služieb predstavujú pomerne rozsiahlu skupinu 

potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb. 
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Tabuľka 5: Štruktúra evidovaných nezamestnaných v okrese Prešov  
podľa rodinného stavu v r. 2015 – 2017 

Stav Nezistené Slobodný 
Ženatý, 
vydatá 

Rozvedený, 
rozvedená 

Vdovec, 
vdova 

Registrované 
partnerstvo 

k  
30. 9.  
2017 

24 3 305 3 837 442 98 0 

k  
31. 12. 
2016 

1 4 242 5 090 620 127 0 

k  
31. 12. 
2015 

0 5 336 5 859 775 154 0 

Zdroj: www.upsvar.sk 

 

S nezamestnanosťou a ekonomickou aktivitou obyvateľov súvisí aj aspekt 

chudoby. Zdrojom údajov a nástrojom pre meranie chudoby a sociálneho vylúčenia je 

harmonizované štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach – EU 

SILC,12, ktoré pravidelne uskutočňuje Štatistický úrad SR.  

Podľa výsledkov EU SILC 2015 bolo ohrozených rizikom chudoby 12,3 % 

obyvateľov Slovenska, čo je približne 640 000 osôb. Podľa ekonomickej aktivity bolo 

rizikom chudoby ohrozených až 45,7 % nezamestnaných osôb, 6,3 % dôchodcov a 6 % 

pracujúcich, takže skupinu najviac ohrozenú chudobou predstavujú práve osoby bez 

zamestnania. Podľa typu domácností boli na Slovensku chudobou ohrozené najmä 

viacpočetné domácnosti – domácnosti s 3 a viac závislými deťmi (32,9 %), ďalej 

nasledovala kategória neúplné domácnosti tvorené osamelými rodičmi s najmenej 

jedným dieťaťom (29,7 %). 

V okrese Prešov spolu s klesajúcou mierou evidovanej nezamestnanosti klesá aj 

počet poberateľov dávok pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke. V priebehu 

rokov 2012 – 2017 bolo najviac poberateľov dávok v hmotnej núdzi v roku 2013, no od 

toho roku počet poberateľov priebežne klesá. Najvýraznejší pokles počtu poberateľov 

bol v rokoch 2013 – 2015. Do roku 2017 klesol počet poberateľov dávok v hmotnej 

núdzi o 47,92 %. Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí poberajú dávky v hmotnej 

núdzi, klesol v priebehu daných rokov do roku 2017 až o 44,57 %. 
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Graf 10: Počet poberateľov dávok pomoci v hmotnej núdzi  
v okrese Prešov v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: www.upsvar.sk 

 

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi spolu so spoločne posudzovanými 

osobami každoročne klesá. V období rokov 2012 – 2017 klesol počet o 5 708 

poberateľov, čo predstavuje pokles o 57,35 %. Poradie okresu Prešov stúplo 

v celoslovenskom poradí z 27. na 25. miesto v priebehu rokov 2012 – 2017.  

K 31. 8. 2017 bolo podľa údajov z ÚPSVaR SR, pracovisko Prešov, 7 939 

poberateľov pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke so spoločne posudzovanými 

osobami z celkového počtu obyvateľov. Podiel osôb v hmotnej núdzi z celkového počtu 

obyvateľov predstavoval 4,58 % obyvateľov. K 30. 9. 2017 bolo v okrese Prešov o 263 

poberateľov pomoci menej, čo predstavuje 4,43 %.  

 

Tabuľka 6: Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke spolu  
so spoločne posudzovanými osobami v okrese Prešov v r. 2012 – 2017 

Obdobie 
Poradie 

okresu Prešov 
v rámci SR 

Počet poberateľov pomoci 
v hmotnej núdzi spolu so spoločne 

posudzovanými osobami 

Počet 
obyvateľov 

v okrese 

k 30. 9. 2017 25. 7 676 173 457 

k 31. 12. 2016 25. 8 954 172 536 

k 31. 12. 2015 26. 9 879 171 778 

k 31. 12. 2014 26. 11 846 171 202 

k 31. 12. 2013 27. 13 422 170 532 

k 31. 12. 2012 27. 13 384 169 828 

Zdroj: www.upsvar.sk 
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Graf č. 11 poukazuje na fakt, že v priebehu rokov 2012 – 2017 klesá podiel 

obyvateľov v hmotnej núdzi z celkového počtu obyvateľov v okrese. Kým v roku 2012 

predstavoval podiel obyvateľov v hmotnej núdzi 7,88 %, ku koncu septembra 2017 

predstavoval tento podiel už len 4,43 %. 

 

Graf 11: Podiel obyvateľov v hmotnej núdzi z celkového počtu obyvateľov  
v okrese Prešov v % v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: www.upsvar.sk 

 

5.2.4  Bytová problematika 

 

Podľa posledného sčítania v roku 2011 bolo v meste Prešov 29 566 bytov, z 

toho bolo obývaných 29 029 bytov, čo je viac než 98 %. Zo všetkých bytov bolo na 

území mesta Prešov 250 kolektívnych obydlí, teda priestorov určených na bývanie 

veľkých skupín jednotlivcov alebo viacerých domácností (napr. internáty, študentské 

domovy, domovy dôchodcov, detské domovy atď.).  

Tabuľka č. 7 približuje štruktúru bytového fondu vo vzťahu k roku výstavby. 

Podstatná časť bytového fondu v meste Prešov pochádza z obdobia rokov 1971 – 1980 

a 1981 – 1990 (spolu viac než 56,08 %). Na posledné dve obdobia (2001 – 2005, 2006 

a neskôr) pripadá len 3,15 % bytov.  
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Tabuľka 7: Štruktúra trvalo obývaného bytového fondu  
v meste Prešov podľa obdobia výstavby 

Rok Počet bytov Podiel (%) 

Pred 1919 316 1,03 

1919 – 1945 659 2,15 

1946 – 1960 3 914 12,80 

1961 – 1970 5 011 16,38 

1971 – 1980 8 689 28,41 

1981 – 1990 8 463 27,67 

1991 – 2000 1 430 4,68 

2001 – 2005 541 1,77 

2006 a neskôr 422 1,38 

Nezistené 1 422 3,73 

SPOLU 30 587 100 

Zdroj: Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do r. 2025 

 

Zo štatistiky bytovej výstavby vyplýva všeobecné kolísanie výstavby bytov 

v sledovanom období rokov 2009 – 2014. V okrese Prešov bolo najviac rozostavaných 

bytov (k 1. 1. alebo 31. 12. daného roku) v období rokov 2009 – 2011. Ukazovateľ 

dokončených bytov dosiahol v okrese Prešov svoje maximum v roku 2013, kedy bolo 

dokončených až 503 bytov. (Zdroj: Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 

s výhľadom do r. 2025) 

Celkový počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov (k 31. 8. 2015) 

predstavoval 448 bytov a 7 buniek (z toho 333 bytov v 100 % bytových domoch a 115 

bytov a 7 buniek v zmiešaných domoch). Celkovo prevládajú nájomné zmluvy na dobu 

určitú (345 bytov a 1 bunka). Výška nájomného v nájomných bytoch je určená na 

základe opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej „MF SR“) z 1. 12. 

2011 č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 23. 4. 2008 č. 

01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. 9. 2008 č. 02/R/2008.  

Počet žiadostí o nájomný byt vo vlastníctve mesta Prešov podľa údajov MsÚ 

v Prešove bol v rokoch 2012 – 2015 relatívne stabilný. V roku 2016 bol počet žiadostí 

o pridelenie nájomného bytu približne rovnaký ako v predchádzajúcom roku. 

V priebehu rokov 2016 – 2017 došlo k výraznému poklesu počtu uchádzačov 

o nájomný byt z dôvodu ich vyradenia z evidencie uchádzačov o poskytovanie 

sociálneho bývania v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov na základe 

neaktualizovania žiadostí zo strany uchádzačov. 

 

 



 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025 

38 
 

Tabuľka 8: Počet žiadateľov zaradených do zoznamu uchádzačov o nájomný byt  
vo vlastníctve mesta Prešov v r. 2012 – 2017 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet žiadostí 
o nájomný byt 

273 284 254 261 231 113 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Mesto Prešov prideľuje nájomné byty v súlade so všeobecne záväzným 

nariadením (ďalej „VZN“) mesta Prešov č. 9/2016 o poskytovaní sociálneho bývania 

v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov. V roku 2017 bolo uchádzačom 

pridelených spolu 22 bytov vo vlastníctve mesta. K 31. 12. 2017 mesto Prešov 

evidovalo 113 žiadostí o pridelenie bytu. Mesto Prešov nemá k dispozícii dostatok 

nájomných bytov, z toho dôvodu nie je schopné uspokojiť všetky žiadosti občanov 

o pridelenie bytu. 

  

Graf 12: Počet pridelených bytov v meste Prešov za obdobie r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

V súčasnosti mesto Prešov nedisponuje žiadnym náhradným ubytovaním ani 

prístrešiami, čo spôsobuje, že dlhodobo nemá reálnu možnosť riešiť problémy rodín 

s maloletými deťmi, ktoré stratia bývanie (sú deložovaní z dôvodu neplatičstva alebo 

z iných závažných príčin). 

Zvlášť ohrozenou skupinou žiadateľov o poskytovanie sociálneho bývania 

v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov sú osamelí rodičia s dieťaťom alebo 

s deťmi (napr. rozvedená matka s deťmi, týraná žena, rodiny s členom s ťažkým 

zdravotným postihnutím /ďalej „ŤZP“/, viacpočetné rodiny a pod.) a rodiny, ktoré 

doposiaľ nepotrebovali pomoc, no náhle sa ocitli v krízovej situácii (napr. strata 
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zamestnania, strata bývania). Osobitnú skupinu občanov, ktorí potrebujú sociálne, 

resp. krízové bývanie, tvoria ľudia bez domova, neprispôsobiví občania a „chronickí“ 

neplatiči. Mesto Prešov dlhodobo vníma potrebu vybudovania prístreší pre túto 

cieľovú skupinu. Ďalšou možnosťou, ako riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu týchto 

skupín, je vybudovanie dočasného krízového bývania (napr. útulok pre matky s deťmi, 

resp. zariadenie núdzového bývania) na preklenutie ich ťažkej životnej situácie, ktorým 

však mesto Prešov v súčasnosti nedisponuje a krízové ubytovanie rieši individuálne 

s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ktorí tieto služby poskytujú.  

 

5.3  Prehľad prijímateľov a žiadateľov o sociálne služby na území 

mesta 
 

V rámci sociálno-demografickej analýzy obyvateľstva mesta Prešov a ich potrieb 

v sociálnej oblasti bolo identifikovaných viacero skupín potenciálnych prijímateľov 

sociálnych služieb. O viacerých z nich sa však nevedú presné štatistiky (napr. užívatelia 

drog, osoby pracujúce v sexbiznise, obete domáceho násilia, občania bez prístrešia 

a pod.). Niektorí potenciálni prijímatelia sociálnych služieb zostávajú skrytí, pokiaľ 

nepožiadajú o pomoc sami, resp. ľudia z ich okolia (napr. obete násilia, týrané 

a zneužívané deti, ženy, rodiny a jednotlivci na hranici chudoby a pod.). Potenciálnymi 

príjemcami sociálnych služieb môžu byť samozrejme aj ďalšie skupiny obyvateľov 

(napr. utečenci, obete prírodných katastrof, požiarov a pod.). 

Zmapovanie početnosti cieľových skupín v čo najväčšej možnej miere je 

základným predpokladom pre dobré nastavenie a následne poskytovanie sociálnych 

služieb. Vzhľadom na vyššie uvedené je zmapovanie skupín, početnosť ktorých nie je 

známa, a monitorovanie ich potrieb zaradené medzi aktivity KPSS. 

 

Prijímatelia sociálnych služieb, ktorým mesto Prešov poskytuje sociálne služby 

 

Mesto Prešov poskytuje sociálne služby skupinám obyvateľstva, ktoré sú 

z rôznych dôvodov znevýhodnené, resp. ohrozené sociálnou exklúziou. Ide najmä o: 

1. rodiny s deťmi, 

2. osoby so zdravotným postihnutím a seniorov, 

3. ohrozené skupiny. 
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5.3.1  Rodina s deťmi 

 

Pre potreby komunitného plánovania sociálnych služieb sú významné štatistické 

údaje o rodinách s maloletými deťmi v krízovej situácii, ktorým mesto Prešov poskytlo 

svoju pomoc. Nakoľko nie je možné komplexne zmapovať všetky rodiny v ťažkej 

životnej situácii žijúce na území mesta, k dispozícii sú údaje mesta Prešov, ktoré 

poskytuje sociálne služby a v zmysle legislatívy zabezpečuje výkon opatrení SPODaSK. V 

tejto cieľovej skupine sú v oblasti starostlivosti a poskytovania sociálnych služieb 

zastúpené aj matky s maloletými deťmi, viacdetné rodiny a mladé rodiny, neúplné 

rodiny, ako aj matky a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Patria tu aj deti 

ohrozené z rôznych dôvodov. Do tejto kategórie patria deti žijúce v nevyhovujúcom 

rodinnom prostredí, deti zo sociálne slabších rodín, deti ohrozené syndrómom CAN, 

deti a mládež s poruchami správania a s tendenciou k asociálnemu správaniu, deti s 

problémom záškoláctva a pod. 

Mesto Prešov poskytuje sociálne služby krízovej intervencie, a to: nízkoprahovú 

sociálnu službu pre deti a rodinu a sociálnu službu krízovej intervencie v komunitnom 

centre. Mesto Prešov má od 19. 11. 2012 registrovanú terénnu sociálnu službu na 

podporu rodiny s deťmi, a to: pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a službu na 

podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života. Táto sociálna služba 

bola doposiaľ poskytovaná trom rodinám. V rámci starostlivosti o rodiny s 

nezaopatrenými deťmi poskytuje mesto Prešov sociálne služby a sociálnu pomoc 

rodinám s deťmi ambulantnou a terénnou formou, v rámci svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti neposkytuje žiadnu pobytovú službu. Výkon opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately mesto Prešov realizuje v prirodzenom rodinnom a 

sociálnom prostredí dieťaťa či detí. 

Zámerom mesta je rozšíriť sociálne služby krízovej intervencie v útulku pre 

matky s deťmi a sociálnu službu na podporu zosúlaďovania rodinného života 

a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Zároveň 

mesto Prešov plánuje rozšíriť formy sociálnej pomoci pre rodiny s deťmi so zdravotným 

znevýhodnením s cieľom ich úplnej integrácie v rámci svojich komunít a spoločnosti.  

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu a sociálna služba krízovej intervencie 

v komunitnom centre 

 

Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu mesto poskytuje občanom 

v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v Komunitnom centre – nízkoprahovom 

dennom centre pre deti a rodinu na ulici K Starej tehelni v Prešove. Túto sociálnu službu 

poskytujú na území mesta aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorých 
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mesto Prešov finančne podporilo. Vďaka tomu počet prijímateľov danej sociálnej 

služby v roku 2016 výrazne vzrástol.  

V rámci realizácie národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb 

krízovej intervencie na komunitnej úrovni mesto Prešov poskytuje sociálnu službu 

krízovej intervencie v komunitnom centre občanom mesta terénnou formou 

a ambulantnou formou v priestoroch Komunitného centra – nízkoprahového denného 

centra pre deti a rodinu na ul. K Starej tehelni v Prešove. V súčasnosti v komunitnom 

centre pôsobí 1 odborný garant komunitného centra, 1 odborný pracovník 

komunitného centra a 1 pracovník komunitného centra. Okrem komunitného centra 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v lokalite na ul. K Starej tehelni poskytuje 

sociálnu službu krízovej intervencie v komunitnom centre aj Rómsky inštitút ako 

neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý je taktiež zapojený do vyššie 

uvedeného národného projektu. 

  

Graf 13: Sociálne služby krízovej intervencie: Komunitné centrum  

– nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, K Starej tehelni 1, Prešov  

v r. 2013 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Terénna sociálna práca v meste Prešov 

 

Mesto Prešov dlhodobo zabezpečuje výkon terénnej sociálnej práce s malými 

prestávkami. V súčasnosti je mesto Prešov zapojené do národného projektu Terénna 

sociálna práca v obciach I. Terénnu sociálnu prácu v meste vykonávajú v súčasnosti 

traja terénni sociálni pracovníci a dvaja terénni pracovníci. Do uvedeného národného 

projektu je zapojený aj neverejný poskytovateľ sociálnych služieb Gréckokatolícka 

charita Prešov (ďalej len „GKCH Prešov“), ktorý zabezpečuje terénnu sociálnu prácu 

prostredníctvom dvoch terénnych sociálnych pracovníkov. 

Zámerom národného projektu je zlepšiť sociálnu situáciu ľudí ohrozených 

sociálnym vylúčením. Úlohou terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych 
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pracovníkov je poskytovať pomoc obyvateľom mesta, ktorí sa ocitli v sociálnej 

a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným 

zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity.  

Cieľom terénnej sociálnej práce je zvýšiť účasť najviac znevýhodnených 

a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšiť ich možnosti vstupu na trh práce, 

zlepšiť prístup k poskytovaným službám a komplexne riešiť sociálnu exklúziu 

marginalizovaných skupín občanov žijúcich v meste Prešov s dôrazom na 

marginalizované rómske komunity žijúce v meste. Terénni sociálni pracovníci a terénni 

pracovníci významným spôsobom pomáhajú klientom pri hľadaní riešenia ich 

problémov a sprevádzajú ich pri riešení týchto problémov. Táto práca je vykonávaná 

predovšetkým pre klientov, pre ktorých sú iné programy málo dostupné, alebo sú to 

klienti so špecifickými potrebami, ktorí sú sociálne vylúčení, sociálne deprimovaní 

a izolovaní, a taktiež ide o prácu v komunitách s výskytom patológie. 

 

Tabuľka 9: Prehľad počtu klientov, ktorým bolo poskytované sociálne poradenstvo 
prostredníctvom terénnej sociálnej práce v meste Prešov v r. 2013 – 2017 

Počet 2013 2014 2015 2016 2017 

pracovníkov 5 5 5 4 5 

 rodín 289 340 362 271 356 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Počet terénnych pracovníkov zabezpečujúcich terénnu sociálnu prácu je 

v meste Prešov dlhodobo stabilný. V rokoch 2013 – 2014 pôsobilo v meste päť 

terénnych pracovníkov, v rokoch 2016 – 2017 došlo k dočasnému zníženiu počtu 

terénnych pracovníkov, avšak v súčasnosti v meste Prešov pôsobia traja terénni 

sociálni pracovníci a dvaja terénni pracovníci. Najväčší počet klientov, ktorým bolo 

poskytnuté sociálne poradenstvo prostredníctvom terénnej sociálnej práce, bol v roku 

2015, približne rovnaký počet klientov mesto eviduje aj v roku 2017. 

 

Pobytové zariadenia pre rodinu, resp. pre matky s deťmi 

 

Útulok pre rodiny s deťmi je pobytové zariadenie na určitý čas. GKCH Prešov má 

kapacitu pre 2 rodiny s deťmi. V ostatnom období registruje GKCH Prešov 4 žiadosti 

rodín s deťmi ako nevybavené. V rokoch 2016 – 2017 mesto Prešov evidovalo 6 rodín 

s deťmi, ktoré požadovali sociálnu službu v útulku, nakoľko sa náhle ocitli bez bývania. 

Vzhľadom na uvedené pripravuje GKCH Prešov do budúcna zriadenie kontajnerového 

bývania pre jednotlivcov a rodiny s deťmi v núdzi s kapacitou 6 kontajnerov pre 

jednotlivcov a min. 4 kontajnery pre rodiny s deťmi na ulici Pod Táborom.  
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Pre rodiny s deťmi je vhodné využiť ubytovanie v útulku priamo v meste Prešov, 

nakoľko deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, nemusia meniť školu. 

Z uvedených dôvodov sa javí potreba pomôcť rodinám v núdzi, ktoré sa náhle ocitnú 

bez bývania, práve zriadením útulku na území mesta Prešov.  

V meste Prešov poskytuje špecializované sociálne služby a ubytovacie služby 

pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch občianske združenie MyMamy, o. z., 

s ubytovacou kapacitou 11 rodinných miest, t. j. 35 osôb. V meste zároveň sídli DORKA 

– Centrum pre obnovu rodiny, ktoré v zariadení ÚTULOK poskytuje ubytovanie na 

určitý čas pre rodiny s dieťaťom a pre jednotlivcov s dieťaťom, ktorí sa ocitli v 

nepriaznivej sociálnej situácii. Kapacita zariadenia je 100 miest. 

 

Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 

 

V súvislosti s legislatívnymi zmenami sa javí potreba zabezpečenia sociálnej 

služby na podporu rodiny s deťmi – služba na podporu zosúlaďovania rodinného života 

a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa pre mladé 

rodiny žijúce v meste Prešov. V súčasnosti v meste nie je žiadne zariadenie 

registrované podľa zákona o sociálnych službách, no mesto zároveň neeviduje žiadny 

dopyt po tejto sociálnej službe zo strany občanov. 

V meste Prešov je niekoľko súkromných prevádzkovateľov, ktorí poskytujú 

celodennú komplexnú starostlivosť o deti do 3 – 4 rokov. Žiadne z týchto súkromných 

zariadení nie je registrované ako zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa 

podľa zákona o sociálnych službách k 31. 12. 2017. Starostlivosť je poskytovaná o deti 

vo veku od 6 mesiacov, prípadne od vyššieho veku dieťaťa, v závislosti od pravidiel 

a podmienok v konkrétnych zariadeniach. Zamestnaný rodič dieťaťa vo veku do 3 rokov 

má možnosť čerpať štátom poskytovaný príspevok na starostlivosť o dieťa, z ktorého 

uhrádza pobyt dieťaťa v zariadení. Niektoré jasle si vyžadujú aj úhradu ďalších režijných 

nákladov.  

 

Tabuľka 10: Zoznam zariadení poskytujúcich starostlivosť  
o deti vo veku do 3 rokov v meste Prešov 

P. č. Názov Adresa 

1. Anglické jasličky Bezručova 21, Prešov 

2. 
Delfínik jasle a detské 
opatrovateľské centrum 

Čajkovského 24, Prešov-Solivar 

3. Detské jasle Batoľatkovo Čapajevova 11, Prešov 

4. Detské jasličky Štvorlístok Ďumbierska 40, Prešov 

5. Drobček Haburská 13, Prešov-Nižná Šebastová 

6. Jasle DINO Pavlovičovo námestie 3, Prešov 

7. Jasle Panda Okružná 23, Prešov 
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8. Jasle Sloník Sibírska 18, Prešov 

9. KIDS PUZZLE 
Polyfunkčný objekt – Sídlisko III, 
Prostějovská 123, Prešov 

10. Súkromná MŠ a jasle SIMBA Severná 13, Prešov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Mesto Prešov a sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

 

Mesto Prešov v rámci svojich kompetencií vyplývajúcich zo zákona NR SR 

č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a zákona NR SR 

č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení poskytuje pomoc rodinám s deťmi, ktoré sa 

ocitli v krízovej situácii. Najčastejšími zdrojmi krízových situácií sú sociálne udalosti, ako 

je strata bývania, zamestnania, finančnej sebestačnosti rodiny, úmrtie člena rodiny, 

rozvod, závažné ochorenie v rodine a mimoriadne situácie. Mesto Prešov v týchto 

rodinách realizuje sanáciu rodín, rôzne preventívne aktivity a je súčinné pri výkone 

opatrení SPODaSK.  

Mesto Prešov každoročne realizovalo od roku 2013 sociálny a výchovný 

program pre deti, ktorým bolo orgánom SPODaSK alebo súdom uložené výchovné 

opatrenie, a program na pomoc ohrozeným deťom a rodinám. Počas piatich rokov bol 

v programe zapojený približne rovnaký počet detí, a to 20 až 25 detí ročne. Sociálny 

a výchovný program zabezpečovalo mesto Prešov prostredníctvom akreditovaného 

subjektu. 

 

Graf 14: Počet detí zaradených do výchovného a sociálneho programu  
v meste Prešov v r. 2013 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 
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Mesto Prešov plánuje sociálnu pomoc rozšíriť aj na cieľovú skupinu, ktorú tvoria 

deti so zdravotným znevýhodnením. Často rodina so zdravotne znevýhodneným 

dieťaťom nie je schopná zvládať mnohostrannú a náročnú starostlivosť o ne a bez 

adekvátnej podpory je nedostatočne vybavená na to, aby zvládala všetky nároky, ktoré 

sú na ňu kladené. 

Mesto Prešov je súčinné pri zabezpečovaní návratu detí s nariadenou ústavnou 

starostlivosťou do prirodzeného rodinného prostredia a prispieva k predchádzaniu 

vyňatia dieťaťa z rodinného prostredia realizáciou sanácie rodiny prostredníctvom 

sociálnej práce s rodinou vykonávanej aj s finančnou podporou Prešovského 

samosprávneho kraja na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

Graf č. 15 zobrazuje počet rodín, u ktorých bola v ostatných piatich rokoch 

sociálnymi pracovníkmi mesta Prešov vykonávaná sanácia. Je nevyhnutná pre 

zabezpečenie obnovy rodinného prostredia a funkcie rodiny. Jej cieľom je predchádzať, 

zmierniť alebo eliminovať príčiny ohrozenia dieťaťa a poskytnúť rodičom aj dieťaťu 

pomoc a podporu k zachovaniu rodiny ako celku. Ako znázorňuje graf, počet 

ohrozených rodín, v ktorých bolo nevyhnutné vykonávať sanáciu, má narastajúcu 

tendenciu. 

 

Graf 15: Počet rodín v meste Prešov, u ktorých bola  
vykonávaná sanácia v r. 2013 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 
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na 98 rodín v roku 2017. Cieľom výkonu inštitútu osobitného príjemcu je efektívnejšie 

využívanie finančných prostriedkov na zabezpečenie základných životných potrieb 

členov rodiny. V rámci výchovného pôsobenia na rodinu s dieťaťom – záškolákom 

alebo na rodinu s dieťaťom, ktoré porušilo povinnosť nepožívať alkoholické nápoje 

a iné návykové látky osobou maloletou alebo mladistvou, mesto vykonávalo inštitút 

osobitného príjemcu prídavkov na deti. 

Graf 16: Počet rodín v meste Prešov zaradených  
do inštitútu osobitného príjemcu v r. 2013 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Mesto Prešov venuje svoju pozornosť aj deťom, ktoré majú problém so 

zanedbávaním povinnej školskej dochádzky. Graf č. 17 zobrazuje počet detí, ktoré 

začali plniť povinnú školskú dochádzku po realizácii výkonu inštitútu osobitného 

príjemcu. K zníženiu počtu detí, ktoré si začali plniť povinnú školskú dochádzku, došlo 

z dôvodu, že sa celkovo znížil počet evidovaných záškolákov zo 127 záškolákov v šk. r. 

2012/2013 na 73 záškolákov v šk. r. 2015/2016. 
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Graf 17: Počet detí – záškolákov v meste Prešov, ktoré si začali  
plniť povinnú školskú dochádzku v r. 2013 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Finančná pomoc mesta Prešov rodinám s deťmi 

 

Mesto Prešov poskytuje finančnú pomoc rodinám v mimoriadnych krízových 

situáciách na základe žiadosti. Adresnú finančnú pomoc poskytuje rodinám 
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(podstatná zmena zdravotného stavu, napr. po úraze, operácii a pod.), na 

úhradu doplatku za lieky, špeciálny zdravotnícky materiál, na úhradu 
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odborného zdravotného ošetrenia a cestovných nákladov spojených s 

vyšetrením v zdravotníckom zariadení mimo miesta trvalého bydliska v prípade 

osobitne závažného ochorenia, na mimoriadne liečebné náklady (napr. poplatky 

za ústavnú starostlivosť, na úhradu cestovných výdavkov na liečenie a návštevu 

špecializovaných zdravotníckych ústavov a úhradu nákladov za zakúpenie 

zdravotníckych pomôcok a potrieb) alebo na kúpeľnú liečbu žiadateľa alebo 

dieťaťa (detí) žiadateľa; 

c) spojené s odstraňovaním následkov živelnej pohromy; 

d) spojené so zabezpečením pohrebu fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom 

spoločne posudzovaná alebo bola so žiadateľom v priamom príbuzenstve, 

a žiadateľ zabezpečuje pohreb zosnulého; 

e) pri vybavovaní dokladu totožnosti (občiansky preukaz); 

f) iné akceptovateľné mimoriadne zvýšené výdavky žiadateľa alebo fyzických 

osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované a ktoré súvisia s 

nepriaznivou sociálnou situáciou (prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody 

alebo ukončenie vzdelávania do doby vybavenia sociálnej dávky podľa zákona o 

dávke pomoci v hmotnej núdzi). 

Jednorazovú dávku sociálnej pomoci môže mesto poskytnúť žiadateľovi na 

úhradu mimoriadne zvýšených výdavkov, a to vo výške: 

 

Tabuľka 11: Maximálna výška jednorazovej dávky sociálnej pomoci od mesta  
na úhradu mimoriadnych zvýšených výdavkov žiadateľa 

P. 
č. 

Mimoriadne zvýšené 
výdavky 

Maximálna výška  
jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

Rodina 
s 1 až 3 
deťmi 

Rodina 
s viac ako  
3 deťmi 

Jednotlivec 
(fyzická 
osoba) 

Manželská 
dvojica 

1. 
Zabezpečenie 
starostlivosti o dieťa (deti) 

70,00 € 100,00 € ---- ---- 

2. 
Liečba závažného 
ochorenia (ochorení) 

70,00 € 100,00 € 35,00 € 70,00 € 

3. 
Odstraňovanie následkov 
živelnej pohromy 

332,00 € 

4. 
Zabezpečenie pohrebu 
fyzickej osoby 

150,00 € 

5. 
Vybavovanie dokladu 
totožnosti 

vo výške správneho poplatku za vybavenie 

6. 
Iné akceptovateľné 
mimoriadne zvýšené 
výdavky  

50,00 € 

Zdroj: MsÚ v Prešove 
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Jednorazová dávka sociálnej pomoci bola v priebehu rokov 2013 – 2017 

poskytnutá 240-tim rodinám. Z dôvodu zmeny podmienok podľa VZN č. 14/2015 v roku 

2015 počet občanov, ktorým bola poskytnutá, klesá.  

 

Graf 18: Finančná pomoc mesta Prešov rodinám s deťmi v r. 2013 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

Služby pre rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom/deťmi 

 

V meste Prešov je pre rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom/deťmi 
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intervencie Prešov, n. o., Vodárenská 3, Prešov. Včasná intervencia predstavuje 

odborné služby, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo 

deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku (0 – 7 rokov). Včasná intervencia stavia na 

silách a schopnostiach členov rodiny. Snaží sa umožniť rodičom podporovať vývin 

dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti, schopnosti a predpoklady. 

Odborné služby a podporu rodinám so zdravotne postihnutými deťmi poskytuje 

aj občianske združenie Viera – Láska – Nádej, ktoré vzniklo na základe vzájomnej 

spolupráce, podpory a spoločného úsilia rodičov a učiteľov viacnásobne postihnutých 

detí v Prešove. Združenie poskytuje všeobecnú podporu viacnásobne postihnutým 

deťom a celej rodine, zabezpečuje vzdelávanie detí, rehabilitáciu či vzdelávanie 

pedagógov. Združenie prevádzkuje Denné centrum Svetielko, v ktorom zabezpečuje 

komplexné rehabilitačné služby, primerané odborné vzdelávanie viacnásobne 

postihnutým deťom a pod. 
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5.3.2  Osoby so zdravotným postihnutím a seniori 

 

Z hľadiska početnosti prijímateľov sociálnych služieb prvenstvo patrí sociálnej 

kategórii populácie seniorov, ktorá má trvale a prirodzene vzostupnú tendenciu rastu 

svojej početnosti v porovnaní s ostatnými kategóriami obyvateľstva mesta Prešov 

(predproduktívnej a produktívnej). Z uvedeného sa preto prejavuje zvýšená potreba 

sociálnych služieb pre seniorov. Koncom roku 2017 bol počet obyvateľov starších ako 

62 rokov až 17 206 občanov, čo z celkového počtu obyvateľov mesta Prešov (86 344 

obyvateľov) predstavuje až 19,93 %. Z hľadiska veku predstavujú pomerne početnú 

skupinu seniori s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „ŤZP“). Ide o seniorov 

s rôznym druhom postihnutia, okrem ochorení pohybového aparátu, ktoré sú častým 

sprievodným javom starnutia. Výrazne narastá počet seniorov s pridruženým 

ochorením psychického charakteru, ktorí potrebujú špecifickú starostlivosť a sociálne 

služby.  

Okrem seniorov významnú skupinu v nadväznosti na dopyt po sociálnych 

službách tvorí skupina občanov s ŤZP a nepriaznivým zdravotným stavom, ako aj 

rodiny, v ktorých žijú. Podľa dostupných údajov ÚPSVaR SR počet ŤZP obyvateľov 

v okrese Prešov sa každoročne zvyšuje, pričom podiel tejto skupiny občanov na 

celkovom počte obyvateľov mesta má z dlhodobého hľadiska stúpajúcu tendenciu. 

Občania s ŤZP sa môžu po splnení zákonom stanovených podmienok stať aj 

poberateľmi peňažných príspevkov, ktoré sú určené na kompenzáciu sociálnych 

dôsledkov ich zdravotného postihnutia.  

Pre potreby analýzy v tejto oblasti boli použité údaje ÚPSVaR SR, pracovisko 

Prešov, ktorý eviduje počet fyzických osôb s ŤZP žijúcich podľa skupín postihnutia 

v zmysle zákona NR SR č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

V nasledujúcich grafoch je uvedený počet poberateľov jednorazových 

a opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP v okrese Prešov za mesiace 

január 2017 a september 2017. Za roky 2012 – 2016 sledovalo Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ÚPSVaR“) jednotlivé peňažné príspevky na 

kompenzáciu ŤZP len za celé Slovensko, nie podľa jednotlivých okresov. Porovnanie 

podľa okresov za sledované obdobie 2012 – 2016 je na webovej stránke 

www.upsvar.sk zverejnené len v prípade peňažného príspevku na opatrovanie 

a sumárne počet poberateľov všetkých peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP 

občanov.  

Údaje ÚPSVaR v grafoch informujú o počte poberateľov jednotlivých 

kompenzácií v okrese Prešov v mesiacoch január 2017 a september 2017. Z nich 

vyplýva, že najviac opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP je 

určených na diétne stravovanie, hygienu, resp. ošatenie, na prevádzku osobného 

motorového vozidla a na opatrovanie. Jednorazové kompenzácie sú ojedinelé a určené 
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najmä na kúpu pomôcky, na opravu pomôcky a na kúpu osobného motorového 

vozidla. 

Počet poberateľov opakovaných aj jednorazových peňažných príspevkov je za 

obdobie január 2017 a september 2017 približne rovnaký. V prípade opakovaných 

príspevkov sa zvýšil počet poberateľov za osobnú asistenciu a v prípade jednorazových 

príspevkov na kompenzáciu ŤZP došlo k výraznejšiemu zvýšeniu počtu poberateľov 

príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia a na kúpu osobného motorového vozidla. 

 

Graf 19: Počet poberateľov opakovaných peňažných príspevkov  
na kompenzáciu ŤZP v okrese Prešov v r. 2017 

 

Zdroj: www.upsvar.sk 
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Graf 20: Počet poberateľov jednorazových peňažných príspevkov  
na kompenzáciu ŤZP v okrese Prešov v r. 2017 

 

Zdroj: www.upsvar.sk 

 

Počet poberateľov peňažných dávok určených na kompenzáciu osôb s ŤZP 

v priebehu rokov 2012 – 2016 v okrese Prešov klesá (viď graf č. 21). Dôvodom zníženia 

počtu poberateľov je sprísnenie kritérií pri podávaní žiadosti o získanie peňažných 

dávok určených na kompenzáciu ŤZP. Poskytovanie peňažných príspevkov 

na kompenzáciu ŤZP závisí okrem lekárskeho a sociálneho posúdenia aj od výšky 

príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP. Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa 

započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú 

napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú s touto osobou 

v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa. Pri určitej výške príjmu 

fyzickej osoby s ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa 

poskytnú v nižšej sume. 
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Graf 21: Počet poberateľov vybraných peňažných príspevkov  
v okrese Prešov v r. 2012 – 2016 

 

Zdroj: www.upsvar.sk 

 

Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), preukaz osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom (ŤZP-S) alebo parkovací preukaz pre osobu 

s ŤZP slúži na uplatnenie určitých zliav a výhod pre jeho držiteľa v rámci jeho života 

v spoločnosti.  

V meste Prešov narastá počet držiteľov preukazu ŤZP aj držiteľov preukazu ŤZP 

so sprievodcom vo všetkých vekových kategóriách. V nasledujúcej tabuľke je uvedený 

počet vydaných preukazov ŤZP a preukazov ŤZP-S fyzickým osobám v meste Prešov 

v sledovanom období 2013 až do septembra 2017. 

 

Tabuľka 12: Počet držiteľov preukazu ŤZP  
v meste Prešov v r. 2013 – 2017 

Počet 
vydaných 
preukazov 

Preukaz 
FO s ŤZP 
0 – 25 r. 

Preukaz 
FO s ŤZP-S 

0 – 25 r. 

Preukaz 
FO s ŤZP 
26 – 54 r. 

Preukaz 
FO s ŤZP-S 
26 – 54 r. 

Preukaz 
FO s ŤZP 

55 + r. 

Preukaz 
FO s ŤZP-S 

55 + r. 

k 30. 09. 2017 212 261 1 047 529 2 371 1 980 

k 31. 12. 2016 202 257 1 002 507 2 186 1 828 

k 31. 12. 2015 192 241 942 493 1 935 1 639 

k 31. 12. 2014 178 223 862 480 1 718 1 455 

k 31. 12. 2013 154 210 748 410 1 398 1 222 

Zdroj: ÚPSVaR SR, pracovisko Prešov 
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Graf 22: Počet držiteľov preukazu ŤZP v meste Prešov spolu  
v r. 2013 – 2017 

 

Zdroj: www.upsvar.sk 

 

Počet držiteľov parkovacích preukazov pre osobu s ŤZP podľa veku je 

najpočetnejší vo vekovej kategórii 55 a viac rokov. Zároveň v tejto vekovej kategórii 

v priebehu obdobia 2013 – 30. 9. 2017 vzrástol počet držiteľov parkovacích preukazov 

ŤZP niekoľkonásobne, a to z počtu 493 vydaných preukazov v roku 2013 na 1 004 

preukazov k 30. 9. 2017. Percentuálny podiel držiteľov parkovacích preukazov v meste 

Prešov vo vekovej kategórii 55 a viac rokov v pomere k celkovému počtu držiteľov 

preukazov predstavuje až 73,66 %. 

 

Tabuľka 13: Držitelia parkovacích preukazov ŤZP podľa veku  
v meste Prešov v r. 2013 – 2017 

Počet vydaných 
preukazov 

Preukaz FO 
s ŤZP 

0 – 25 rokov 

Preukaz FO 
s ŤZP 

26 – 54 rokov 

Preukaz FO 
s ŤZP 

55 a viac rokov 
SPOLU 

k 30. 9. 2017 147 212 1 004 1 363 

k 31. 12. 2016 139 210 909 1 258 

k 31. 12. 2015 117 182 768 1 067 

k 31. 12. 2014 89 160 622 871 

k 31. 12. 2013 69 139 493 701 

Zdroj: ÚPSVaR SR, pracovisko Prešov 
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Posudková činnosť mesta Prešov 

 

Mesto Prešov zabezpečuje posúdenie odkázanosti fyzickej osoby 

s nepriaznivým zdravotným stavom na pomoc inej fyzickej osoby a na sociálnu službu. 

Mesto Prešov vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť, na základe ktorej sa 

posudzuje odkázanosť fyzickej osoby. Výsledkom zdravotnej posudkovej činnosti je 

zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby. 

Z nasledujúcej tabuľky a grafu vyplýva, že rastie počet fyzických osôb odkázaných na 

pomoc inej fyzickej osoby, resp. odkázaných na sociálnu službu. Počet posudzovaných 

odkázaných fyzických osôb stúpa. Mesto Prešov vydalo za ostatné roky najviac 

rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v roku 2016. 

 

Graf 23: Posudková činnosť odkázaným fyzickým osobám  
v meste Prešov v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Mesto Prešov zabezpečuje posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej 

služby uvedenej v § 34 až 41 zákona o sociálnych službách. V priebehu rokov 2014 – 

2016 počet posudzovaných osôb každoročne narastal. V roku 2016 výraznejšie stúpol 

počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári. 

Súvisí to nielen so zriadením dvoch nových denných stacionárov, ktoré sa nachádzajú 

na Sabinovskej ulici a v nákupnom stredisku Opál na sídlisku Sekčov, ale aj so zmenou 

legislatívnych podmienok, ktoré zmenili podmienky odkázanosti na sociálnu službu 

v dennom stacionári.  
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Tabuľka 14: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu  
podľa druhu sociálnej služby v meste Prešov v r. 2012 – 2017 

Rok 
Počet 

rozhodnutí 

Zariadenie 
pre 

seniorov 

Denný 
stacionár 

Zariadenie 
opatrovateľskej 

služby 

Domáca 
opatrovateľská 

služba 

2012 520 262 68 87 103 

2013 458 261 43 47 107 

2014 435 225 47 36 127 

2015 618 306 85 57 170 

2016 973 329 408 62 174 

2017 907 346 288 85 188 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Domáca opatrovateľská služba 

 

Dlhodobo vyhľadávanou sociálnou službou, ktorú poskytuje mesto Prešov pre 

seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, je domáca opatrovateľská služba. Ide 

o poskytnutie sociálnej služby občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby 

z dôvodu vysokého veku alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Domáca 

opatrovateľská služba je poskytovaná pre odkázaných občanov s nepriaznivým 

zdravotným stavom, ktorí potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečení sebaobslužných 

úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych 

aktivít v ich prirodzenom domácom prostredí. Graf č. 24 poukazuje na nárast 

prijímateľov domácej opatrovateľskej služby v priebehu rokov 2013 – 2017. V priebehu 

rokov 2013 – 2016 (nakoľko rok 2017 ešte nemôžeme vyhodnotiť) stúpol počet 

prijímateľov služby o 49 osôb. 

 

Graf 24: Domáca opatrovateľská služba v meste Prešov v r. 2013 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 
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S narastajúcim záujmom o sociálnu službu narastá aj počet prijatých 

opatrovateľov/opatrovateliek. Počet opatrovateliek/opatrovateľov, ktorí sú 

zamestnaní v meste Prešov, stúpol až na 78 v roku  2017. 

 

Tabuľka 15: Počet opatrovateliek/opatrovateľov zazmluvnených  
mestom Prešov v r. 2012 – 2017 

Počet 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2017 
 

 opatrovateliek/ 
 opatrovateľov 

68 
(61 ž  

+ 2 m) 

52 
(50 ž  

+ 2 m) 

54 
(52 ž 

+ 2 m) 

62 
(60 ž 

+ 2 m) 

71 
(69 ž 

+ 2 m) 

78 
(75 ž 

+ 3 m) 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Mesto Prešov je od 1. 3. 2016 zapojené do národného projektu Podpora 

opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 

fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje. Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom 

predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Národný projekt 

sprostredkovaný Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR trvá do apríla 2018. 

Mesto Prešov prostredníctvom svojich opatrovateliek/opatrovateľov zabezpe-

čuje sociálnu službu v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00 hod. Mesto v rokoch 2013 až 

2017 poskytlo neverejným poskytovateľom finančný príspevok na čiastočné pokrytie 

nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby – domácej opatrovateľskej služby 

poskytovanej predovšetkým v pracovných dňoch od 14.00 do 22.00 hod. a počas dní 

pracovného pokoja pre prijímateľov sociálnej služby, občanov mesta Prešov. 

Mesto Prešov v roku 2017 uzatvorilo zmluvu o poskytnutí finančného príspevku 

pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby v zmysle § 75 až 78b) zákona 

o sociálnych službách s týmito poskytovateľmi domácej opatrovateľskej služby: 

Relevant, n. o., Svätoplukova 12, Prešov; OZ Barlička, Prostějovská 38, Prešov; GKCH 

Prešov, Hlavná 2, Prešov; Vital Asist, n. o., Solivarská 41, Prešov. 

 

Požičiavanie zdravotníckych pomôcok 

 

Mesto Prešov zapožičiava zdravotnícke pomôcky fyzickým osobám s ťažkých 

zdravotným postihnutím a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom na dobu určitú 

na zmiernenie vzniknutej nepriaznivej sociálnej situácie na určitý čas, a to na dobu do 

zabezpečenia pomôcky. Počet prijímateľov tejto sociálnej služby každoročne stúpa, 

najviac prijímateľov sociálnej služby bolo v roku 2016.  
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Graf 25: Požičiavanie zdravotníckych pomôcok v meste Prešov v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Denné centrá a denné stacionáre v meste Prešov 

 

Mesto Prešov prostredníctvom prevádzkovania denných centier (ďalej „DC“) 

podporuje sociálnu integráciu so zámerom predchádzania sociálnej izolácie. Sociálna 

služba v dennom centre sa realizuje formou organizovaného sociálneho poradenstva 

a stravovania. Súčasťou aktivít je zabezpečenie organizovanej záujmovej činnosti so 

zámerom predchádzania sociálnej izolácie. Sociálna služba sa poskytuje v DC Námestie 

Kráľovnej pokoja 3, DC Sabinovská 34 a DC Jiráskova 1. Od júna 2017 mesto začalo 

poskytovať sociálnu službu v DC Slánska 25, Prešov-Nižná Šebastová. 

 

Graf 26: Denné centrá v meste Prešov v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 
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Do konca roku 2016 boli na území mesta Prešov len 2 denné stacionáre („DS“). 

Denný stacionár prevádzkoval neverejný poskytovateľ – Arcidiecézna charita Košice na 

adrese Okružná 36. Jediný mestský denný stacionár s kapacitou 15 prijímateľov sa 

nachádzal v mestskom zariadení pre seniorov Náruč. Mesto Prešov od januára 2017 

rozšírilo ponuku sociálnych služieb o poskytovanie sociálnych služieb v dennom 

stacionári so sídlom na Sabinovskej 34 a v nákupnom stredisku Opál, Zemplínska 9. 

V súčasnosti je na území mesta 10 denných stacionárov prevádzkovaných verejnými 

a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. 

Mesto zabezpečilo bezbariérovosť v denných centrách aj v denných 

stacionároch, čím odstránilo bariéry pre zdravotne postihnutých, seniorov, ktorí majú 

obmedzenú mobilitu. Zariadenia sa sprístupnili aj pre matky s deťmi, ktoré od roku 

2016 sú evidované v zariadení na Sabinovskej ulici. Prijímatelia sociálnej služby 

v stacionároch a centrách aktívne spolupracujú  a organizujú aktivity so žiakmi 

prešovských základných škôl. 

 

Podporná služba v jedálni 

 

Podpornou sociálnou službou, ktorú poskytuje mesto Prešov, je aj zabezpečenie 

poskytovania stravy v jedálni pre dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným 

stavom žijúcich v meste. Mesto Prešov zabezpečuje sociálnu službu v jedálni aj 

prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickým osobám s nepriaznivým 

zdravotným stavom alebo tým, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Počet prijímateľov 

sociálnej služby je v priebehu sledovaných rokov stabilný, rozdiel v priebehu rokov nie 

je výrazný. Väčšina prijímateľov sociálnej služby v jedálni využíva aj službu v niektorom 

dennom stacionári alebo dennom centre. 

 

Graf 27: Zabezpečenie stravy v jedálni v meste Prešov v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 
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Poskytovanie podpornej služby v jedálni zabezpečuje mesto Prešov na základe 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v jedálni v nasledujúcich zariadeniach:  

 Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov, Jarková 45, Prešov; 

 TOP GASTRO, s. r. o., Volgogradská 13, Prešov; 

 Jedáleň v DC, Sabinovská 34, Prešov;  

 Jedáleň v DC, Námestie Kráľovnej pokoja 3, Prešov; 

 Jedáleň v DC, Slánska 25, Prešov-Nižná Šebastová; 

 Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov;  

 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata 4, Prešov;  

 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov.  

Sociálnu službu v jedálni prostredníctvom donášky stravy do domácnosti 

zabezpečuje mesto Prešov na základe zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej 

služby v jedálni s neverejným poskytovateľom: TOP GASTRO, s. r. o., Volgogradská 13, 

Prešov, ktorého výber sa realizoval verejným obstarávaním. 

Mesto pre občanov v hmotnej núdzi zabezpečuje stravu formou zabezpečenia 

obedov a balíčkov. Sociálna služba sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí 

finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni 

s neverejným poskytovateľom sociálnej služby v jedálni, ktorým je: Slovenský Červený 

kríž, územný spolok Prešov, Jarková 45, Prešov; fyzickým osobám, ktoré nemajú 

zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb 

alebo sa ocitli v nepriaznivej životnej alebo sociálnej situácii. Sociálna služba sa 

poskytuje bezplatne. Službu využívajú jednotlivci a rodiny v hmotnej núdzi. Počet 

prijímateľov služby v sledovanom období narástol.  

 

Graf 28: Zabezpečenie obedov a balíčkov občanom v hmotnej núdzi  
v meste Prešov v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 
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Prepravná služba 

 

Mesto Prešov zabezpečuje prepravnú službu fyzickej osobe s ťažkým 

zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým 

vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou 

schopnosťou pohybu po rovine a po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 

Informácie v grafe č. 29 poukazujú na to, že každoročne počet prijímateľov prepravnej 

služby narastá. Najviac prijímateľov prepravnej služby bolo v rokoch 2014 a 2016. 

 

Graf 29: Prepravná služba v meste Prešov v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

V súčasnosti mesto Prešov spolupracuje s týmito neverejnými poskytovateľmi 

na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku a zabezpečenie 

sociálnej služby – prepravnej služby: Kvalita života, FMK, n. o., Plzenská 2, Prešov; 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov, Jarková 45, Prešov; OZ Barlička, 

Prostějovská 38, Prešov a ZOM Prešov – Združenie zdravotne postihnutých, Karpatská 

18, Prešov. 

 

Zľavy na cestovnom MHD 

 

Mesto Prešov vykonáva činnosti spojené s posúdením splnenia podmienok na 

poskytnutie osobitnej zľavy na cestovnom MHD v I. tarifnom pásme pre občanov s ŤZP 

alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v meste Prešov. Počet žiadostí o zľavu na cestovnom 

MHD sa v priebehu sledovaných rokov mení. Najviac žiadostí o zľavu na cestovnom 

MHD bolo doručených v roku 2013 a po tomto roku počet žiadostí klesá. 
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Tabuľka 16: Počet žiadostí na účely poskytnutia osobitnej zľavy  
na cestovnom MHD v meste Prešov v r. 2012 – 2017 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet posudzovaných 
osôb s ŤZP 

320 895 723 629 538 470 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Tlmočnícka služba 

 

Mesto Prešov zabezpečuje tlmočenie každému sluchovo postihnutému 

občanovi, ktorý o túto sociálnu službu požiada. Z dôvodu záujmu o poskytovanie 

uvedenej služby mesto navýšilo počet zakúpených hodín uvedenej služby. 

Mesto pri poskytovaní sociálnej služby spolupracuje s neverejným 

poskytovateľom: Krajské centrum Asociácie nepočujúcich Slovenska (ANEPS) so sídlom 

v Prešove.  

 

Graf 30: Tlmočnícka služba v meste Prešov v r. 2013 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

 

Mesto Prešov poskytuje nepretržitú, dištančnú a hlasovú komunikáciu 

s fyzickou osobou s nepriaznivým zdravotným stavom, cieľom ktorej je zabrániť vzniku 

krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie prostredníctvom signalizačného 

zariadenia. Mesto spolupracuje s neverejným poskytovateľom: Asociácia samaritánov 

Slovenska so sídlom v Poprade. 
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Graf 31: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  
v meste Prešov v r. 2013 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

 

5.3.3  Ohrozené skupiny 

 

Do ohrozených skupín patrí viacero skupín obyvateľov. K najohrozenejším 

patria dlhodobo nezamestnaní, ľudia bez domova, osoby pochádzajúce zo 

znevýhodneného sociálneho prostredia, osoby závislé, obete násilia, osoby po výkone 

trestu a pod.  

Hlavným poskytovateľom sociálnych služieb na území mesta Prešov pre 

ohrozené skupiny je Gréckokatolícka charita Prešov (ďalej „GKCH Prešov“) s dôrazom 

na poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez domova, osoby závislé a ľudí v kríze.  

 

Ľudia bez domova 

 

Bezdomovci sú na Slovensku najčastejšie odchovanci detských domovov, ďalej 

sú to ľudia, ktorým sa rozpadla rodina v dôsledku rôznych situácií (nezamestnanosti, 

alkoholizmu, duševnej poruchy, somatického ochorenia alebo konfliktov manželov). 

Patria sem tiež odsúdení ľudia po opustení väzenia, mentálne retardovaní ľudia, 

alkoholici a ľudia závislí na omamných látkach, taktiež gambleri. Na ulici sú oveľa 

častejšie z objektívnych ako čisto subjektívnych dôvodov. Sú to viac muži ako ženy. 

Bezdomovcom v Prešove pomáha najmä miestna GKCH, ktorá im ponúka 

množstvo služieb. Ide o terénnu a ambulantnú pomoc, pobytovú službu i svojpomocné 

činnosti.  
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Situácia ľudí bez domova a počet občanov tejto cieľovej skupiny v nepriaznivej 

sociálnej situácii sú na území mesta Prešov neustále monitorované terénnymi 

sociálnymi pracovníkmi. Pozitívom je narastajúci trend záujmu týchto ľudí o sociálne 

služby krízovej intervencie. Podľa odhadu zástupcu neverejného poskytovateľa 

sociálnych služieb GKCH Prešov „v prešovských uliciach" žije okolo 250 bezdomovcov. 

Z nich asi stovka odmieta pomoc charity a ostáva aj v zime vo svojich provizórnych 

úkrytoch a prespáva na staniciach. Z toho dôvodu nie je možné zmapovať presný počet 

ľudí bez domova. GKCH Prešov prevádzkuje nocľaháreň Effeta – pobytovú službu 

poskytnutím prístrešia za účelom prenocovania. Zároveň prevádzkuje útulok Archa, 

ktorý poskytuje ubytovanie na určitý čas. Útulok prijíma bezdomovcov denne do 22.00 

hod., za asistencie polície aj počas celej noci. Podmienkou je dodržať pomerne prísny 

režim, ktorý sa týka hlavne požívania návykových látok, istého stupňa hygieny 

a poriadku. GKCH Prešov zároveň poskytuje aj službu domova na polceste pre klientov, 

ktorí najlepšie dodržiavajú denný režim a pracujú na sebe, resp. klientov 

s predpokladom opätovnej reintegrácie. 

Vzhľadom na problémy s cieľovou skupinou ľudí bez domova, chudobných 

a odkázaných, ktorí potrebujú po akútnej hospitalizácii v zdravotníckom zariadení 

opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť, GKCH Prešov pripravila v lokalite Pod 

Táborom projekt výstavby zariadenia opatrovateľskej služby s kapacitou 35 miest, 

ktorý je po schválenom územnom konaní. 

Počet klientov sociálnej služby v pobytových zariadeniach GKCH Prešov 

znázorňuje nasledujúca tabuľka. Počet prijímateľov pobytových služieb v priebehu 

rokov 2013 – 2016 mierne klesá, no v roku 2017 bol zaznamenaný opätovný nárast 

počtu prijímateľov. 

 

Tabuľka 17: Počet prijímateľov sociálnej služby v pobytovom zariadení  
v meste Prešov v r. 2012 – 2017 

Zariadenia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nocľaháreň 117 143 129 119 98 111 

Útulok 156 135 174 147 147 149 

Zdroj: MsÚ v Prešove, Gréckokatolícka charita Prešov 

 

Nízkoprahové denné centrum je ambulantnou sociálnou službou GKCH Prešov. 

V zariadení je ľuďom bez domova a ďalším ohrozeným skupinám poskytované sociálne 

poradenstvo, vytvorené sú tu podmienky na výdaj stravy a vykonávanie nevyhnutnej 

osobnej hygieny. Doplnkovými službami sú šatník, zázemie pre pranie a žehlenie 

šatstva, záujmové činnosti. Počet prijímateľov sociálnej služby v nízkoprahovom 

dennom centre GKCH Prešov a Mesta Prešov je stabilný, pohybuje sa v sledovaných 

rokoch v počte 278 až 390 klientov. 
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Graf 32: Počet klientov v nízkoprahovom dennom centre  
v meste Prešov v r. 2012 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove, Gréckokatolícka charita Prešov 

 

Pouličný časopis Cesta sa venuje aktuálnym pálčivým problémom a prináša aj 

množstvo zaujímavých spoločenských tém už od roku 2002. Súčasťou sú rozhovory so 

zaujímavými osobnosťami, ale aj s odborníkmi z oblasti medicíny, psychológie a 

sociálnej práce. Časopis prináša svedectvá ľudí, ktorí prešli závislosťou a úspešne 

abstinujú, a tiež tých, ktorí prekonali ťažké životné krízy. Kúpou časopisu je priamo 

podporený predajca, ktorý si chce slušným spôsobom zarobiť na živobytie. Prínos tejto 

aktivity pre predajcu má viacero významov resocializačného a reedukačného 

charakteru pri riešení finančných problémov jednotlivca, napr. pri splácaní dlhov. 

Zároveň stabilný príjem a dodržiavanie pravidiel predaja sa podieľajú na prevencii 

kriminality a krádeží. 

oto 1: Národný týždeň charity – predaj časopisu Cesta v uliciach Prešova 

 

Zdroj: Archív kancelárie primátorky mesta, MsÚ v Prešove 
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Príslušníci marginalizovanej rómskej komunity 

 

Podľa údajov Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013 na území mesta žije 

1 305 obyvateľov – príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity (ďalej „MRK“), čo 

predstavuje 4,2 % podiel na celkovej populácii mesta v danom roku. Podľa 

neoficiálnych odhadov žije v meste Prešov výrazne viac príslušníkov MRK. Mesto 

Prešov pre príslušníkov rómskej komunity poskytuje sociálnu službu krízovej 

intervencie v komunitnom centre priamo v lokalite k Starej tehelni, kde žije 

najpočetnejšia rómska komunita v meste. V  centre sa počas dňa poskytuje sociálne 

poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a záujmová 

činnosť. Obdobný typ komunitných služieb v komunitných centrách pre cieľovú 

skupinu príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity poskytujú na území mesta 

Prešov aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb: Rómsky inštitút – Roma Institute, 

n. o., a OZ Tobiáš. 

Mesto Prešov je zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca 

v obciach I., prostredníctvom ktorého sa realizuje terénna sociálna práca 3 terénnymi 

sociálnymi pracovníkmi a 2 terénnymi pracovníkmi. Ich úlohou je poskytovať sociálne 

poradenstvo pre znevýhodnené skupiny s dôrazom na príslušníkov marginalizovanej 

rómskej komunity. K poskytovaniu sociálnych služieb na komunitnej úrovni v meste 

Prešov prispel i národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej 

intervencie na komunitnej úrovni. Zámerom národného projektu je zlepšenie sociálnej 

situácie občanov sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením 

prostredníctvom podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej 

intervencie na komunitnej úrovni (komunitných centier, nízkoprahových denných 

centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu). Do národného projektu, 

ktorý bude implementovaný do júna 2019, sa zapojili: mesto Prešov a Rómsky inštitút –

 Roma Institute, n. o.; GKCH Prešov k 30. 9. 2017 vystúpila z projektu. 

 

Osoby so závislosťou 

 

V meste Prešov poskytuje sociálne služby pre osoby so závislosťou neverejný 

poskytovateľ – Trojlístok, n. o. Vychádzajúc zo skúseností a databázy klientely 

organizácie môžeme konštatovať, že pri porovnávaní počtu dlhodobých klientov 

v období január 2015 až január 2016 narástol počet klientok a klientov so závislosťou 

od psychoaktívnych látok o 25,4 %, pričom hodnotenie preukázalo, že ide o nárast vo 

vekovej skupine mladistvých a mladých dospelých osôb. Týka sa to už aj žiačok a žiakov 

posledných ročníkov základných škôl v Prešovskom kraji, pričom v databáze evidujú 

študentky a študentov z 11 stredných škôl, z ktorých je 9 na území mesta Prešov. 

V databáze organizácie bol zaznamenaný výrazný nárast závislých osôb už vo veku od 
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15 rokov, čo súvisí sa zhoršujúcou sa finančnou situáciou v rodinách, resp. vysokou 

zaneprázdnenosťou rodičov a okolia.  

V súvislosti s nárastom závislostí každoročne narastá aj počet intervencií 

pracovníkov zabezpečujúcich poskytovanie sociálnych služieb. Podľa údajov 

neverejného poskytovateľa sociálnych služieb v roku 2016 bolo v programoch 

organizácie poskytnutých: 

 4 200 intervencií špecializovaného sociálneho poradenstva individuálnou aj 

skupinovou formou, 

 1 943 intervencií v programe krízovej intervencie, 

 326 intervencií realizovaných v programe internetovej poradne, 

 721 intervencií psychologičky. 

 

Služby pre mužov závislých od návykových látok poskytuje i GKCH Prešov 

v zariadení nachádzajúcom sa v centre mesta Prešov – Domove nádeje (Jarková 79, 

Prešov). Domov nádeje je akreditované resocializačné stredisko podľa zákona NR SR 

č. 305/2005 Z. z. v platnom znení s celodennou prevádzkou pobytovou formou a je 

jedinečným zariadením svojho druhu v rámci SR vzhľadom na ponuku pracovnej 

terapie i celkového komplexného resocializačného programu. Cieľom zariadenia 

s kapacitou 23 klientov je prinavrátenie plnohodnotného života v abstinencii, pre 

závislých klientov od drog a od návykového konania.  

Doplnkovou službou je Klub KAHAN – klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu. 

Klub KAHAN existuje od roku 2009. Ide o doplnkovú službu predstavujúcu 

socioterapeutický klub pre abstinujúcich od návykových látok. Je to miesto pre 

uľahčovanie liečby, pre šírenie informácií dôležitých pre abstinenciu, emočnej podpory 

člena klubu v ťažkostiach, racionálnej konzultácie problémov a miesto šírenia 

myšlienok abstinentného spôsobu života. Stretnutia klubu prebiehajú raz týždenne 

v resocializačnom zariadení Domov nádeje a vítaní sú aj rodinní príslušníci, ktorí chcú 

pochopiť problém závislosti. 

 

Dlhodobo nezamestnaní 

 

Nezamestnanosť predstavuje jeden z najzávažnejších problémov, ktorý 

zasahuje do všetkých stránok života nielen nezamestnaného jednotlivca, ale aj jeho 

blízkych. Časť nezamestnaných je často „dobrovoľne donútených“ (najmä matky s 

malými deťmi) rozšíriť rady nezamestnaných a pomerne dlho v nich zotrvávať, a to v 

dôsledku neschopnosti zosúladiť pracovný život s rodinným. Dlhodobá 

nezamestnanosť predstavuje vážny sociálny problém, pretože podiel dlhodobo 

nezamestnaných z  celkového počtu nezamestnaných je až okolo 67 %. Napríklad 
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rodina s dvoma deťmi dostáva, vrátane príspevku na bývanie, len asi 25 % mediánu 

priemerného príjmu, čo je hlboko pod hranicou chudoby. 

Z hľadiska doby nezamestnanosti je v okrese Prešov najviac uchádzačov 

o zamestnanie (ďalej „UoZ“) nezamestnaných dlhodobo. Vysoké percento dlhodobo 

evidovaných nezamestnaných predstavuje vážny sociálny problém. Ide o uchádzačov 

o zamestnanie, ktorí sú v evidencii viac ako 12 mesiacov a sú odkázaní na dávky 

v hmotnej núdzi. Podiel dlhodobo nezamestnaných z celkového počtu nezamestnaných 

predstavoval v septembri 2017 až 54,61 %. 

 

Tabuľka 18: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa doby trvania 
nezamestnanosti v okrese Prešov v r. 2012 – 2017 

Obdobie < 7 mes. 7 – 12 mes. > 12 mes. UoZ spolu 

k 30. 9. 2017 2 539 975 4 192 7 676 

k 31. 12. 2016 2 808 1 496 5 776 10 080 

k 31. 12. 2015 3 270 1 853 7 001 12 124 

k 31. 12. 2014 2 946 1 925 8 272 13 143 

k 31. 12. 2013 3 432 2 399 8 913 14 744 

k 31. 12. 2012 4 215 2 737 9 046 15 998 

Zdroj: www.upsvar.sk 

 

Ľudia po výkone trestu 

 

Ľudia po výkone trestu odňatia slobody patria medzi zraniteľnú sociálnu 

skupinu. Počet ľudí žijúcich v meste Prešov po výkone trestu nie je zmapovaný. Ľudia 

po výkone trestu sa nachádzajú v komplikovanej životnej situácii, často sú prvé 

stretnutia po výstupe z výkonu trestu spájané s pocitmi zlyhania, cítia sklamanie zo 

spoločnosti, v ktorej sa cítia odstrčení, nedôveru v oficiálne inštitúcie, ktoré nemajú 

kapacitu efektívne a včas intervenovať. Títo ľudia sú azda jedinou skupinou, ktorej sa 

nedostáva ani súcitu, ani pochopenia zo strany spoločnosti.  

Zariadením, ktoré sa venuje v meste Prešov ľudom po prepustení z výkonu 

trestu, je GKCH Prešov, ktorá spolupracuje aj so samosprávou a výraznou mierou 

pomáha pri riešení problémov ľudí po prepustení z výkonu trestu, ako aj ľudí bez 

domova. Zároveň v oblasti poradenstva po prepustení z výkonu trestu významnú 

poradenskú úlohu pre nich plní Centrum právnej pomoci nachádzajúce sa na adrese 

Slovenská 40 v Prešove.  

V mieste obvyklého pobytu môže prepustený z výkonu trestu odňatia slobody 

alebo z výkonu väzby požiadať ÚPSVaR SR, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately o poskytnutie pomoci. Po prepustení pomáha sociálny kurátor 

odsúdenému najmä pri uľahčení návratu do rodiny, pracovnom uplatnení, hľadaní 

bývania, možnosti pokračovať v ďalšej príprave na povolanie. Udržiava s plnoletou 
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fyzickou osobou počas výkonu trestu odňatia slobody, výkonu väzby písomný a osobný 

kontakt. Spolupôsobí pri prevýchove odsúdeného. Osoba po prepustení môže 

žiadať  tiež  o resocializačný príspevok, určený na resocializáciu prepusteného, najmä 

na zabezpečenie nevyhnutných vecí osobnej potreby, vybavenie osobných dokladov. 

 

5.4  Financovanie sociálnych služieb v meste Prešov 
 

Mesto Prešov, okrem zabezpečovania sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti, 

poskytuje zo schváleného rozpočtu finančné prostriedky na poskytovanie sociálnych 

služieb aj neverejným poskytovateľom, s ktorými uzatvára zmluvy o poskytnutí 

finančného príspevku na poskytovanie konkrétneho typu sociálnych služieb. 

 

Tabuľka 19: Bežné výdavky mesta Prešov použité na sociálne služby  
v r. 2012 – 2017 

Rok 

Dotácie  
– neverejní 

poskytovatelia 
– OZ 

FP na 
zabezpečenie 
poskytovania 
soc. služieb  
– neverejní 

poskytovatelia 

Rozpočet 
mesta (OSS 
– čerpanie 
na sociálne 

služby) 

 Verejní 
poskytovatelia 

ZpS Veselá 
a ZpS Cemjata 

 SPOLU v € 

2012 53 450,04 50 881,08 983 972,18 329 249,93 1 417 553,23 

2013 31 351,48 66 341,00 666 479,78 279 068,11 1 043 240,37 

2014 28 350,66 77 295,65 309 381,93 559 369,27 974 397,51 

2015 26 229,88 93 557,53 294 310,05 461 246,31 875 343,77 

2016 14 160,00 94 415,38 491 557,61 417 269,65 1 017 402,64 

2017 29 286,00 109 121,50 812 398,31 688 925,83 1 639 731,64 

SPOLU 
v €  

182 828,06 491 612,14 3 558 099,86 2 735 129,10 6 967 669,16 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Mesto nielen v roku 2017, ale aj v predchádzajúcom sledovanom období 

zabezpečilo poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom neverejných poskyto-

vateľov sociálnych služieb, ktorým poskytlo finančný príspevok na zabezpečenie týchto 

sociálnych služieb: prepravná služba, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, 

sprostredkovanie tlmočníckej služby, domáca opatrovateľská služba, nízkoprahová 

sociálna služba, sociálna služba v jedálni, sociálna služba krízovej intervencie                   

a nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu. 
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Mesto na zabezpečenie sociálnych služieb čerpá finančné prostriedky 

z vlastných a cudzích zdrojov. Príjmy z cudzích zdrojov: IA MPSVaR SR – národné 

projekty, MPSVaR SR – zákon o sociálnych službách, Prešovský samosprávny kraj (ďalej 

„PSK“) a úhrady za sociálne služby od prijímateľov. 

Tabuľka 20: Výška príjmovej časti rozpočtu mesta Prešov  
v r. 2013 – 2017 

Príjem za sociálnu službu 2013 2014 2015 2016 2017 

 Domáca opatrovateľská 
služba – príjem od 
prijímateľa soc. služby (od 
občana) 

110 410,72 92 788,39 101 656,86 132 553,63 174 391,94 

Rrozvoz stravy – príjem od 
prijímateľa soc. služby (od 
občana) 

1 053,40 1 392,80 1 216,20 1 468,40 1 738,60 

Národný projekt Podpora 
opatrovateľskej služby  
– IA MPSVaR SR, Operačný 
program Ľudské zdroje  

- - - 240 823,00 365 039,00 

Národný projekt Terénna 
sociálna práca v obciach 

36 722,06 50 244,99 50 851,99 30 677,58 36 817,22 

Národný projekt 
Komunitné centrum 

- - 37 232,56 18 504,62 34 087,03 

Transfér – sanácia 
rodinného prostredia  
– zdroj PSK 

4 149,00 8 298,00 8 298,00 9 300,00 9 234,44 

Transfér – na prídavok na 
dieťa – osobitný príjemca 

35 229,82 54 173,75 59 503,54 44 080,18 37 951,84 

Transfér na prenesený 
výkon – na dávky 
v hmotnej núdzi 
a príspevky k dávke 

75 477,48 70 159,19 56 359,40 46 990,00 40 944,90 

FP – denný stacionár  
– MPSVaR SR 

- - - - 99 360,00 

SPOLU v € 263 042,48 277 057,12 315 118,55 524 397,41 642 612,97 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Mesto Prešov poskytuje neverejným poskytovateľom sociálnych služieb 

finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona 

o sociálnych službách na prevádzkové náklady. Počet podporených subjektov –

 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v priebehu rokov 2013 – 2016 narastal. 

Výška finančných príspevkov poskytnutých neverejným poskytovateľom sociálnych 
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služieb však narastala priebežne počas sledovaných rokov, najvyššia bola v roku 2017, 

kedy dosiahla až 642 612,97 €, čo je v porovnaní s rokom 2013 o 379 570,49 € viac. 

Graf 33: Počet podporených subjektov – neverejných poskytovateľov  
sociálnych služieb v meste Prešov v r. 2013 – 2017 

 

Zdroj: MsÚ v Prešove 

Tabuľka 21: Výška finančného príspevku poskytnutá neverejným poskytovateľom 
sociálnych služieb v meste Prešov v r. 2013 – 2017 

Sociálna služba 2013 2014 2015 2016 2017 

Nízkoprahové denné 
centrum 

24 196,32 25 982,40 28 470,72 31 159,98 32 598,24 

Nízkoprahové denné 
centrum pre deti  
a rodinu 

11 959,00 12 360,24 12 448,20 11 413,40 12 533,92 

Prepravná  
služba 

18 990,00 20 856,06 21 000,00 26 001,90 24 000,18 

Monitorovanie 
a signalizácia potreby 
pomoci 

500,00 993,60 993,60 993,60 1 497,30 

FP na prevádzku 
sociálnej služby  
v jedálni 

7 905,68 8 999,90 8 998,21 8 998,56 8 999,86 

Domáca opatrovateľská 
služba 

2 190,00 5 229,15 8 755,20 5 484,30 7 999,08 

Tlmočnícka  
služba 

600,00 799,80 795,60 797,72 1 495,48 

Sociálna služba  
krízovej intervencie 

- 2 074,50 12 096,00 9 565,92 19 997,44 

SPOLU v € 66 341,00 77 295,65 93 557,53 94 415,38 109 121,50 

Zdroj: MsÚ v Prešove 
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Mesto Prešov každoročne podporuje činnosť občianskych združení 

a mimovládnych organizácií a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí 

majú možnosť uchádzať sa o príspevok z dotačnej schémy (grantová výzva). Jednou 

z podporovaných oblastí je aj sociálna a humanitárna pomoc. Podmienky poskytovania 

dotácií v sociálnej oblasti určuje VZN mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov. 

Objem finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte mesta Prešov na 

podporu v sociálnej oblasti sa prerozdeľuje na: 

 činnosť zameranú výhradne na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho 

kontaktu vo výške 80 %, 

 jednorazové podujatie alebo aktivitu zameranú výhradne na sociálnu pomoc, 

podporu zdravia a sociálneho kontaktu vo výške 20 %. 

V nasledujúcich grafoch je uvedený počet subjektov, ktoré boli podporené 

z dotačnej schémy v rokoch 2013 – 2017, a výška schválených finančných prostriedkov. 

 

Graf 34: Poskytnuté dotácie právnickým osobám – podporené organizácie  
v meste Prešov v r. 2013 – 2017 

 

 

Graf 35: Výška poskytnutých finančných prostriedkov v EUR  
v meste Prešov v r. 2013 – 2017 

 

Zdroj oboch grafov: MsÚ v Prešove 
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5.5  Analýza sociálnych služieb v meste Prešov 
 

Sociálne služby na území mesta Prešov sú poskytované verejnými a 

neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách. 

 

Mesto Prešov 

 

Poskytovanie sociálnych služieb mestom Prešov organizačne zabezpečuje 

Mestský úrad v Prešove, odbor sociálnych služieb. Niektoré sociálne služby sú 

občanom poskytované na základe spolupráce mesta Prešov s neverejnými 

poskytovateľmi. Rozvoj sociálnych služieb zabezpečuje mesto Prešov ako dlhodobý 

kontinuitný, systematický a koordinovaný proces riešenia problémov osôb odkázaných 

na poskytovanie sociálnych služieb. V rámci mesta sa v posledných rokoch zabezpečil 

posun od čiastkových riešení k systémovým opatreniam na základe poznania 

východiskového stavu a na základe zabezpečenia viaczdrojového financovania. 

Sociálne služby a sociálna pomoc sú mestom Prešov poskytované 

prostredníctvom odboru sociálnych služieb mesta Prešov, pod ktorý organizačne 

spadá: 

 oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie – oddelenie zodpovedá aj za 

výkon terénnej sociálnej práce a služby komunitného centra – nízkoprahového 

denného centra pre deti a rodinu, 

 oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov – oddelenie 

zodpovedá za služby poskytované v denných centrách, denných stacionároch 

a zariadeniach pre seniorov, za poskytovanie domácej opatrovateľskej služby, 

posudkovú činnosť a ďalšie podporné sociálne služby. 

 

Prešovský samosprávny kraj 

 

Na území mesta Prešov sú dve zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prešovského samosprávneho kraja: 

 Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 3, Prešov; 

 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov. 

 

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 

 

Poskytovatelia sociálnych služieb môžu poskytovať sociálne služby len na 

základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší 

územný celok. Zoznam neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytovaných 

na území mesta Prešov tvorí prílohu tohto strategického dokumentu. 
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Sociálne služby poskytované na území mesta Prešov 

 

a) Sociálne poradenstvo, ktoré je zamerané na pomoc fyzickej osobe 

v nepriaznivej sociálnej situácii 

 

Sociálne poradenstvo poskytujú v meste Prešov zamestnanci odboru sociálnych 

služieb Mestského úradu v Prešove, oddelenia starostlivosti o deti, rodinu a bývanie 

a oddelenia starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov. K verejným 

poskytovateľom sociálneho poradenstva patrí aj Centrum sociálnych služieb „Slnečný 

dom“, ktoré je zriadené Prešovským samosprávnym krajom. 

Sociálne poradenstvo pre rôzne cieľové skupiny poskytujú aj neverejní 

poskytovatelia sociálnych služieb. Ide najmä o poradenstvo pre osoby bez domova, 

odchovancov detských domovov, nezamestnané osoby, nízkopríjmové skupiny, osoby 

v hmotnej núdzi, príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity, ťažko zdravotne 

postihnuté osoby, seniorov v nepriaznivej sociálnej situácii, osamelých rodičov, ženy 

zažívajúce násilie v párových vzťahoch, závislé osoby a ich rodinných príslušníkov 

a pod. 

Neverejní poskytovatelia základného sociálneho poradenstva v meste Prešov: 

Klub sclerosis multiplex v Prešove; MyMamy, o. z.; Partnerstvo sociálnej inklúzie 

subregiónu Šariš; Trojlístok, n. o. 

Neverejní poskytovatelia špecializovaného sociálneho poradenstva v meste 

Prešov: Gréckokatolícka charita Prešov; ZOM Prešov – Združenie zdravotne 

postihnutých; Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc; Trojlístok, n. o.; MyMamy, o. z.; 

Arcidiecézna charita Košice. 

 

b) Sociálne služby krízovej intervencie 

 

1. Terénna sociálna služba krízovej intervencie 

 

Služba je zabezpečená realizáciou terénnej sociálnej práce, prostredníctvom 

terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov, a poskytuje sa na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie fyzických osôb. Terénni sociálni pracovníci 

zabezpečujú vyhľadávanie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, obslužné 

aktivity, sociálne poradenstvo, ako i preventívne aktivity v teréne fyzickým 

osobám, ktoré nie sú schopné zabezpečiť si základné životné potreby a sú 

odkázané na pomoc pri začlenení sa do spoločnosti.  
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Terénna sociálna služba krízovej intervencie je zabezpečená prostredníctvom 

štyroch neverejných poskytovateľov: MyMamy, o. z.; Trojlístok, n. o.; Bez 

bariér, n. o.; ANIMA, n. o.  

Terénna sociálna služba krízovej intervencie je poskytovaná pre rôzne cieľové 

skupiny (ľudia bez domova, odchovanci detských domovov, ženy zažívajúce 

násilie, príslušníci marginalizovanej rómskej komunity, závislé osoby a pod.). 

NP TSP pre ľudí bez domova realizuje aj GKCH Prešov prostredníctvom dvoch 

terénnych pracovníkov. 

 

2. Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú: 
  

 Nízkoprahové denné centrum 

V meste Prešov poskytuje sociálnu službu v nízkoprahovom dennom centre 

(ďalej „NDC“) len jeden neverejný poskytovateľ sociálnych služieb: GKCH 

Prešov. NDC s kapacitou 24 klientov je ambulantnou sociálnou službou, 

ktorá začala svoje služby poskytovať k 1. 3. 2010.  

Sociálna služba v NDC v Prešove je poskytovaná fyzickým osobám 

v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné 

podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, pre svoje 

životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo 

škodlivých činností, pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite 

s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, 

ľuďom bez prístrešia alebo tým, ktorí prenocujú v nocľahárni. V rámci 

činnosti NDC je poskytované aj stravovanie cez národný projekt 

Potravinová pomoc – výdaj teplých polievok, ktorých odber postupne 

narastá. GKCH ďalej do budúcna plánuje aj sociálnu výdajňu potravín pre 

ohrozené cieľové skupiny. 

 

 Komunitné centrum 

Komunitné služby v komunitných centrách, okrem mesta Prešov, poskytujú 

na území mesta Prešov ešte ďalší neverejní poskytovatelia sociálnych 

služieb: Rómsky inštitút – Roma Institute, n. o.; OZ Tobiáš a Trojlístok, n. o.  

Komunitné služby využívajú rôzne cieľové skupiny vrátane marginalizovanej 

rómskej komunity, ľudí bez domova a závislých osôb. V komunitnom centre 

sa fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb, ktoré sú v nepriaznivej 

sociálnej situácii (t. j. sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú 

obmedzené schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje 

problémy) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite 

s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, 
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poskytujú odborné činnosti, iné činnosti a aktivity: sociálne poradenstvo, 

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri 

príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa 

do a zo školského zariadenia, preventívne a záujmové aktivity. 

 Nocľaháreň 

V meste Prešov je nocľaháreň Effeta s kapacitou 22 miest prevádzkovaná 

neverejným poskytovateľom GKCH Prešov s finančným príspevkom 

MPSVaR SR. Nocľaháreň disponuje lôžkami v troch miestnostiach a 

poskytuje útočisko mužom i ženám bez domova, ktorí dosiaľ neboli schopní 

splniť náročnosť požiadaviek útulku Archa. V prípade, že klienti prejavia 

záujem zostať v zariadení aj počas dňa, môžu využiť služby nízkoprahového 

denného centra, ktoré prevádzkuje GKCH Prešov. Okrem spoločenskej 

miestnosti tu klienti majú možnosť osprchovať sa, vymeniť si šaty, príp. si 

ich oprať. Na prevádzke sa finančne podieľa charita aj mestská samospráva.  

Nocľaháreň Effeta predstavuje pobytovú službu, ktorá je určená pre fyzické 

plnoleté osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú 

zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu 

doterajšie bývanie užívať (bez domova, bez prístrešia, bez zázemia 

prirodzených vzťahov). Ubytovanie sa realizuje poskytnutím prístrešia na 

účel prenocovania. 

Služby poskytované v nocľahárni: 

- odborné činnosti: sociálne poradenstvo, 

- obslužné činnosti: ubytovanie, 

- ďalšie činnosti: nevyhnutné ošatenie a obuv, utváranie podmienok na 

prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

úschova cenných vecí, 

- doplnkové služby: duchovná podpora. 

 

 Útulok 

V meste Prešov sa nachádza jediný útulok Archa s kapacitou 58 miest, 

prevádzkovaný neverejným poskytovateľom GKCH Prešov. Mesto Prešov 

dlhodobo spolupracuje pri zabezpečení starostlivosti a sociálnych služieb 

pre bezdomovcov s GKCH Prešov, ktorá je hlavným príjemcom mestskej 

finančnej pomoci pre túto cieľovú skupinu. V rámci zmluvnej spolupráce 

PSK pravidelne vyčleňuje na poskytovanie sociálnych služieb v útulku 

finančný príspevok.  

Útulok Archa je sociálnou službou pre plnoleté fyzické osoby v nepriaznivej 

sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky 
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na uspokojovanie životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie 

alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať (bez domova, bez prístrešia, bez 

zázemia prirodzených vzťahov, ľudí závislých prevažne na alkohole). 

V útulku sú vytvorené podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo 

výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, upratovanie a záujmovú 

činnosť. 

Služby poskytované v útulku: 

- ubytovanie na určitý čas,  

- sociálne poradenstvo, 

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

- pracovná terapia, 

- nevyhnutné ošatenie a obuv. 

 

 Domov na polceste 

V Prešove sú traja neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 

prevádzkujúci domov na polceste, kde sa poskytuje sociálna služba na 

určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá 

zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom 

zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení 

ochrannej výchovy. 

V domove na polceste je zabezpečené ubytovanie na určitý čas, sociálne 

poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. 

Zároveň je tu zabezpečený rozvoj pracovných činností, pomoc pri 

pracovnom uplatnení a vytvorené podmienky na prípravu stravy, výdaj 

stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, 

pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, upratovanie, ako i záujmová 

činnosť. 

Domov na polceste prevádzkujú nasledujúci neverejní poskytovatelia: 

- Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc: Domov na polceste D-partner, 

Ďumbierska 40 s kapacitou 18 miest a Ďumbierska 20 s 2 miestami; 

- Relevant, n. o.: Domov na pol ceste „Hniezdo“, Ďumbierska 20, 

kapacita: 5 miest; 

- GKCH Prešov: Dom Charitas, Pod Táborom 33/A, kapacita: 24 miest.  

 

 Zariadenie núdzového bývania 

V meste Prešov prevádzkuje zariadenie núdzového bývania len jeden 

registrovaný neverejný poskytovateľ sociálnych služieb: MyMamy, o. z., 
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s ktorým mesto Prešov dlhodobo spolupracuje na riešení nepriaznivej 

sociálnej situácie ich klientok a zároveň mu poskytuje finančný príspevok 

na Bezpečný ženský dom MyMamy. Ten poskytuje núdzové bývanie 

v nepriaznivej sociálnej situácii pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. 

Kapacitne poskytne núdzové bývanie pre 35 žien spolu s deťmi a v zariadení 

je k dispozícii 10 rodinných buniek.  

V zariadení sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, 

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Zároveň sú 

v zariadení vytvorené podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo 

výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie 

a údržbu bielizne a šatstva, ako i záujmová činnosť. 

V meste Prešov sa nachádza aj centrum Dorka Prešov, ktoré v súčasnosti 

nie je registrované ako poskytovateľ sociálnej služby v zariadení núdzového 

bývania, no poskytuje núdzové ubytovanie 23 – 30 osamelým rodičom 

s deťmi alebo rodinám nachádzajúcim sa v sociálnej núdzi.  

 

3. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu 

 

Sociálnu službu zabezpečuje mesto Prešov v nízkoprahovom dennom centre pre 

deti a rodinu („NDCpDaR“), ktoré sa nachádza v lokalite K Starej tehelni. Služba 

je poskytovaná terénnou aj ambulantnou formou. Prostredníctvom sociálnej 

služby je pre deti a rodinu zabezpečené sociálne poradenstvo, sociálna 

rehabilitácia, preventívna aktivita, tiež pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a záujmová 

činnosť.  

V meste sociálnu službu poskytujú aj dvaja neverejní poskytovatelia sociálnych 

služieb: OZ Návrat a OZ Tobiáš. 

 

c) Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 

 

1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a služba na podporu zosúlaďovania 

rodinného života a pracovného života 

 

Mesto Prešov je v meste jediným poskytovateľom sociálnej služby na podporu 

rodín s deťmi. Ide o pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, čo je terénna 

forma sociálnej služby poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, 

ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť 

o dieťa. 
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Zároveň mesto Prešov má registrovanú službu na podporu zosúlaďovania 

rodinného života a pracovného života. Sociálna služba je poskytovaná rodičovi 

dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v čase prípravy rodiča alebo inej 

fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu, na trh práce a v čase ďalších aktivít spojených so vstupom 

alebo návratom na trh práce.  

 

2. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti 

o deti  

 

Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti zatiaľ v meste Prešov absentuje. 

Nahrádzajú ho súkromné „detské centrá“, resp. „detské jasle“, ktorých je 

v súčasnosti v meste zriadených desať. Žiadne z týchto zariadení nie je 

registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb. 

V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba 

maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá 

má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny.  

V zariadení sa maloletému dieťaťu poskytuje ubytovanie na určitý čas, 

stravovanie, sociálne poradenstvo, upratovanie, žehlenie, údržba bielizne 

a šatstva.  

 

3. Služba včasnej intervencie 

 

V meste Prešov je služba včasnej intervencie poskytovaná dvoma neverejnými 

poskytovateľmi: Bez bariér, n. o., Matice slovenskej 13, Prešov; a Centrum 

včasnej intervencie Prešov, n. o., Vodárenská 3, Prešov. 

Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do 7 rokov jeho veku, ak je jeho 

vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a rodine tohto dieťaťa. 

Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou 

a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.  

V rámci služby včasnej intervencie sa poskytuje špecializované sociálne 

poradenstvo a sociálna rehabilitácia a vykonáva sa stimulácia komplexného 

vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím a preventívna aktivita.  

Za dôležité považujeme kapacitné posilnenie služby včasnej intervencie 

a celkové rozšírenie služieb pre rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. 
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d) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku 

 

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: 

 

 

 Zariadenie podporovaného bývania 

Zariadenie podporovaného bývania v Prešove chýba. Dve organizácie so 

sídlom v Prešove (LUNETA, n. o., a Centrum sociálnych služieb „Slnečný 

dom“) prevádzkujú zariadenie podporovaného bývania v Hanušovciach nad 

Topľou.  

 

 Zariadenie pre seniorov  

Mesto Prešov je zriaďovateľom dvoch zariadení pre seniorov (ďalej iba 

„ZpS“) s právnou subjektivitou, konkrétne: ZpS Harmónia a ZpS Náruč. 

o Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata, Prešov 

Bolo založené v roku 1955 a od 1. 7. 2002 prešlo delimitáciou 

sociálnych služieb pod samosprávu – mesto Prešov. V zariadení je 

poskytovaná sociálna služba celoročne, pobytovou formou. Zariadenie 

sa nachádza v tichej prímestskej časti Prešova v lokalite Cemjata. Tvorí 

ho komplex šiestich lôžkových pavilónov a budovy administratívy 

spojenej s vlastnou kuchyňou a jedálňou. V areáli domova je kaplnka, 

kde sa pravidelne uskutočňujú nedeľné bohoslužby. ZpS Harmónia, 

Cemjata, Prešov je rozpočtovou organizáciou mesta Prešov, ktoré je 

jeho zriaďovateľom.  

Kapacita zariadenia je v súčasnosti 122 miest. Zamestnanci (v počte 77 

osôb) vyvíjajú maximálne úsilie, aby obyvatelia žili plnohodnotne a 

mali možnosť dôstojného života v seniorskom veku. V zariadení je 

poskytovaná intenzívna 24-hodinová opatrovateľská a ošetrovateľská 

starostlivosť pre mobilných aj imobilných klientov. Zariadenie 

poskytuje tiež pracovnú terapiu, canisterapiu, masérske služby, 

kadernícke služby, pedikérske služby a podporné sociálne služby v 

jedálni.  

Objekt ZpS Harmónia v súčasnosti nespĺňa podmienky vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „MZ SR“) 
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č. 210/2016 Z. z. z 30. 5. 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR 

č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné 

prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 

štandardu a na ubytovacie zariadenia (v platnosti od 1. 10. 2017). 

V lokalite Cemjata doposiaľ neexistuje verejný vodovod, verejná 

kanalizácia ani plynofikácia. Problémom je fakt, že napájacie zdroje 

inžinierskych sietí sú vzdialené aj niekoľko kilometrov od miesta 

napojenia. Všetky domy v areáli zariadenia pre seniorov sú 

v neuspokojivom stavebno-technickom stave. Túto situáciu je nutné 

v blízkom období riešiť, objekty ZpS Harmónia rekonštruovať a obnoviť, 

alebo vybudovať nové zariadenie, resp. budovu pre ZpS Harmónia na 

„zelenej lúke“ v blízkosti inžinierskych sietí. 

Zoznam nutných rekonštrukcií v rámci jednotlivých budov ZpS 

Harmónia: 

- DOM PRIMA č. 1: zateplenie budovy, rekonštrukcia kúpeľní 

a spŕch, osadenie zádveria, vybudovanie bezbariérového prístupu, 

kúrenie v celej budove vrátane kotolne, rekonštrukcia 

vodovodných rozvodov, odvlhčenie budovy, odvedenie dažďovej 

vody, úprava chodníkov; 

- DOM VIKTÓRIA č. 3: osadenie zádveria, vytvorenie spoločenskej 

miestnosti z chodby, rekonštrukcia kompletného kúrenia vrátane 

kotolne, zníženie stropov a zateplenie chodby a izieb, vytvorenie 

WC a sprchy pre personál, vytvorenie rovnej terasy pred budovou; 

- DOM BONA VIA č. 4: osadenie zádveria, odvlhčenie budovy, 

rekonštrukcia strešnej krytiny, rekonštrukcia kompletného kúrenia 

vrátane kotolne, výmena podlahovej krytiny PVC za dlažbu 

(chodba aj izby), dobudovanie WC a sprchy pre ženy; 

- DOM THÁLIA č. 6: budova nie je vo vlastníctve ZpS, je iba 

prenajatá, nevyhnutné stavebné úpravy: výmena kotla, radiátory –

 rozvody, rekonštrukcia rozvodov TÚV, centrálny ohrev vody, 

odvlhčenie budovy, prístavba budovy zateká, výmena strešnej 

krytiny, rekonštrukcia kúpeľní a WC, výmena podlahovej krytiny 

PVC za dlažbu, zníženie stropov a zateplenie, chýbajú priestory pre 

personál; 

- DOM DIANA č. 7: vybudovanie výťahu na prvé nadzemné podlažie, 

výmena kotla, rekonštrukcia rozvodov TÚV, odvlhčenie budovy; 

- DOM NAD JAZEROM č. 8: odvlhčenie budovy, odkopanie zeminy 

v zadnej časti budovy, vybudovanie bezbariérového vchodu do 

budovy, jestvujúci nevyhovuje preprave ležadlom, rekonštrukcia 
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kotolne a rozvodov TÚV, zateplenie budovy, vybudovanie výťahu 

na prvé nadzemné podlažie, odvedenie dažďovej vody od budovy; 

- DOM NONA č. 9: rekonštrukcia kotolne a rozvodov TÚV, 

vybudovanie bezbariérového prístupu, rekonštrukcia kúpeľne, 

zateplenie budovy, zníženie a zateplenie stropov. 

 

o Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov 

Zariadenie bolo zriadené v roku 1986 a na základe delimitácie 

sociálnych služieb si ho mesto Prešov zapísalo dňa 1. 7. 2002 do svojho 

majetku. Zariadenie poskytuje sociálnu službu pobytovou formou pre 

150 seniorov a ambulantnou formou v dennom stacionári pre 15 

seniorov.  

Ubytovanie zabezpečuje v štvorpodlažnom A pavilóne a trojpodlažných 

B1 a B2 pavilónoch v bunkách s jednoposteľovou a dvojposteľovou 

izbou. Komplexné sociálne služby pre ubytovaných poskytuje kolektív 

83 zamestnancov.  

Okrem základných, zákonom stanovených, služieb zariadenie ponúka 

rôzne kultúrno-spoločenské a športové aktivity. Vytvára podmienky 

pre krúžkovú činnosť, vedomostné a rehabilitačné cvičenia. Veľkú 

pozornosť venuje relaxačnej činnosti prostredníctvom multisenzorickej 

miestnosti a soľnej jaskyne. Vyhľadávanou je aj sociálna rehabilitácia, 

kde klienti nachádzajú zmysel života prostredníctvom rôznych foriem 

arteterapie a modelovania z hliny.  

Na základe finančných prostriedkov z Regionálneho operačného 

programu zariadenie prešlo v roku 2015 rozsiahlou rekonštrukciou, 

počas ktorej boli zateplené všetky objekty, nainštalované solárne 

kolektory, vymenené technické zariadenia v kotolni a bol postavený aj 

nový objekt pre sociálnu rehabilitáciu a práčovňu. V ostatných dvoch 

rokoch sa stále s väčšou intenzitou prejavujú v zariadení havarijné 

poruchy na rozvodoch vody. Po identifikácií poškodených miest bolo 

zistené, že vodovodné potrubie je v zemi neizolované a preto je vo 

veľkej miere skorodované. Pre veľký rozsah poškodenia bol vymenený 

rozvod vody v pavilóne A. V budúcnosti je potrebné vykonať tieto 

práce aj v ostatných pavilónoch zariadenia. 

 Z pohľadu debarierizácie je nutné v 22 kúpeľniach urobiť rozsiahlu 

rekonštrukciu a pritom vymeniť vane za sprchovacie kúty. 

Z prevádzkového a hlavne z estetického hľadiska je dôležité, aby 

v najbližších rokoch bola v ubytovacích priestoroch vymenená aj 32-

ročná podlahovina z PVC a bytové zariadenie.   
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V záujme bezpečnosti klientov zariadenie hľadá optimálne technické 

riešenie pre monitorovanie pádov a nekontrolovaného pohybu pri 

rizikových situáciách.  

 

Tabuľka č. 22 poukazuje na nárast počtu nevybavených žiadostí 

v zariadeniach pre seniorov Náruč a Harmónia v sledovaných rokoch. 

Dôvodom neumiestnenia žiadateľov v zariadeniach pre seniorov sú 

obmedzené kapacitné možnosti týchto vyhľadávaných pobytových služieb. 

 

 

 

Tabuľka 22: Počet nevybavených žiadostí v zariadeniach pre seniorov  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v r. 2012 – 2017 

Rok 

Počet  
nevybavených 

žiadostí 
v ZpS Náruč 

Počet  
nevybavených 

žiadostí  
v ZpS Harmónia 

k 31. 12. 2012 29 9 

k 31. 12. 2013 44 16 

k 31. 12. 2014 51 5 

k 31. 12. 2015 41 27 

k 31. 12. 2016 65 28 

k 31. 12. 2017 78 17 

Spolu 301 107 

Zdroj: ZpS Náruč a ZpS Harmónia 

 

Okrem mestských zariadení prevádzkujú zariadenia pre seniorov ešte štyria 

neverejní poskytovatelia sociálnych služieb: 

- Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa, Kmeťovo 

stromoradie 6, Prešov, kapacita: 15 miest; 

- Ako doma, n. o., Ďumbierska 40, Prešov, kapacita: 5 miest; 

- Mintaka, n. o., Fraňa Kráľa 12, Prešov, kapacita: 14 miest; 

- CSS Radosť, n. o., Matice slovenskej 13, Prešov, kapacita: 30 miest. 

V meste Prešov sú zariadenia pre seniorov dlhodobo kapacitne 

poddimenzované. Súčasná kapacita zariadení neumožňuje flexibilne 

reagovať na dopyt po tejto sociálnej službe. 

 

 Zariadenie opatrovateľskej služby 



 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025 

84 
 

V meste Prešov poskytujú túto sociálnu službu traja neverejní 

poskytovatelia sociálnych služieb: 

- Nádej, n. o., Sládkovičova 14, Prešov, kapacita: 20 miest; 

- Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Rumanova 

6, Prešov, kapacita: 13 miest; 

- CSS Radosť, n. o., Matice slovenskej 13, Prešov, kapacita: 14 miest. 

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas 

plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. 

V zariadení opatrovateľskej služby sú poskytované služby osobe, ktorej nie 

je možné poskytovať domácu opatrovateľskú službu.  

V zariadení sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 

osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, upratovanie, 

stravovanie, žehlenie, ako i údržba bielizne a šatstva.  

V meste Prešov je táto sociálna služba vnímaná ako poddimenzovaná. Už 

dlhodobo prevyšuje dopyt nad ponukou, existujúce zariadenia kapacitne 

nepostačujú. 

 

 Rehabilitačné stredisko 

V meste Prešov sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby, v rehabilitačnom stredisku poskytuje len jeden 

neverejný poskytovateľ ambulantnou formou: Občianske združenie Detské 

srdce, Čapajevova 27, Prešov (súčasť zariadenia Zlúčené zariadenie 

sociálnych služieb: Slniečko – domov sociálnych služieb a rehabilitačné 

stredisko). V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna rehabilitácia 

a sociálne poradenstvo.  

Kapacita služby rehabilitačného strediska vzhľadom na početnosť cieľovej 

skupiny v meste Prešov nepostačuje. 

 

 Domov sociálnych služieb 

Sociálnu službu týždennou pobytovou alebo ambulantnou formou fyzickej 

osobe do dovŕšenia dôchodkového veku poskytuje osem poskytovateľov 

sociálnych služieb.  

Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej 

fyzickej osoby, ak stupeň jej odkázanosti je najmenej V (podľa prílohy č. 3 

zákona o sociálnych službách) alebo ide o osobu, ktorá je nevidiaca alebo 

prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.  

V domove sociálnych služieb sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc 

inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, 
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ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a 

šatstva, rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť a pod. Ak sa v 

domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa 

im aj výchova. 

V meste Prešov poskytujú sociálnu službu v domove sociálnych služieb: 

- OZ Detské srdce, Čapajevova 27, Prešov, kapacita: 21 miest; 

- Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Rumanova 

6, Prešov, kapacita: 1 miesto; 

- OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov, kapacita: 40 miest; 

- Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov, 

kapacita: 123 miest; 

- Ako doma, n. o., Ďumbierska 40, Prešov, kapacita: 20 miest; 

- Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 3, Prešov, 

kapacita: 20 miest; 

- Viera – Láska – Nádej, o. z., Lomnická 30, Prešov, kapacita: 7 miest; 

- Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa, Kmeťovo 

stromoradie 6, Prešov, kapacita: 20 miest. 

 

 Špecializované zariadenie 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba pre fyzické osoby 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej V 

a majúce zdravotné postihnutie, najmä Parkinsonovu chorobu, 

Alzheimerovu chorobu, pervazívnu vývinovú poruchu, sklerózu multiplex, 

schizofréniu, demenciu, hluchoslepotu, AIDS alebo organický 

psychosyndróm ťažkého stupňa. Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou, 

pobytovou týždennou alebo pobytovou celoročnou formou. 

V meste Prešov poskytuje túto sociálnu službu niekoľko poskytovateľov: 

- Ako doma, n. o., Ďumbierska 40, Prešov, kapacita: 15 miest; 

- Gabriela, n. o., Lemešianska 21, Haniska – Prešov, kapacita: 27 miest; 

- Krajské autistické centrum Prešov, Vodárenská 3, Prešov, pobytová 

týždenná forma – kapacita: 11 miest, ambulantná forma – 21 miest; 

- OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov, kapacita: 12 miest; 

- Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Rumanova 

6, Prešov, kapacita: 7 miest; 

- Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov, 

kapacita: 38 miest. 
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 Denný stacionár 

Mesto Prešov prevádzkuje štyri denné stacionáre pre fyzické osoby 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a odkázané na sociálnu službu 

v zariadení na určitý čas počas dňa. Jeden zo stacionárov je súčasťou 

zariadenia pre seniorov. 

V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 

fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie. 

Zároveň sa tu zabezpečuje rozvoj pracovných činností a záujmová činnosť. 

Denné stacionáre prevádzkované mestom Prešov: 

- Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov, kapacita: 15 miest; 

- Denný stacionár, Sabinovská 34, Prešov, kapacita: 18 miest; 

- Denný stacionár, nákupné stredisko Opál, Zemplínska 9, Prešov, 

kapacita: 30 miest; 

- Denný stacionár, Slánska 25, Prešov, kapacita: 12 miest. 

Sociálnu službu v dennom stacionári poskytuje aj niekoľko neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb: 

- OZ Barlička, Matice slovenskej 13, Prešov, kapacita: 55 miest; 

- OZ Most do duše, Vajanského 10, Prešov, kapacita: 12 miest; 

- Mintaka, n. o., Fraňa Kráľa 12, Prešov, kapacita: 6 miest; 

- Viera – Láska – Nádej, o. z., Lomnická 30, Prešov, kapacita: 8 miest; 

- FIDEA, n. o., Námestie Krista Kráľa 3, Prešov, kapacita: 45 miest; 

- CSS Radosť, n. o., Jánošíkova 36/A, Prešov, kapacita: 50 miest; 

- Arcidiecézna charita Košice, Okružná 36, Prešov, kapacita: 24 miest. 

 

2. Domáca opatrovateľská služba 

 

Dlhodobo vyhľadávanou sociálnou službou, ktorú poskytuje mesto Prešov pre 

seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, je domáca opatrovateľská služba. 

Je poskytovaná terénnou formou priamo v domácom prostredí klientov.  

Túto službu zabezpečuje v meste Prešov aj niekoľko neverejných 

poskytovateľov. Mesto Prešov v roku 2017 uzatvorilo zmluvu o poskytnutí 

finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby s týmito 

poskytovateľmi domácej opatrovateľskej služby:  

- Relevant, n. o., Svätoplukova 12, Prešov; 

- OZ Barlička, Prostějovská 38, Prešov; 

- GKCH Prešov, Hlavná 2, Prešov; 

- Vital Asist, n. o., Solivarská 41, Prešov. 
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Domáca opatrovateľská služba je v meste Prešov vyhľadávaná sociálna služba 

pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu vysokého 

veku alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Zároveň ide o osoby, ktoré sú 

odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 

domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Záujem o túto službu 

každoročne narastá. 

Okrem mestskej samosprávy poskytujú v meste domácu opatrovateľskú službu 

nasledujúci neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí sociálnu službu 

poskytujú v domácnosti klientov:  

- Samaritán, n. o., Jánošíkova 44, Prešov – v okrese Prešov; 

- OZ Barlička, Prostějovská 38, Prešov – v meste Prešov a okolí; 

- Relevant, n. o., Svätoplukova 12, Prešov – v meste Prešov a okolí; 

- Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov, Jarková 45, Prešov – v 

meste Prešov a okolí; 

- Kvalita života, FMK, n. o., Plzenská 2, Prešov – v okrese Prešov a Sabinov; 

- GKCH Prešov, Hlavná 2, Prešov – v území PSK. 

 

3. Prepravná služba 

 

Za účelom zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb mesto Prešov 

zabezpečilo poskytovanie sociálnej služby a uzatvorilo zmluvy so štyrmi 

neverejnými poskytovateľmi prepravnej služby:  

- Kvalita života, FMK, n. o., Plzenská 2, Prešov – služba poskytovaná v okrese 

Prešov a Sabinov;  

- Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov, Jarková 45, Prešov – 

v meste Prešov, Sabinov a okolie;  

- OZ Barlička, Prostějovská 38, Prešov – v meste Prešov a území PSK;  

- ZOM Prešov – Združenie zdravotne postihnutých, Karpatská 18, Prešov –

 v Prešovskom kraji.  

Okrem týchto neverejných poskytovateľov poskytujú prepravnú službu 

v Prešove ešte traja neverejní poskytovatelia:  

- Mabaj Energy, n. o., Slánska 18, Prešov – služba poskytovaná v meste 

Prešov a území PSK; 

- Animus, n. o., Sabinovská 31, Prešov – v meste Prešov a Prešovskom kraji; 

- Atrium, n. o., Horárska 61, Prešov – v meste Prešov a Prešovskom kraji. 

Služba je poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 

odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo 

fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou 

pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.  
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4. Sprievodcovská služba a predčitateľská služba 

 

Sociálna služba absentuje v meste Prešov, dokonca v celom Prešovskom kraji 

nie je žiaden registrovaný poskytovateľ poskytujúci túto sociálnu službu.  

Služba by mala byť poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo 

prakticky nevidiaca a fyzickej osobe s mentálnym postihnutím. 

 

5. Tlmočnícka služba a sprostredkovanie tlmočníckej služby 

 

Za účelom zabezpečenia sociálnej služby mesto Prešov uzatvorilo zmluvu na jej 

poskytovanie s neverejným poskytovateľom tlmočníckej služby:  

- Krajské centrum ANEPS Prešov, Požiarnická 17, Prešov.  

Tlmočníckou službou sa poskytuje tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné 

tlmočenie alebo taktilné tlmočenie fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie.  

Sociálna služba sprostredkovania tlmočníckej služby v Prešove nie je 

zabezpečená. 

 

6. Sprostredkovanie osobnej asistencie 

 

Sociálna služba je poskytovaná prostredníctvom dvoch neverejných 

poskytovateľov, ide o združenia:  

- ZOM Prešov – Združenie zdravotne postihnutých, Karpatská 18, Prešov;  

- Slovenský zväz telesne postihnutých – Krajské centrum, o. z., Sibírska 24, 

Prešov.  

Osobná asistencia je poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ktorej sa poskytuje finančný príspevok na osobnú asistenciu, alebo 

osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú 

asistenciu pri vykonávaní administratívnych úkonov.  

 

7. Požičiavanie pomôcok 

 

Sociálnu službu zameranú na poskytovanie pomôcok prevádzkuje mesto Prešov 

(Jarková 26, Prešov) a zároveň uvedenú službu umožňujú v meste Prešov traja 

neverejní poskytovatelia:  

- Klub sclerosis multiplex v Prešove, Švábska 53, Prešov; 

- Slovenský zväz telesne postihnutých – Krajské centrum, o. z., Sibírska 24, 

Prešov; 
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- Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov, Jarková 45, Prešov. 

Požičiavanie pomôcok na dohodnutý čas je služba poskytovaná fyzickej osobe 

s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným 

stavom odkázaným na pomôcku.  

Záujem o túto sociálnu službu poskytovanú mestom Prešov každoročne rastie.  

 

e) Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií 

 

1. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  

 

2. Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií  

 

V meste Prešov v súčasnosti nie je žiaden registrovaný poskytovateľ sociálnej 

služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci, ani krízovej pomoci 

poskytovanej s použitím telekomunikačných technológií, čiže tieto služby 

v meste absentujú.  

Mesto Prešov však poskytuje nepretržitú, dištančnú a hlasovú komunikáciu 

s fyzickou osobou s nepriaznivým zdravotným stavom, cieľom ktorej je zabrániť 

vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie prostredníctvom 

signalizačného zariadenia.  

Mesto spolupracuje s neverejným poskytovateľom: Asociácia samaritánov 

Slovenska so sídlom v Poprade. 

 

f) Podporné služby 

 

1. Odľahčovacia služba 

 

Odľahčovaciu službu zabezpečuje mesto Prešov prostredníctvom domácej 

opatrovateľskej služby.  

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 

opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného 

predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým 

zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, 

ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba sa 

poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.  
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Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný 

odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a 

prevencie jeho zhoršenia. 

 

2. Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností 

 

Sociálnu službu nezabezpečuje v meste Prešov žiaden poskytovateľ sociálnych 

služieb.  

Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností je sociálna služba 

poskytovaná opatrovníkovi – fyzickej osobe, ktorá má záujem vykonávať 

funkciu opatrovníka, a fyzickej osobe, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a 

chrániť práva a právom chránené záujmy. 

 

3. Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre 

 

Mesto Prešov zabezpečuje sociálnu službu v štyroch denných centrách sídliacich 

v meste: 

- Denné centrum, Sabinovská 34, Prešov; 

- Denné centrum, Námestie Kráľovnej pokoja 3, Prešov;  

- Denné centrum, Jiráskova 1, Prešov; 

- Denné centrum, Slánska 25, Prešov-Nižná Šebastová. 

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek, osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým 

zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom 

alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo 

a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Členom denného centra sa môže stať 

občan, ktorý má trvalý pobyt v meste Prešov a má zaplatený členský poplatok. 

 

4. Podpora samostatného bývania 

 

Sociálnu službu v meste Prešov zabezpečuje len jeden neverejný poskytovateľ:  

- ANIMA, n. o., Švábska 2, Prešov. 

Podpora samostatného bývania sa realizuje v prirodzenom prostredí prijímateľa 

sociálnej služby a je zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti 

a sebestačnosti fyzickej osoby, najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, 

pomoc pri hospodárení, na podporu pri organizovaní času a pri zapojení sa do 

spoločenského a pracovného života, na podporu rozvoja osobných záujmov, 
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predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného 

správania. 

 

5. Poskytovanie sociálnej služby v jedálni 

 

Mesto Prešov, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb v zmysle 

zákona o sociálnych službách zabezpečuje podpornú sociálnu službu v jedálni 

fyzickým osobám, ktoré: 

a) nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb, 

b) majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,  

c) alebo dovŕšili dôchodkový vek. 

Poskytovanie podpornej služby v jedálni zabezpečuje mesto Prešov na základe 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v jedálni v nasledujúcich zariadeniach:  

- Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov, Jarková 45, Prešov;  

- TOP GASTRO, s. r. o., Volgogradská 13, Prešov;  

- Jedáleň v DC, Sabinovská 34, Prešov;  

- Jedáleň v DC, Námestie Kráľovnej pokoja 3, Prešov;  

- Jedáleň v DC, Slánska 25, Prešov-Nižná Šebastová; 

- Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov;  

- Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata 4, Prešov-Cemjata,  

- Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov.  

Sociálnu službu v jedálni prostredníctvom donášky stravy do domácnosti 

zabezpečuje mesto Prešov na základe zmluvy o zabezpečení poskytovania 

sociálnej služby v jedálni s neverejným poskytovateľom: TOP GASTRO, s. r. o., 

Volgogradská 13, Prešov, ktorého výber sa realizoval verejným obstarávaním. 

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do 

domácnosti, a to osobám podľa bodu b) a c) (teda osobám so zdravotnými 

problémami a dôchodcom). Strava (obed) sa v štyroch jedálňach v meste Prešov 

poskytuje v pracovných dňoch a zároveň sa poskytuje nepretržite 

v zariadeniach pre seniorov. Donáška stravy do domácnosti sa zabezpečuje 

prostredníctvom jednej jedálne. 

 

6. Poskytovanie sociálnej služby v práčovni  

 

V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne 

a šatstva osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
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uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie 

alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.  

Túto podpornú službu v meste Prešov neposkytuje žiaden verejný ani neverejný 

poskytovateľ sociálnych služieb. 

 

7. Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny 

 

V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie 

nevyhnutnej základnej osobnej hygieny osobe, ktorá nemá zabezpečené 

nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má 

ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila 

dôchodkový vek.  

Túto podpornú službu v meste Prešov neposkytuje žiaden verejný ani neverejný 

poskytovateľ sociálnych služieb. 

 

5.6  Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších 

obyvateľov 
 

Do anonymného dotazníkového zisťovania, ktoré bolo realizované v období od 

decembra 2016 do apríla 2017 v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta Prešov, sa zapojilo 473 respondentov. Dotazníky boli distribuované 

prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb v meste Prešov. Spomedzi všetkých 

oslovených respondentov najväčší záujem o účasť na dotazníkovom zisťovaní mali 

seniori a osoby so zdravotným postihnutím. Mládež a mladí dospelí prejavili len 

minimálny záujem o zapojenie sa do dotazníkového zisťovania realizovaného 

v súvislosti s prípravou KPSS.  

Vzhľadom na obsažnosť dát sú v nasledujúcej časti uvedené len hlavné závery, 

pričom kompletné vyhodnotenie dotazníkového zisťovania tvorí prílohu KPSS č. 2. 
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Tabuľka 23: Štruktúra respondentov v dotazníkovom zisťovaní  
v oblasti sociálnych služieb v meste Prešov 

Pohlavie 

muž 176 

žena 297 

  Vek 

do 18 rokov 1 

19 – 25 rokov 20 

26 – 35 rokov 28 

36 – 49 rokov 60 

50 – 64 rokov 124 

65 a viac rokov 240 

  Vzdelanie 

bez vzdelania 3 

základné 71 

SŠ bez maturity 142 

SŠ s maturitou 188 

vysokoškolské vzdelanie 64 

iné 2 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí respondentov 

 

Závery z dotazníkového zisťovania 

 

Najčastejšie sociálne problémy 

Najčastejšie sociálne problémy respondentov zapojených do prieskumu sú: 

problémy s vykonávaním sebaobsluhy – 26 %, problém so starostlivosťou o domácnosť 

– 23,1 % a problém so zabezpečením prípravy stravy – 18,45 %. 

 

Využívanie sociálnych služieb v súčasnosti 

Áno, využívam niektorú sociálnu službu – 46,4 %, žiadnu sociálnu službu 

nevyužívam – 53,6 %.  

Najčastejšie využité sociálne služby (údaje od respondentov, ktorí uviedli, že niektorú 

sociálnu službu využívajú) 

U  respondentov, ktorí vyplnili dotazník, prevládajú ambulantné sociálne služby: 

denný stacionár – 32,54 % a pobytové sociálne služby: zariadenie pre seniorov – 21 %. 

Až na 3. mieste je služba poskytovaná v domácom prostredí: opatrovateľská služba –
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 14,2 %. Z ďalších služieb uvedených ako najčastejšie sú: prepravná služba – 17,16 % 

a jedáleň – 14,2 %.  

Výsledky uvedené pri tejto otázke korešpondujú s tým, že seniori sú z pohľadu 

poskytovania sociálnych služieb najpočetnejšou cieľovou skupinou. 

 

Zdroj informácií o sociálnych službách 

Na získavanie informácií o sociálnych službách v meste Prešov najviac 

respondentov vyhľadalo Mestský úrad v Prešove, odbor sociálnych služieb – 47,14 % 

a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pracovisko Prešov – 41,01 %. Centrum 

právnej pomoci v Prešove vyhľadalo 11 % respondentov a 8,8 % respondentov by 

získalo informácie o sociálnych službách prostredníctvom sociálnych pracovníkov 

pôsobiacich vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Len 6,13 % 

respondentov uviedlo, že by vyhľadalo poradenské služby mimovládnej organizácie. 

 

Uprednostňované formy sociálnych služieb 

V prípade využitia sociálnych služieb pre seba alebo člena rodiny respondenti by 

uprednostnili terénnu formu poskytovaných sociálnych služieb, ktorá je poskytovaná 

klientom v domácnosti – 46,93 %, pred pobytovou formou – 34,67 % a ambulantnou 

formou – 25,15 %.  

Záujem o sociálne služby v meste Prešov 

 

Tabuľka 24: Záujem o sociálne služby v meste Prešov – odpovede respondentov 

Otázka:  
Ktorá z ďalej uvedených sociálnych 

služieb pre občanov je z Vášho pohľadu 
potrebná, resp. o ktorú uvedenú službu  

by ste mali záujem? 

Počet 
respondentov 

(% podiel) 

Poradie potrebnosti 
sociálnych služieb 

podľa respondentov 

zariadenie pre seniorov 231 (48,83 %) 1. 

opatrovateľská služba 187 (39,53 %) 2. 

denný stacionár 122 (25,79 %) 3. 

prepravná služba 105 (22,19 %) 4. 

poradenstvo (sociálne, právne, 
krízové,...) 

95 (20,08 %) 5. 

jedáleň, resp. zabezpečenie stravy 81 (17,12 %) 6. 

domov sociálnych služieb 75 (15,85 %) 7. 

zariadenie opatrovateľskej služby 70 (14,79 %) 8. 

zariadenie núdzového bývania 68 (14,37 %) 9. 

rehabilitačné stredisko pre zdravotne 
ťažko postihnutých 

64 (13,53 %) 10. 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí respondentov 
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Sociálne služby a zariadenia, ktoré v meste Prešov chýbajú a sú potrebné (voľné 

odpovede respondentov) 

Dostupnejšie zariadenia pre seniorov s navýšenou kapacitou – 70 

respondentov, zvýšiť počet zariadení pre dlhodobo chorých – 15 

respondentov,  cenovo prístupnejšia opatrovateľská služba – 13 respondentov, 

dostupné mestské nájomné a sociálne byty – 10 respondentov. 

 

Podnety, postrehy, návrhy k poskytovaniu sociálnych služieb v meste Prešov 

 

Tabuľka 25: Podnety, postrehy, návrhy k poskytovaniu sociálnych služieb  
v meste Prešov – odpovede respondentov 

Podnety, postrehy, návrhy Počet 

navyšovať kapacitu v existujúcich zariadeniach 
poskytujúcich sociálne služby 

8 respondentov 

zriadiť nové zariadenia poskytujúce sociálne služby 6 respondentov 

zvýšiť informovanosť o jednotlivých sociálnych 
službách v meste 

6 respondentov 

viac zariadení a pozornosti venovať seniorom 5 respondentov 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí respondentov 

Cieľové skupiny, ktoré si podľa respondentov zaslúžia viac pozornosti 

Respondenti ako najdôležitejšie vnímali tie cieľové skupiny, ktoré sa ich týkali 

vzhľadom na ich vek a problémy, ktoré pravdepodobne sami riešili. Respondenti vo 

vekovej kategórii 18 – 35 rokov si myslia, že viac pozornosti by si zaslúžili rodiny s 

malými deťmi, rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím a deti a mládež. Sú toho 

názoru, že gro pozornosti z hľadiska poskytovania sociálnych služieb je smerované 

k seniorom. V meste podľa respondentov chýbajú zariadenia pre rodiny v kríze, 

chýbajú programy pre mladé rodiny, absentujú cenovo dostupné detské jasle, cenovo 

dostupné nájomné byty a služby pre osamelých rodičov. 

Respondenti vo vekovej kategórii 35 – 60 rokov odpovedali, že viac pozornosti 

by si zaslúžili rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, rodiny s malými deťmi, seniori 

a osoby so zdravotným postihnutím. V tejto vekovej kategórii respondentom chýbajú 

pracovné príležitosti, dostupné nájomné a sociálne byty, komplexné poradenské služby 

pod jednou strechou a pobytové zariadenia pre ohrozené skupiny. 

Respondenti nad 60 rokov odpovedali, že viac pozornosti by si zaslúžili seniori, 

rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, osoby so zdravotným postihnutím a najmä 

dlhodobo chorí. Podľa respondentov v tejto vekovej skupine chýba najmä dostatočná 

kapacita v zariadeniach a poskytovaní sociálnych služieb pre seniorov, ďalej absentuje 

dostatok pobytových zariadení pre seniorov, cenovo dostupná odľahčovacia služba, 
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doliečovacie zariadenie pre dlhodobo chorých seniorov a zariadenie opatrovateľskej 

služby, ako aj viac služieb na odľahčenie príbuzných seniorov. 

 

Respondenti v dotazníkovom prieskume vyjadrili aj svoj názor na kvalitu 

a dostupnosť poskytovaných sociálnych služieb. V rámci otvorených otázok 

respondenti mali možnosť vyjadriť individuálne názory, návrhy, očakávania, opísať 

problémy, nedostatky alebo vyzdvihnúť pozitíva, spokojnosť v súvislosti s 

poskytovaním, plánovaním a skvalitňovaním sociálnych služieb. Odpovede sme 

rozdelili do nasledovných skupín: 

 

Pozitíva, vyjadrenia spokojnosti 

 Aktívny prístup miestnej samosprávy realizujúcej konkrétne systematické kroky 

vedúce k zlepšeniu riešenia životných situácií obyvateľov mesta,  

 postupné odstraňovanie architektonických bariér v objektoch poskytujúcich 

sociálne služby, ako i bariér v meste (chodníky, cesty,...), 

 kvalifikovanosť personálu poskytujúceho sociálne služby, 

 kvalitná sieť sociálnych služieb s potenciálom ďalšieho rozvoja, 

 zabezpečené prepravné služby v meste, 

 existujúce terénne formy sociálnych služieb (mimoriadny záujem 

o poskytovanie opatrovateľskej služby), 

 existujúce pobytové, terénne a ambulantné formy sociálnych služieb v meste, 

 fungujúce poradenské služby v meste pre rôzne cieľové skupiny obyvateľstva, 

 niekoľkoročné skúsenosti z komunitnej a terénnej sociálnej práce, 

 dostatok príležitostí na trávenie voľného času pre rôzne skupiny obyvateľstva, 

 možnosť zapožičania zdravotníckych pomôcok, 

 existujúca charitatívna činnosť cirkevných inštitúcií a mimovládnych organizácií, 

 dobré zabezpečenie niektorých podporných služieb v meste (jedáleň, donáška 

stravy, sieť denných centier). 

 

Návrhy, očakávania, potreby 

 Sociálne služby v meste sú na vysokej úrovni, ale nepokrývajú dopyt, 

 väčšiu pozornosť venovať osamelým rodičom a mladým rodinám, 

 navýšiť kapacitu v existujúcich zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, 

 zabezpečiť lepšiu informovanosť o jednotlivých sociálnych službách v meste, 

 zefektívniť rodinnú, sociálnu a bytovú politiku v meste (výstavba sociálnych 

a mestských bytov), 

 znížiť príspevok za opatrovateľskú a odľahčovaciu službu, 

 zlepšiť finančné ohodnotenie pracovníkov v sociálnych službách, 

 zabezpečiť prístrešie a bývanie najnižšieho štandardu. 
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Nedostatky, problémy, chýbajúce sociálne služby 

 Nedostatok pobytových zariadení,  

 poskytovať sociálnu službu v jedálni aj osobám v hmotnej núdzi, 

 nedostatočná kapacita pobytových zariadení v meste a z toho vyplývajúca 

potreba rozširovania rozsahu a druhu sociálnych služieb, 

 nedostatočný počet špecifických služieb pre ohrozené skupiny, 

 nedostatočná prepojenosť subjektov poskytujúcich sociálne služby, 

 absencia rehabilitačných zariadení v meste, 

 absencia doliečovacieho zariadenia, 

 poddimenzovaná kapacita opatrovateľskej služby a zariadení opatrovateľskej 

služby, 

 nekoordinovane vytvorená sieť služieb bez dostatočnej prepojenosti na iné 

ponúkané sociálne služby v meste, 

 mesto nemá postačujúci počet nájomných bytov (cenovo dostupných), ani byty 

pre mladé rodiny s deťmi, tzv. štartovacie byty, 

 absencia poradenského centra o sociálnych službách pre všetky cieľové skupiny, 

 absencia prístreší pre občanov, ktorí nie sú schopní vlastnými silami zabezpečiť 

si bývanie a vzhľadom na svoju ekonomickú situáciu sú dlhodobo odkázaní na 

cenovo dostupné ubytovanie. 

 

Ďalšie vyjadrenia a požiadavky 

 Zriadiť hospic, 

 zriadiť agentúru na sprostredkovanie zamestnania, 

 zriadiť zariadenie pre dlhodobo chorých, 

 zabezpečiť úložné priestory pre ľudí bez domova, 

 poskytovať služby pre bezdomovcov 24 hodín denne, 

 využívať oddychové zóny v meste aj na terapie, 

 viac voľnočasových, športových a kultúrnych podujatí pre prijímateľov 

sociálnych služieb, 

 zabezpečiť pre občanov v hmotnej núdzi zľavnené cestovanie v MHD. 
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6  SWOT ANALÝZA 

 
V rámci prípravy KPSS mesta Prešov na roky 2018 – 2025 boli zo stretnutí 

pracovných skupín spracované výstupy – SWOT analýzy pre jednotlivé cieľové skupiny. 

SWOT analýzy sú efektívnym nástrojom strategického plánovania a sú používané na 

hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození.  

Anglická skratka SWOT je odvodená od prvých písmen anglických slov: 

 Strengths (Silné stránky) – silné stránky/interné podmienky, ktoré môžu 

napomôcť k dosiahnutiu cieľa, 

 Weaknesses (Slabé stránky) – slabé stránky/interné podmienky, ktoré sťažujú 

dosiahnutie cieľa, 

 Opportunities (Príležitosti) – externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť 

k dosiahnutiu cieľa, 

 Threats (Ohrozenia) – externé podmienky, ktoré môžu sťažiť dosiahnutie cieľa. 

 

SWOT analýza „Rodina s deťmi“ 

S   SILNÉ STRÁNKY W   SLABÉ STRÁNKY 

 Zosieťované mimovládne organizácie 

a verejné organizácie v neformálnom 

zoskupení Synapsia 

 Existencia zariadení na poskytovanie 

služieb pre rodinu s deťmi  

 Dostatok charitatívnych inštitúcií 

pomáhajúcich rodinám s deťmi  

 Jednorazová finančná dávka sociálnej 

pomoci zo strany mesta 

 Dlhoročná existencia terénnej sociálnej 

práce a niekoľkých komunitných centier 

 Existencia nízkoprahových denných 

centier pre deti a rodinu 

 Dotačná schéma mesta na podporu 

preventívnych aktivít pre rodiny s deťmi 

v ohrození 

 Existencia centra včasnej intervencie 

 Existencia sociálnej infraštruktúry pre 

 Nedostatočná kapacita existujúcich 

pobytových zariadení pre rodiny s deťmi 

 Nedostatok služieb pre osamelých 

rodičov s deťmi 

 Poddimenzovaná krízová intervencia 

v prípade závislostí detí a mládeže 

 Nedostatok kvalifikovaných personálnych 

kapacít v sociálnych službách 

 Absencia núdzového ubytovania pre 

odkázané nízkopríjmové rodiny: 

prístrešie  

 Chýbajúce núdzové ubytovanie pre 

matky s deťmi: útulok  

 Nedostatok sociálnych a nájomných 

bytov v meste 

 Vysoký počet rodín, ktoré si nevedia 

zabezpečiť vlastné bývanie 

 Absentujúce sociálne služby na podporu 
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deti a rodinu v meste 

 Zariadenia krízovej intervencie a subjekty 

vykonávajúce krízovú intervenciu  

 Existencia materského centra Emerka 

 Fungujúca sanácia rodiny (mesto, 

ÚPSVaR SR a akreditované subjekty) 

 Poskytovanie odborného poradenstva 

pre cieľovú skupinu (ÚPSVaR SR, MsÚ 

v Prešove, neverejní poskytovatelia  

– OZ Návrat, MyMamy, o. z., a pod.) 

 Fungujúca pomoc pre rodiny s deťmi 

v podobe poskytovania stravy, potravín 

a šatstva (GKCH Prešov, OZ Podaj ďalej, 

SČK) 

 Mesto Prešov je poskytovateľom pomoci 

pri osobnej starostlivosti o dieťa 

a podpory zosúlaďovania rodinného 

života a pracovného života 

rodiny s deťmi: chýbajúce zariadenie 

dočasnej starostlivosti o deti 

 Nedostatok nízkoprahových centier pre 

deti a rodiny 

 Kapacitne poddimenzovaná terénna 

sociálna práca  

 Nedostatok prevenčných  

a terapeutických programov pre rodiny 

s deťmi 

 Nízky rozpočet mesta Prešov na sociálne 

služby 

O   PRÍLEŽITOSTI T   OHROZENIA 

 Rozšíriť sieť poskytovaných sociálnych 

služieb z úrovne samosprávy 

 Vybudovať útulok pre matky s deťmi 

 Posilniť odborné poradenstvo a zriadiť 

poradenské centrá pre mladé rodiny 

(mesto, ÚPSVaR SR, Sociálna poisťovňa) 

 Zriadiť zariadenie dočasnej starostlivosti 

o deti 

 Posilniť personálne kapacity pri využití 

preventívnych a podporných programov 

pre cieľovú skupinu 

 Nevyhnutnosť vybudovania prístreší ako 

najnižšej formy sociálneho bývania pre 

nízkopríjmové rodiny 

 Posilniť terénnu sociálnu prácu  

 Využiť programové obdobie 2014 – 2020, 

možnosť financovania projektov  

v sociálnej oblasti prostredníctvom 

štrukturálnych fondov EÚ 

 Nedostatočný rozsah služieb v zákone 

o sociálnych službách pre túto cieľovú 

skupinu 

 Nedostatok finančných prostriedkov 

na realizáciu primeraných opatrení 

vyplývajúcich zo zákona 

 Vysoká náročnosť prenesených 

kompetencií štátu na obec v oblasti 

bývania 

 Nedostatok finančných prostriedkov na 

rozširovanie a skvalitňovanie sociálnych 

služieb pre rodiny s deťmi 

 Nárast počtu detí so zdravotným 

a mentálnym postihnutím a poruchami 

správania  
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SWOT analýza „Osoby so zdravotným postihnutím a seniori“ 

S   SILNÉ STRÁNKY W   SLABÉ STRÁNKY 

 Dostatok verejných aj neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb pre 

túto cieľovú skupinu 

 Dostatok denných stacionárov a denných 

centier v meste 

 Dobrá medzisektorová spolupráca na 

úrovni mesta 

 Existencia referátu sociálnej práce 

vo FNsP J. A. Reimana v Prešove  

 Nákup nových autobusov MHD výhradne 

bezbariérových 

 Čiastočná bezbariérovosť verejných 

priestorov a budov 

 Spracovaná mapa bezbariérovosti 

v meste 

 Osvetové a preventívne aktivity, 

spoločenské, kultúrne a športové akcie 

pre seniorov  

 Existencia pobytových zariadení pre 

seniorov a osoby so ZP v meste 

 Existujúca sieť všetkých foriem sociálnych 

služieb pre seniorov a ZP v meste 

 Existencia Univerzity tretieho veku 

v meste 

 Dobrá spolupráca verejných 

a neverejných poskytovateľov sociálnych 

služieb 

 Fungujúce jedálne a rozvoz stravy 

 Zabezpečená prepravná služba v meste 

niekoľkými neverejnými poskytovateľmi 

sociálnych služieb 

 Fungujúca opatrovateľská služba v meste 

 Existencia centra včasnej intervencie 

v meste 

 Zabezpečenie špecializovaného 

poradenstva pre osoby so zdravotným 

postihnutím aj seniorov 

 Nedostatok zariadení opatrovateľskej 

služby 

 Absencia hospicu v meste 

 Nedostatočná kapacita zariadení pre 

seniorov 

 Stále pretrvávajúca bariérovosť 

v niektorých verejných budovách 

a priestranstvách 

 Chýbajúca koncepcia starnutia v meste, 

kde budú určené priority v danej oblasti 

 Nedostatok kapacít v pobytových 

zariadeniach 

 Nedostatočná kapacita existujúcich 

zariadení opatrovateľskej služby 

 Chýbajúci personál pracovníčok 

opatrovateľskej služby 

 Vysoký vekový priemer obslužného 

zdravotníckeho personálu a lekárov 

 Absencia terénnej opatrovateľskej služby 

počas víkendov  

 Vzhľadom na vysoké poplatky 

nedostupné niektoré sociálne služby pre 

cieľové skupiny s nízkym príjmom 

 Absencia podporovaného bývania pre 

zdravotne postihnutých občanov 

 Mesto nemá určené určité percento 

sociálnych bytov vyčlenených pre 

seniorov a zdravotne postihnutých 

 V meste je cenovo nedostupná 

odľahčovacia služba pre ľudí, ktorí 

opatrujú svojich príbuzných doma cez 

opatrovateľský príspevok z ÚPSVaR SR 

niekoľko rokov a majú nárok na 

dovolenku  

 Nedostatok chránených dielní a agentúr 

podporovaného zamestnávania pre 

osoby so ZP 
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 Fungujúca služba požičiavania 

zdravotníckych pomôcok v meste 

 

 Chýba podporované bývanie pre ľudí 

so ZP  

 Nízka kapacita v existujúcich zariadeniach 

 Nedostatočné špecializované 

poradenstvo a podpora pre rodinných 

príslušníkov seniorov a osôb so ZP 

 Absencia agentúry podporovaného 

zamestnávania ŤZP osôb v meste 

a nedostatok adekvátnych pracovných 

príležitostí pre osoby so ZP 

 Nedostatočné možnosti rehabilitácie pre 

ŤZP občanov 

 Nízky rozpočet mesta Prešov na sociálne 

služby 

O   PRÍLEŽITOSTI T   OHROZENIA 

 Zriadiť nové sociálne služby pre cieľové 

skupiny 

 Zriadiť mobilný hospic 

 Zriadiť prechodné doliečovacie 

zariadenie 

 Zriadiť zariadenia opatrovateľskej služby 

 Nadviazať komunikáciu mesta Prešov 

s FNsP k zriadeniu sociálnych lôžok 

v nemocnici 

 Podpora neformálnych opatrovateľov 

z rodiny – vytvoriť systém na pomoc 

týmto opatrovateľom 

 Využiť telekomunikačné pomôcky  

 Zapojenie seniorov do dobrovoľníctva 

 Využiť dostupné finančné zdroje 

a možnosti financovania so zameraním 

na ŤZP občanov (OP ĽZ, VÚC, nadácie,...) 

 Zlepšiť možnosti pre pracovnú integráciu 

osôb s ŤZP a osôb so zdravotným 

znevýhodnením 

 Pokračovať v odstraňovaní 

architektonických bariér v meste 

 Zriadiť službu sociálnej rehabilitácie 

v meste Prešov 

 Zlá ekonomická situácia 

 Nízke platové ohodnotenie 

zamestnancov v zariadeniach 

 Cenovo nedostupné služby pre seniorov 

a osoby so ZP 

 Odliv personálnych kapacít 

(opatrovateľky, ošetrovateľky a pod.) 

do zahraničia z dôvodu nízkeho 

platového ohodnotenia  

 Nepriaznivý zdravotný stav prijímateľov 

sociálnych služieb 

 Legislatíva nekorešpondujúca s reálnymi 

potrebami osôb so ZP 

 Zmena financovania sociálnych služieb 
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SWOT analýza „Ohrozené skupiny“ 

S   SILNÉ STRÁNKY W   SLABÉ STRÁNKY 

 Existujúce komunitné centrá 

a nízkoprahové denné centrá pre deti 

a rodinu v meste 

 Dostatok poskytovateľov terénnej 

sociálnej služby krízovej intervencie 

 Dlhodobo zabezpečená terénna sociálna 

práca a terénne poradenstvo pre 

ohrozené skupiny 

 Existujúca nocľaháreň a útulok v meste 

 Zabezpečené špecializované služby 

a poradenstvo pre cieľovú skupinu 

v meste 

 Existencia nízkoprahového denného 

centra v meste 

 Existencia sociálnej služby domovov na 

polceste 

 Existencia Bezpečného ženského domu 

MyMamy pre ženy a deti zažívajúce 

násilie 

 Fungujúce ambulantné poradenstvo pre 

závislých a ich rodiny, existencia online 

poradne pre závislé osoby 

 Existujúce resocializačné stredisko  

 Existencia ambulantnej krízovej 

intervencie aj pre mládež a deti  

 Existencia referátu sociálnej práce 

vo FNsP J. A. Reimana v Prešove 

 Existujúca pracovná terapia – pracovná 

činnosť pre klientov pobytových 

zariadení útulku, nízkoprahového 

denného centra a nocľahárne 

 Efektívna pomoc cieľovej skupine pri 

zabezpečení potravín, stravy a šatstva 

 

 

 

 Personálne, finančne, technicky 

poddimenzované komunitné centrá  

 Slabá sociálna infraštruktúra pre 

ohrozené skupiny  

 Nedostatočná/poddimenzovaná kapacita 

u viacerých existujúcich sociálnych 

služieb v meste (napr. útulky, krízové 

bývanie, nízkoprahové centrum pre 

rizikové skupiny obyvateľov, 

resocializačné zariadenia,...)  

 Kumulácia viacerých sociálnych 

problémov v lokalite K Starej tehelni 

 Chýbajúca aplikácia koncepcie 

prestupného bývania v meste 

 Vysoká nezamestnanosť cieľovej skupiny 

 Absentujúce sieťovanie a koordinácia 

sociálnych služieb pre ohrozené skupiny 

 Absencia okamžitej pomoci v prípade 

akútnej krízy 

 Zariadenie opatrovateľskej služby pre 

sociálne znevýhodnené osoby (ide 

o osoby neumiestniteľné) 

 Absencia záchytnej izby v meste 

 Absencia sociálnych služieb pre osoby  

po výkone trestu 

 Vysoká zadlženosť cieľových skupín 

(exekúcie) 

 Nedostatočná prevencia pred vznikom 

ohrozenia  

 Absencia prepojenia poskytovania 

sociálnych služieb s riešením bývania 

a zamestnania 

 Absencia prístrešia pre ľudí bez domova 

a neprispôsobivých občanov 

 Nízky rozpočet mesta Prešov na sociálne 

služby 
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O   PRÍLEŽITOSTI T   OHROZENIA 

 Zvýšiť informovanosť o poradenských 

službách v meste  

 Vytvoriť možnosti pre pracovnú 

integráciu ohrozených osôb, napr. zriadiť 

sociálny podnik pre cieľovú skupinu 

nezamestnaných osôb  

 Zriadiť adiktologickú ambulanciu na 

území mesta 

 Podpora „streetwork-u“ a zvýšenie 

dostupnosti služieb prostredníctvom 

terénnej sociálnej práce  

 Podpora rozvoja nedostatočných 

a absentujúcich sociálnych služieb pre 

osoby v ťažkej životnej situácii (napr. 

útulky, krízové bývanie, podporované 

bývanie)  

 Vytvoriť systém rýchlej, priamej, akútnej 

pomoci cieľovej skupine v akútnej kríze 

 Zriadiť výdajňu potravín v meste Prešov 

 Rozvoj foriem práce s celou rodinou 

ohrozenej osoby 

 Zriadiť záchytnú izbu v meste Prešov 

 Navýšiť kapacity nocľahárne a útulku na 

ul. Pod Táborom v meste Prešov  

 Možnosť zabezpečenia kontajnerového 

bývania v lokalite Pod Táborom pre 

ohrozené rodiny a jednotlivcov 

 Tréningové bývanie pre reintegráciu 

marginalizovaných jednotlivcov a rodiny  

 Posilniť terénnu sociálnu prácu 

 Nestabilné a nedostatočné financovanie 

sociálnych služieb pre túto cieľovú 

skupinu  

 Nízke finančné ohodnotenie odborných 

kapacít a ich následný odliv do zahraničia  

 Výskyt fenoménu tzv. „mladých 

bezdomovcov“ väčšinou závislých na 

alkohole a drogách a iných návykových 

látkach  

 Nárast počtu ľudí, ktorí nikdy nepracovali 

a nemajú pracovné návyky  

 Neexistujúca evidencia ohrozených osôb 
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7  STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V MESTE PREŠOV 
 

7.1  Vízia mesta Prešov v roku 2025 
 

VÍZIA rozvoja sociálnych služieb na území mesta Prešov 

Mesto Prešov bude v roku 2025 poskytovať  

adresné, komplexné, kvalitné a dostupné sociálne služby  

pre jednotlivé skupiny obyvateľov  

prostredníctvom fungujúcej siete služieb založenej  

na skutočnom dopyte a uspokojení potrieb občanov. 

 

Strategická vízia popisuje ideálny stav sociálnych služieb a sociálnej pomoci na 

obdobie do roku 2025 a určuje základný smer ďalšieho rozvoja sociálnych služieb na 

území mesta Prešov v nadchádzajúcom období.  

Stratégia rozvoja sociálnych služieb v meste Prešov rešpektuje Národné priority 

rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 a priority zadefinované v Programe 

rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025. Vychádza 

z identifikovaných potrieb obyvateľov mesta Prešov a organizácií poskytujúcich 

sociálne služby a vykonávajúcich činnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately, ako aj z disponibilných zdrojov na financovanie sociálnych služieb, 

hľadajúc najlepšie riešenia ich prepojenia.  

Stratégia je zložená z priorít, opatrení a aktivít pre jednotlivé oblasti, 

realizovaním ktorých samospráva, poskytovatelia sociálnych služieb a komunita 

dospejú k napĺňaniu zadefinovaných cieľov. K jednotlivým aktivitám sú taktiež 

stanovené finančné podmienky na ich realizáciu (výška predpokladaných nákladov a 

zdroje krytia), časový plán ich realizácie, ako aj personálne zabezpečenie vo forme 

gestora a partnerov. 

Závery z analytickej časti poukazujú na potrebu zabezpečovať sociálne služby 

z hľadiska komplexnosti, dostupnosti a kvality, pričom kladú dôraz na aktívny prístup 

občana pri riešení svojej sociálnej situácie, vlastnú pomoc rodiny a potenciál komunity. 

Realizácia jednotlivých aktivít je podmienená zabezpečením dostatočných finančných 

zdrojov v rozpočte mesta Prešov, ako aj v rozpočtoch neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb a získaním dotácií z ministerstiev, grantových prostriedkov z EÚ 

fondov a iných zdrojov.  

Úspešnosť stratégie a jednotlivých aktivít bude závisieť nielen od vytvorenia 

fungujúcej siete sociálnych služieb založenej na skutočnom dopyte a uspokojení 

potrieb obyvateľov mesta, ale aj od finančnej udržateľnosti celého systému sociálnych 
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služieb a v neposlednom rade od aktívnej spolupráce všetkých aktérov sociálnej 

politiky v meste i širšom území. 

V nasledujúcej časti sú uvedené strategické ciele na obdobie do roku 2025, 

zadefinované v spolupráci všetkých aktérov komunitného plánovania pre prierezovú 

oblasť (spoločnú pre všetky cieľové skupiny), orientovanú prioritne na budovanie 

sociálneho povedomia, zefektívnenie a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb 

a  spolupráce všetkých aktérov v oblasti poskytovania sociálnych služieb, a pre 

vyšpecifikované cieľové skupiny:  1. Rodina s deťmi,  

2. Osoby so zdravotným postihnutím a seniori,  

3. Ohrozené skupiny. 

 

Graf 36: Rámcové okruhy poskytovaných sociálnych služieb 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

7.2  Prierezová oblasť – sociálne služby 
 

HLAVNÝ CIEĽ A:  Poskytovať v meste Prešov komplexné sociálne služby s dôrazom na 

komunitný prístup umožňujúci ich prijímateľom zotrvať vo svojom 

prirodzenom prostredí 

 

V rámci tejto oblasti bude potrebné systematicky budovať efektívnu spoluprácu 

verejných a neverejných poskytovateľov za účelom zvýšenia kvality a dostupnosti 

sociálnych služieb. Nevyhnutnou súčasťou je aj budovanie sociálneho povedomia.  

 

Priorita zadefinovaná pre prierezovú oblasť: 

Priorita A1:  Zefektívniť spoluprácu verejných aj neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb za účelom skvalitnenia sociálnych služieb a zlepšenia 

ich dostupnosti 

Prierezová oblasť  
(spoločná pre všetky cieľové skupiny) 

Cieľová skupina 1 

 Rodina s deťmi 

Cieľová skupina 2 

 Osoby  
so zdravotným 

postihnutím                    
a seniori 

Cieľová skupina 3 

 Ohrozené skupiny 
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Opatrenie A1.1:  Budovať sociálne povedomie a zefektívniť spoluprácu verejných 

a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

Opatrenie A1.2:  Skvalitniť poskytovanie existujúcich sociálnych služieb 

7.3  Ciele a priority cieľovej skupiny Rodina s deťmi  
 

HLAVNÝ CIEĽ B: Vytvoriť podmienky pre nezávislý život rodín s deťmi 
 

Z analýzy súčasného stavu poskytovaných služieb pre túto cieľovú skupinu 

vyplynulo, že v meste chýbajú sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (najmä 

nedostatok služieb pre osamelých rodičov s deťmi, kapacitne poddimenzovaná krízová 

intervencia v prípade závislostí detí a mládeže, nedostatok nízkoprahových centier pre 

deti a rodiny, nedostatok bytov pre mladé rodiny s deťmi). 

Núdzové bývanie pre rodiny a jednotlivcov s deťmi v krízových situáciách je 

výrazne poddimenzované (útulok, zariadenia núdzového bývania, krízové a sociálne 

byty). Terénna sociálna práca a krízová intervencia v rodinách, ako aj výkon opatrení 

SPODaSK zameraný na sanáciu rodín sú časovo a personálne náročné činnosti, preto je 

potrebné prijať opatrenia smerujúce k stabilizácii odborného tímu pôsobiaceho v tejto 

oblasti. Dôležité je tiež posilniť fungovanie nízkoprahových centier pre deti a rodiny 

a etablovať komunitné centrá vo všetkých častiach mesta. Tie plnia preventívnu 

funkciu a podporujú svojpomocný potenciál komunít vo vzťahu k udržaniu 

samostatného fungovania rodín. Nemenej dôležitá je aj širšia sociálno-ekonomická 

podpora rodín (najmä mladých rodín s malými deťmi) žijúcich v meste, napr. 

prostredníctvom cenovo dostupného bývania (štartovacie byty pre mladé rodiny) a 

opatrení na zosúlaďovanie pracovného a osobného života a pod. 

V rámci cieľovej skupiny Rodina s deťmi je potrebné venovať pozornosť týmto 

základným okruhom:  

 krízovej intervencii, terénnej sociálnej práci zameraným na riešenie krízových 

situácií a sanáciu rodiny a výkonu opatrení SPODaSK vrátane riešenia závislostí 

detí; 

 preventívnym, osvetovým a podporným aktivitám zameraným na predchádza-

nie nežiaducim situáciám v rodine s dôrazom na mladé a viacpočetné rodiny, 

neúplné rodiny, rodiny s deťmi s poruchami správania, zdravotne a sociálne 

znevýhodnenými deťmi, rodiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením 

atď.;  

 širšej sociálno-ekonomickej podpore mladých rodín.  

 

Priority zadefinované pre cieľovú skupinu Rodina s deťmi: 
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B1: Zlepšiť sieť služieb a zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnych služieb pre rodiny s deťmi 

a rozvíjať terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby 

B2: Posilniť a rozvíjať preventívne aktivity v rodinách s deťmi 

B3: Podporovať inklúziu detí, mladých ľudí a ich rodín  

B4: Zabezpečiť dostupnosť bývania v sociálnych a mestských nájomných bytoch pre 

rodiny s deťmi 

Priorita B1:  Zlepšiť sieť služieb a zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnych služieb pre rodiny 

s deťmi a rozvíjať terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby 

Opatrenie B1.1:  Podporovať zriadenie pobytových zariadení pre rodiny s deťmi  

Opatrenie B1.2:  Zvyšovať kapacitu a podporovať rozširovanie ambulantných 

a terénnych služieb pre rodiny s deťmi 

Opatrenie B1.3:  Zabezpečiť služby zamerané na podporu zosúlaďovania 

rodinného života a pracovného života 

Opatrenie B1.4:  Podporovať zriadenie nových služieb pre rodiny so zdravotne 

znevýhodneným dieťaťom 

Priorita B2: Posilniť a rozvíjať preventívne aktivity 

Opatrenie B2.1:  Podporovať rozvoj osvetových a preventívnych programov pre 

deti, mládež a rodinu 

Priorita B3: Podporovať inklúziu detí, mladých ľudí a ich rodín 

Opatrenie B3.1:  Vytvoriť podmienky pre inklúziu rodín a detí ohrozených 

exklúziou 

Priorita B4:  Zabezpečiť dostupnosť bývania v sociálnych a mestských nájomných 

bytoch pre rodiny s deťmi 

Opatrenie B4.1:  Zabezpečiť sociálne bývanie a bývanie v mestských nájomných 

bytoch pre mladé rodiny a rodiny s deťmi 

 

Foto 2: Deň matiek, program pre prešovské ženy – matky 
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Zdroj: Archív kancelárie primátorky mesta, MsÚ v Prešove 

 

7.4  Ciele a priority cieľovej skupiny Osoby so zdravotným 

postihnutím a seniori 
 

HLAVNÝ CIEĽ C: Zvýšiť kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím a seniorov 

žijúcich na území mesta Prešov a vytvoriť podmienky na ich 

zotrvanie v prirodzenom prostredí 

 

SENIORI 

Tejto skupine obyvateľov je vzhľadom na jej najväčšiu početnosť venovaná 

pozornosť dlhodobo, čo sa odzrkadľuje v existujúcej škále poskytovaných sociálnych 

služieb v meste, ako aj prostredníctvom iných foriem pomoci seniorom. Tieto služby aj 

napriek snahe mesta Prešov kapacitne nepostačujú (nedostatok pobytových zariadení, 

nedostatok zariadení opatrovateľskej služby a pod.) a niektoré služby pre seniorov sú 

kvôli vysokým cenám nedostupné pre nízkopríjmové skupiny seniorov (napr. 

odľahčovacia služba). Niektoré sociálne služby nevyhnutné pre seniorov absentujú 

úplne (napr. doliečovacie zariadenie, mobilný hospic). V meste úplne chýba podporná 

služba pre príbuzných seniorov a pre dobrovoľných opatrovateľov seniorov. 

Seniori boli najaktívnejší v dotazníkovom zisťovaní, čo odzrkadľuje fakt, že sú 

jednou z najzraniteľnejších cieľových skupín odkázaných na poskytovanie sociálnych 

služieb v meste. Vzhľadom na prognózy vývoja stavu obyvateľstva (starnutie populácie 

– viď podkapitola 5.2.1, časť Demografia z hľadiska veku) je potrebné postupne 

zabezpečiť rozširovanie kapacít sociálnych služieb a vytvárať nové a chýbajúce služby 

(najmä špecializované zariadenia) pre túto cieľovú skupinu. 
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Snahou mesta Prešov je prostredníctvom spektra terénnych sociálnych služieb 

zabezpečiť zotrvanie seniorov v prirodzenom prostredí. Táto forma je zároveň 

preferovanou formou seniorov. Z toho dôvodu predpokladáme nárast záujmu práve 

o skupinu terénnych sociálnych služieb, z ktorých viaceré (napr. opatrovateľská služba, 

odľahčovacia služba) sú určené aj ľuďom so zdravotným postihnutím. Ich vybudovanie 

bude prínosné aj pre riešenie potrieb širšieho spektra obyvateľov mesta Prešov. 

 

OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Analýza poskytovania sociálnych služieb na území mesta ukázala absenciu 

niektorých dôležitých sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej 

„ZP“) a ich rodiny, nízku kapacitu v existujúcich zariadeniach a nedostatočnú 

prepojenosť sociálnych služieb na integráciu osôb so zdravotným postihnutím 

v oblastiach vzdelávanie, zamestnávanie a bývanie. 

V materských školách na území mesta nie sú v súčasnosti vytvorené podmienky 

na integrované vzdelávanie detí so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami 

vzhľadom na absenciu asistentov učiteľa. V rámci základného vzdelávania sú 

podmienky na integráciu tejto skupiny detí vytvorené čiastočne, aktuálny počet 

asistentov učiteľa je však nepostačujúci. Po ukončení vzdelávania majú mladí dospelí 

so ZP málo príležitostí na pracovné uplatnenie v chránených dielňach a takmer žiadne 

na otvorenom pracovnom trhu. V meste Prešov absentujú chránené dielne. Chýba 

agentúra podporovaného zamestnávania ponúkajúca vhodné zamestnanie aj pre 

osoby so ZP. Nedostatok voľnočasových aktivít pre osoby so ZP vytvára tlak na 

ostatných členov rodiny zabezpečiť pre nich celodennú starostlivosť. V meste tiež nie 

sú vytvorené podmienky pre podporované bývanie ľudí so ZP.  

 

Priority pre cieľovú skupinu Osoby so zdravotným postihnutím a seniori: 

C1: Podporiť vznik nových sociálnych služieb, zvýšiť dostupnosť a kvalitu sociálnych 

služieb pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím v meste  

C2:  Zlepšiť prístupnosť verejných priestranstiev a verejných budov v meste 

C3:  Vytvoriť podmienky na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím 

 

Priorita C1:  Podporiť vznik nových sociálnych služieb, zvýšiť dostupnosť a kvalitu 

sociálnych služieb pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím 

v meste 

Opatrenie C1.1:  Podporovať zriadenie nových pobytových zariadení pre seniorov 

a osoby so zdravotným postihnutím 

Opatrenie C1.2:  Posilniť existujúce a podporovať vznik nových ambulantných 

a terénnych sociálnych služieb pre seniorov a osoby 

so zdravotným postihnutím 
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Opatrenie C1.3:  Rozvíjať podporované bývanie pre zdravotne postihnutých 

a seniorov 

Opatrenie C1.4:  Podporovať aktívne využívanie voľného času zdravotne 

postihnutých a seniorov 

Opatrenie C1.5:  Podporovať vzdelávanie a sociálnu rehabilitáciu zdravotne 

postihnutých a seniorov 

Priorita C2:  Zlepšiť prístupnosť verejných priestranstiev a verejných budov v meste 

Opatrenie C2.1:  Odbúravať architektonické bariéry v meste 

Opatrenie C2.2:  Vybudovať orientačné a informačné systémy pre osoby 

so zdravotným postihnutím 

Priorita C3:  Vytvoriť podmienky na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným 

postihnutím 

Opatrenie C3.1:  Podporovať zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím 

7.5  Ciele a priority cieľovej skupiny Ohrozené skupiny  
 

HLAVNÝ CIEĽ D:  Podporiť sociálnu inklúziu a zlepšiť sociálnu situáciu skupín sociálne 

vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom 

poskytovania efektívnych a adresných sociálnych služieb ohrozeným 

skupinám občanov a jednotlivcom 

 

Cieľová skupina zahŕňa:  

 jednotlivcov, ktorí sa ocitli v krízovej situácii – ide o ľudí bez domova, závislých 

od návykových látok, osoby vykonávajúce sexbiznis, obete násilia, zneužívania, 

obchodovania, osoby, ktoré ukončili pobyt v ústavnom zariadení, v nápravno-

výchovnom zariadení a pod.; 

 členov marginalizovaných komunít/skupín obyvateľstva – ktoré sa vyznačujú 

sociálnym vylúčením v dôsledku pôsobenia rôznych faktorov (napr. strata 

bývania, dlhodobá nezamestnanosť, nedostatočná sociálna prispôsobivosť, 

príslušnosť k určitej minoritnej skupine a pod.). Pre potreby KPSS pod pojmom 

„marginalizovaná komunita“ chápeme nielen rómsku komunitu, ale 

heterogénnu sociálnu skupinu ovplyvnenú chudobou a sociálnym vylúčením, 

ktorá na riešenie svojich problémov potrebuje veľkú mieru podpory 

a porozumenia z prostredia, ktorého je súčasťou. Jej členovia sa však paradoxne 

skôr stretávajú s odmietaním a odsudzovaním.  
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Z analýzy aktuálne poskytovaných sociálnych služieb vyplynulo, že viaceré 

sociálne služby krízovej intervencie nepostačujú pokryť potreby klientov (útulky, 

nocľahárne, nízkoprahové centrum pre ohrozené skupiny obyvateľov, domov na 

polceste, resocializačné zariadenia a pod.). Poddimenzované sú aj ďalšie existujúce 

služby (terénna sociálna práca, komunitné centrá, nízkoprahové denné centrá). V 

meste Prešov je nedostatočná sociálna infraštruktúra pre ohrozené skupiny 

obyvateľov. Absentuje vytvorená kompletná sociálna sieť služieb krízovej intervencie 

pre osoby v krízových životných situáciách a v situáciách akútnej krízy. V meste chýba 

sieťovanie a koordinácia sociálnych služieb pre ohrozené skupiny. Existujúce sociálne 

služby sú len minimálne prepojené na začlenenie cieľových skupín do pracovného 

života. Pre ohrozené skupiny chýba možnosť prestupného bývania v meste.  

Vzhľadom na náročnosť sociálnej práce s touto cieľovou skupinou, obmedzený 

počet subjektov venujúcich sa tejto problematike a limitované finančné zdroje je 

potrebné koncentrovať pozornosť na nasledujúce okruhy:  

 

a) Zosieťovať verejných a neverejných poskytovateľov poskytujúcich pomoc tejto 

cieľovej skupine na území mesta. 

b) Nastaviť služby krízovej intervencie tak, aby na seba logicky nadväzovali 

a vytvorili funkčnú sociálnu sieť, ktorá umožní klientovi, ktorý má záujem 

zmeniť svoju situáciu, vyriešiť svoj problém a vrátiť sa do normálneho života. 

Predpokladáme nasledujúcu nadväznosť služieb:  

1. „streetwork“ (aktívne vyhľadávanie klientov v ich prostredí, prvotný 

kontakt na ulici);  

2. sociálna práca s klientom v nízkoprahových denných centrách, 

komunitných centrách a terénna sociálna práca;  

3. sociálna služba poskytovaná v útulku, resp. v inej forme dočasného 

„krízového“ ubytovania;  

4. sociálna rehabilitácia a pracovná činnosť s cieľom následného uplatnenia sa 

na pracovnom trhu; 

5. vybudovanie prístreší pre ohrozené skupiny (neprispôsobiví občania, 

chronickí neplatiči, bezdomovci,...). 

c)    Prepojiť poskytovanie sociálnych služieb s riešením bývania a zamestnania sa 

klientov ako základného predpokladu ich osamostatnenia sa. V tejto súvislosti 

je potrebné podporiť rozvoj služieb zamestnanosti pre ohrozené skupiny (napr. 

zriadením agentúry podporovaného zamestnávania a sociálneho podniku 

v meste) a riešiť problematiku sociálneho a prestupného bývania v meste.  

 

V oblasti integrácie členov marginalizovaných skupín (vrátane rómskej 

komunity) je viditeľná zmena možná iba komplexným prístupom k tejto cieľovej 
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skupine. Ten by mal zahŕňať na seba nadväzujúce špecifické opatrenia v oblasti 

vzdelávania (predprimárneho, základného a celoživotného), prípravy na uplatnenie na 

pracovnom trhu, zabezpečenie cenovo dostupného bývania, zdravotnej výchovy a 

sociálnej práce s rodinami na komunitnej úrovni (najmä podporou nízkoprahovej 

sociálnej služby, komunitnej a terénnej sociálnej práce).  

 

Priority zadefinované pre cieľovú skupinu Ohrozené skupiny:  

D1:  Rozširovať a zriaďovať nové sociálne služby zamerané na riešenie ťažkých 

životných situácií ohrozených skupín žijúcich v meste 

D2:  Podporovať zamestnateľnosť a prístup na trh práce pre ohrozené skupiny 

D3:  Podporovať sociálne a prestupné bývanie pre ohrozené skupiny vrátane 

vybudovania prístreší 

D4:  Posilňovať sociálnu inklúziu ľudí z marginalizovaných komunít a ohrozených skupín 

 

Priorita D1:  Rozširovať a zriaďovať nové sociálne služby zamerané na riešenie 

ťažkých životných situácií ohrozených skupín žijúcich v meste 

Opatrenie D1.1:  Rozširovať kapacitu v existujúcich a podporiť zriadenie nových 

pobytových zariadení pre ohrozené skupiny 

Opatrenie D1.2:  Posilniť existujúce a podporovať vznik nových ambulantných 

a terénnych sociálnych služieb pre ohrozené skupiny 

Priorita D2:  Podporovať zamestnateľnosť a prístup na trh práce pre ohrozené 

skupiny 

Opatrenie D2.1:  Rozvíjať služby zamestnanosti pre ohrozené skupiny 

Priorita D3:  Podporovať sociálne a prestupné bývanie pre ohrozené skupiny vrátane 

vybudovania prístreší 

Opatrenie D3.1:  Zabezpečiť cenovo dostupné bývanie pre ohrozené skupiny 

Priorita D4:  Posilňovať sociálnu inklúziu ľudí z marginalizovaných komunít 

a ohrozených skupín 

Opatrenie D4.1:  Realizovať programy zamerané na prevenciu sociálneho 

vylúčenia a aktivity podporujúce sociálnu inklúziu ľudí 

z marginalizovaných komunít a ohrozených skupín 

Opatrenie D4.2:  Zlepšiť dostupnosť služieb pre príslušníkov marginalizovanej 

rómskej komunity v lokalite K Starej tehelni 

Opatrenie D4.3:  Dobudovať základnú a sociálnu infraštruktúru v lokalite K Starej 

tehelni 
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Foto 3: Milujem svoje mesto  
– výsadba aleje na sídlisku Sekčov s dobrovoľníkmi 

 

Zdroj: Archív kancelárie primátorky mesta, MsÚ v Prešove 

8  MONITORING A HODNOTENIE 
 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je dlhodobým procesom. Po 

spracovaní a schválení strategického dokumentu KPSS v mestskom zastupiteľstve 

začne realizačná fáza, ktorá bude prebiehať v období rokov 2018 – 2025. Táto etapa 

zahŕňa samotnú implementáciu stratégie, t. j. napĺňanie KPSS prostredníctvom 

realizácie jednotlivých aktivít, ktoré budú podrobne rozpracované do akčného plánu. 

Súčasťou realizačnej fázy bude tiež priebežné sledovanie (monitoring) a 

vyhodnocovanie plnenia akčného plánu, spravidla v ročných intervaloch. Pre 

aktualizáciu akčného plánu je nevyhnutné monitorovanie potrieb občanov mesta 

zohľadňujúce platné legislatívne prostredie, spoločenské, materiálové, finančné a 

personálne možnosti samosprávy i ďalších poskytovateľov sociálnych služieb na území 

mesta. V priebehu tejto fázy budú pokračovať pravidelné stretnutia pracovných skupín 

pre jednotlivé oblasti, vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov a informovanie 

verejnosti o uskutočňovaní KPSS.  

Úspešnosť realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na 

roky 2018 – 2025 bude závisieť od organizačného a riadiaceho zabezpečenia 

komunitného plánovania, dostatočných finančných prostriedkov potrebných na 

realizáciu aktivít a aktívnej spolupráce všetkých zapojených aktérov pôsobiacich v 

sociálnej oblasti. 

KPSS je základným rozvojovým dokumentom, na ktorý sa musí prihliadať pri 

profilovaní všetkých rozvojových a rozvoj podporujúcich aktivít v oblasti sociálnych 

služieb. KPSS je záväzným pre tvorbu rozpočtu mesta, jeho aktivity sú premietnuté do 

rozpočtu mesta a je tiež základným podkladom pre tvorbu sociálnych projektov. 
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Aktivity navrhnuté v KPSS mesto priamo realizuje alebo vytvára a podporuje vytvorenie 

podmienok na ich realizáciu v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi sociálnych 

služieb. KPSS je rozvojový usmerňujúci dokument pre všetky subjekty existujúce či 

vykonávajúce činnosť na území mesta, ktoré chcú realizovať činnosti sociálneho 

charakteru. Za implementáciu, aktualizáciu a komunikáciu KPSS sú zodpovedné volené 

a výkonné orgány samosprávy mesta. Realizácia KPSS v meste Prešov bude pozostávať 

z realizácie aktivít a konkrétnych opatrení v záujme dosahovania stanovených cieľov. 

 

8.1  Riadiace a organizačné zabezpečenie komunitného plánovania 
 

Riadiace a organizačné zabezpečenie implementácie KPSS mesta Prešov na roky 

2018 – 2025 bude úlohou monitorovacej skupiny. Keďže primárnu zodpovednosť za 

komunitné plánovanie sociálnych služieb, spracovanie a implementáciu KPSS nesie 

samospráva, členmi monitorovacej skupiny budú primárne zástupcovia mesta Prešov, 

a to volení zástupcovia a zamestnanci odboru sociálnych služieb MsÚ v Prešove, ktorí 

boli zároveň členmi riadiacej skupiny pri tvorbe KPSS. V záujme zachovania participácie 

aktérov komunitného plánovania v implementačnej fáze budú súčasťou tímu aj 

zástupca neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a nezávislý expert. 

Návrh zloženia Monitorovacej skupiny pre KPSS mesta Prešov na roky 2018 – 2025: 

 volený zástupca samosprávy – viceprimátor pre sociálne veci, 

 vedúca odboru sociálnych služieb, MsÚ v Prešove, 

 zástupca odboru sociálnych služieb, MsÚ v Prešove,  

 zástupcovia 3 pracovných skupín (osoby so zdravotným postihnutím a seniori, 

rodina s deťmi, ohrozené skupiny), 

 zástupca neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, 

 nezávislý expert. 

Monitorovacia skupina začne svoju činnosť po schválení KPSS mesta Prešov na 

roky 2018 – 2025 Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov. Jej hlavnými úlohami bude 

najmä vypracovanie plánu monitorovacej činnosti, samotné monitorovanie plnenia 

aktivít vo vzťahu k stanoveným ukazovateľom pre danú aktivitu, vypracovávanie 

hodnotiacich správ o priebežnom plnení KPSS, ale aj vypracovanie systému riadenia 

zmien v platnom KPSS a identifikácia rizík počas realizačného obdobia. 

 

 

 

 

 



 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025 

115 
 

Tabuľka 26: Spôsob vyhodnocovania plnenia KPSS 

Subjekt vykonávajúci 
kontrolu 

Periodicita  
kontroly 

Spôsob vykonania kontroly 

Pracovné skupiny pre 
jednotlivé oblasti KPSS  

Polročne k 30. 6.  
a k 31. 12. 
kalendárneho roka 

Priebežná kontrola plnenia 
ročných akčných plánov počas 
pravidelných stretnutí 
pracovných skupín  

Monitorovacia skupina 
KPSS  

Každoročne k 31. 12. 
kalendárneho roka 
od roku 2018  
do 2025  

Spracovanie Informatívnej 
hodnotiacej správy o 
priebežnom plnení KPSS –
 podklady poskytnú pracovné 
skupiny a všetky relevantné 
subjekty  

Mestské zastupiteľstvo 
mesta Prešov  
a odborné komisie  

Každoročne  
v 1. kvartáli 
kalendárneho roka 
od 2019 do 2026 

Informatívna hodnotiaca správa 
o priebežnom plnení KPSS 
vypracovaná Monitorovacou 
skupinou KPSS bude predložená 
na zasadnutie MsZ mesta Prešov  

Široká verejnosť  
Počas platnosti KPSS 
na roky 2018 až 
2025  

Na oficiálnej webovej stránke 
mesta Prešov každoročne 
uverejnená spracovaná 
Informatívna hodnotiaca správa 
o priebežnom plnení KPSS; 
občania budú mať možnosť 
pripomienkovať správu 
elektronickou formou 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025 

116 
 

ZOZNAM TABULIEK 
 

Tabuľka 1:   Vývoj počtu obyvateľov v meste Prešov v r. 2012 – 2017 ................................................. 26 

Tabuľka 2:   Počet občanov v meste Prešov a počet občanov starších ako 62 rokov  

v r. 2012 – 2017 ................................................................................................................ 27 

Tabuľka 3:   Vzdelanostná štruktúra obyvateľov mesta Prešov v r. 2001 a v r. 2011 ............................ 29 

Tabuľka 4:   Základné ukazovatele o nezamestnanosti  v okrese Prešov v r. 2012 – 2017 .................... 31 

Tabuľka 5:   Štruktúra evidovaných nezamestnaných v okrese Prešov podľa rodinného stavu  

v r. 2015 – 2017 ................................................................................................................ 34 

Tabuľka 6:   Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke spolu so spoločne 

posudzovanými osobami v okrese Prešov v r. 2012 – 2017 ............................................... 35 

Tabuľka 7:   Štruktúra trvalo obývaného bytového fondu v meste Prešov podľa obdobia výstavby .... 37 

Tabuľka 8:   Počet žiadateľov zaradených do zoznamu uchádzačov o nájomný byt vo vlastníctve  

mesta Prešov v r. 2012 – 2017 .......................................................................................... 38 

Tabuľka 9:   Prehľad počtu klientov, ktorým bolo poskytované sociálne poradenstvo  

prostredníctvom terénnej sociálnej práce v meste Prešov v r. 2013 – 2017 ...................... 42 

Tabuľka 10:   Zoznam zariadení poskytujúcich starostlivosť o deti vo veku do 3 rokov v meste  

Prešov ............................................................................................................................ 43 

Tabuľka 11:   Maximálna výška jednorazovej dávky sociálnej pomoci od mesta na úhradu 

mimoriadnych zvýšených výdavkov žiadateľa ................................................................ 48 

Tabuľka 12:   Počet držiteľov preukazu ŤZP v meste Prešov v r. 2013 – 2017 ....................................... 53 

Tabuľka 13:   Držitelia parkovacích preukazov ŤZP podľa veku v meste Prešov v r. 2013 – 2017.......... 54 

Tabuľka 14:   Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa druhu  

sociálnej služby v meste Prešov v r. 2012 – 2017 ............................................................ 56 

Tabuľka 15:   Počet opatrovateliek/opatrovateľov zazmluvnených mestom Prešov  

v r. 2012 – 2017 .............................................................................................................. 57 

Tabuľka 16:   Počet žiadostí na účely poskytnutia osobitnej zľavy na cestovnom MHD v meste  

Prešov v r. 2012 – 2017 .................................................................................................. 62 

Tabuľka 17:   Počet prijímateľov sociálnej služby v pobytovom zariadení v meste Prešov  

v r. 2012 – 2017 .............................................................................................................. 64 

Tabuľka 18:   Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa doby trvania nezamestnanosti v okrese  

Prešov v r. 2012 – 2017 .................................................................................................. 68 

Tabuľka 19:   Bežné výdavky mesta Prešov použité na sociálne služby v r. 2012 – 2017 ...................... 69 

Tabuľka 20:   Výška príjmovej časti rozpočtu mesta Prešov v r. 2013 – 2017 ....................................... 70 

Tabuľka 21:   Výška finančného príspevku poskytnutá neverejným poskytovateľom sociálnych  

služieb v meste Prešov v r. 2013 – 2017 ......................................................................... 71 

Tabuľka 22:   Počet nevybavených žiadostí v zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej  

pôsobnosti mesta Prešov v r. 2012 – 2017 ..................................................................... 83 

Tabuľka 23:   Štruktúra respondentov v dotazníkovom zisťovaní v oblasti sociálnych služieb  

v meste Prešov ............................................................................................................... 93 

Tabuľka 24:   Záujem o sociálne služby v meste Prešov – odpovede respondentov ............................. 94 

Tabuľka 25:   Podnety, postrehy, návrhy k poskytovaniu sociálnych služieb v meste Prešov  

– odpovede respondentov ............................................................................................. 95 

Tabuľka 26:   Spôsob vyhodnocovania plnenia KPSS .......................................................................... 115 

 

 

 



 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025 

117 
 

ZOZNAM GRAFOV 
 

Graf 1:  Organizácia procesu komunitného plánovania ........................................................................ 12 

Graf 2:  Vývoj celkového počtu obyvateľov mesta Prešov prihlásených k trvalému pobytu  

v r. 2012 – 2017 ...................................................................................................................... 25 

Graf 3:  Prognózovaný vývoj počtu obyvateľov v okrese Prešov do r. 2035 ......................................... 28 

Graf 4:  Prognózovaný priemerný vek obyvateľstva v okrese Prešov do r. 2035 .................................. 28 

Graf 5:  Počet sobášov a rozvodov v meste Prešov v r. 2012 – 2017..................................................... 30 

Graf 6:  Miera evidovanej nezamestnanosti v % v okrese Prešov v r. 2012 – 2017 ............................... 31 

Graf 7:   Štruktúra evidovaných uchádzačov o zamestnanie v okrese Prešov podľa pohlavia 

v r. 2012 – 2017 ...................................................................................................................... 32 

Graf 8:   Štruktúra evidovaných uchádzačov o zamestnanie v okrese Prešov podľa pohlavia v %  

v r. 2012 – 2017 ...................................................................................................................... 32 

Graf 9:   Štruktúra evid. uchádzačov o zamestnanie v okrese Prešov podľa veku v r. 2012 – 2017 ....... 33 

Graf 10:  Počet poberateľov dávok pomoci v hmotnej núdzi v okrese Prešov v r. 2012 – 2017 ............ 35 

Graf 11:  Podiel obyvateľov v hmotnej núdzi z celkového počtu obyvateľov v okrese Prešov v %  

 v r. 2012 – 2017 ..................................................................................................................... 36 

Graf 12:  Počet pridelených bytov v meste Prešov za obdobie r. 2012 – 2017 ...................................... 38 

Graf 13:  Sociálne služby krízovej intervencie: Komunitné centrum – Nízkoprahové denné centrum  

 pre deti a rodinu, K Starej tehelni 1, Prešov v r. 2013 – 2017 ................................................. 41 

Graf 14:  Počet detí zaradených do výchov. a sociál. programu v meste Prešov v r. 2013 – 2017 ......... 44 

Graf 15:  Počet rodín v meste Prešov, u ktorých bola vykonávaná sanácia v r. 2013 – 2017................. 45 

Graf 16:  Počet rodín v meste Prešov zaradených do inštitútu osobitného príjemcu v r. 2013 – 2017 .. 46 

Graf 17:  Počet detí – záškolákov v meste Prešov, ktoré si začali plniť povinnú školskú dochádzku  

 v r. 2013 – 2017 ..................................................................................................................... 47 

Graf 18:  Finančná pomoc mesta Prešov rodinám s deťmi v r. 2013 – 2017 ......................................... 49 

Graf 19:  Počet poberateľov opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP v okrese  

 Prešov v r. 2017 ..................................................................................................................... 51 

Graf 20:  Počet poberateľov jednorazových peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP v okrese  

 Prešov v r. 2017 ..................................................................................................................... 52 

Graf 21:  Počet poberateľov vybraných peňažných príspevkov v okrese Prešov v r. 2012 – 2016 ........ 53 

Graf 22:  Počet držiteľov preukazu ŤZP v meste Prešov spolu v r. 2013 – 2017 .................................... 54 

Graf 23:  Posudková činnosť odkázaným fyzickým osobám v meste Prešov v r. 2012 – 2017 ............... 55 

Graf 24:  Domáca opatrovateľská služba v meste Prešov v r. 2013 – 2017 ........................................... 56 

Graf 25:  Požičiavanie zdravotníckych pomôcok v meste Prešov v r. 2012 – 2017 ................................ 58 

Graf 26:  Denné centrá v meste Prešov v r. 2012 – 2017 ...................................................................... 58 

Graf 27:  Zabezpečenie stravy v jedálni v meste Prešov v r. 2012 – 2017 ............................................. 59 

Graf 28:  Zabezpečenie obedov a balíčkov občanom v hmot. núdzi v meste Prešov v r. 2012 – 2017 ... 60 

Graf 29:  Prepravná služba v meste Prešov v r. 2012 – 2017 ................................................................ 61 

Graf 30:  Tlmočnícka služba v meste Prešov v r. 2013 – 2017 ............................................................... 62 

Graf 31:  Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci v meste Prešov v r. 2013 – 2017 .................... 63 

Graf 32:  Počet klientov v nízkoprahovom dennom centre v meste Prešov v r. 2012 – 2017 ................ 65 

Graf 33:  Počet podporených subjektov – neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v meste          

 Prešov v r. 2013 – 2017 ......................................................................................................... 71 

Graf 34:  Poskytnuté dotácie právnickým osobám – podporené organizácie v meste Prešov  

 v r. 2013 – 2017 ..................................................................................................................... 72 

Graf 35:  Výška poskytnutých finančných prostriedkov v EUR v meste Prešov v r. 2013 – 2017 ........... 72 

Graf 36:  Rámcové okruhy poskytovaných sociálnych služieb ............................................................ 105 
 



 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025 

118 
 

ZOZNAM FOTOGRAFIÍ 
 

Foto 1:  Národný týždeň charity – predaj časopisu Cesta v uliciach Prešova ........................................ 65 

Foto 2:  Deň matiek, program pre prešovské ženy – matky ............................................................... 107 

Foto 3:  Milujem svoje mesto – výsadba aleje na sídlisku Sekčov s dobrovoľníkmi ............................ 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025 

119 
 

ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV 
 

Literatúra 

 ARTIMOVÁ, M. a kol.: Manuál komunitného plánovania sociálnych služieb. Prešov: 

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, 2008. 

 FILIPOVÁ, M. – WOLEKOVÁ, H. – PETIJOVÁ, M.: Metodická príručka Komunitný plán 

sociálnych služieb. Bratislava: SOCIA, 2018. 

 MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODYMOVÁ, P.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 

2005. 

 MATOUŠEK, O. a kol.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007.  

 VLAČUHA, R. – KOVÁČOVÁ, Y.: EU SILC 2015: Indikátory chudoby a sociálneho 

vylúčenia. Bratislava: Štatistický úrad SR, 2016. 

 WOLEKOVÁ, H. – MEZIANOVÁ, M.: Mini príručka pre komunitné plánovanie sociálnych 

služieb. Bratislava: SOCIA, 2004. 

Strategické dokumenty a všeobecne záväzné právne predpisy mesta Prešov 

 BAČA, M. – SMETANKA, M. (eds.): Komunitný plán sociálnych služieb a rozvoja komunít 

mesta Prešov. Prešov: Regionálne rozvojové partnerstvo Mesto Prešov, 2009. 

 Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 

 Územný plán mesta Prešov 

 VZN mesta Prešov č. 14/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

občanom mesta Prešov 

 VZN mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

Prešov 

 VZN mesta Prešov č. 9/2016 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch vo 

vlastníctve mesta Prešov 

Strategické dokumenty Prešovského samosprávneho kraja 

 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na 

obdobie 2014 – 2020 

 Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Prešovského kraja na roky 2014 – 

2020  

Strategické dokumenty a všeobecne záväzné právne predpisy SR 

 Národná stratégia na ochranu detí pred násilím 

 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 

 Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 

 Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017  

 Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby 

 Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na 

komunitnej úrovni 



 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025 

120 
 

 Národný projekt Potravinová pomoc 

 Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. 

 Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 

 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na 

roky 2014 – 2020 

 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. 12. 2011 č. 01/R/2011, ktorým 

sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 23. 4. 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu 

bytov v znení opatrenia z 25. 9. 2008 č. 02/R/2008 

 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020  

 Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti 

v Slovenskej republike 

 Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 

 Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030 

 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z. z 30. 5. 

2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach 

o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty 

nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (v platnosti od 1. 10. 2017) 

 Zákon NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 

obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 Zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 Zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Zákon NR SR č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov 

 Zákon NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 Zákon NR SR č. 134/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. 

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 

v platnom znení 

 Zákon NR SR č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších 

predpisov 

 Zákon NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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 Zákon NR SR č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých 

odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Medzinárodné dokumenty 

 Deklarácia práv dieťaťa (OSN) 

 Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (OSN) 

 Dohovor o právach dieťaťa (OSN) 

 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (OSN)  

 Európska charta práv a zodpovedností starších ľudí odkázaných na dlhodobú 

starostlivosť a pomoc 

 Charta základných práv Európskej únie 

 Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 

Štatistické údaje 

 Gréckokatolícka charita Prešov 

 Mestský úrad v Prešove 

 Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pracovisko Prešov 

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov 

 Zariadenie pre seniorov Náruč, Prešov 

Internetové zdroje  

 egov.presov.sk 

 www.upsvar.sk 

Iné zdroje 

 Odpovede respondentov v rámci anonymného dotazníkového zisťovania v oblasti 

sociálnych služieb realizovaného v meste Prešov v období december 2016 – apríl 2017 

 Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Prešov 

platný k 31. 12. 2017 

Fotografie 

 Archív kancelárie primátorky mesta, Mestský úrad v Prešove 
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