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Stanovisko MsR zo dňa 18. apríla 2016: 

MsR tento materiál prerokovala a odporúča MsZ ho prerokovať a schváliť.    

 

Stanovisko Komisie SZaB  zo dňa 30. marca 2016: 

Komisia SZaB tento materiál prerokovala a odporúča MsZ ho prerokovať a schváliť.    

 

 

 

 

 

 

  

Svidník, 30. marec  2016   

  



  

  

NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) a c) zákona SNR č. 369/ 1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

a) schvaľuje  

 

zámer na spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 

2022 

 

b) určuje  

 

zabezpečiť vypracovanie a prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svidník 

na roky 2016 – 2022 a tento predložiť na schválenie v mestskom zastupiteľstve v termíne do 

31. decembra 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu  

 

Komunitný plán sociálnych služieb zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb 

v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode v novom programovom 

období, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné 

podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. Mesto 

Svidník nemá v súčasnej dobe takýto platný strategický dokument.  

 
   
2. Rozbor príčin nedostatkov 

 

Zákonnú povinnosť mať vypracovaný a schválený Komunitný plán sociálnych služieb ( ďalej 

KPSS ) vo svojom územnom obvode stanovil obciam Zákon 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. Východiskovým dokumentom 

Komunitného plánu sociálnych služieb sú Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 

2015- 2020, Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022, územný plán mesta a ďalšie 

strategické dokumenty mesta.   

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení 

 

Komunitný plán sociálnych služieb podľa ods. 5 § 83 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

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

živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obsahuje: 

- analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode mesta vrátane 

vyhodnotenia materiálno – technického vybavenia sociálnych služieb,  

- analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom obvode 

mesta na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb 

a cieľových skupín, 

- analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode mesta,  

- určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode mesta,  

- časový plán realizácie KPSS alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb vrátane určenia 

personálnych podmienok, finančných podmienok, prevádzkových podmienok 

a organizačných podmienok a ich realizáciu, 

- spôsob vyhodnotenia plnenia KPSS.  

 

 

Formulár č. 1: Hlavička dokumentu KPSS  

Názov: Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016 – 2022   

Územné vymedzenie :  Mesto Svidník  

KPSS mesta schválený  :  áno   

Dátum schválenia KPSS :  DD. MM. RRRR   

Dátum platnosti:  Od DD. MM. RRRR do DD. MM. RRRR   

Verzia 1.0  

Publikovaný verejne: DD. MM. RRRR  

 

 



 

 

Formulár  č. 2:  Zámer spracovania KPSS  

Zámer spracovania KPSS  

Názov 

dokumentu 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022.  

Forma 

spracovania 

- pracovníkmi samosprávy mesta Svidník, 

- poskytovateľmi sociálnych služieb v územnom obvode mesta Svidník,  

- externou odbornou firmou (dodávateľom).  

 

Externá odborná firma bude zodpovedať za metodické vedenie, 

implementáciu  a zostavenie finálneho dokumentu, pričom bude využívať 

výstupy tímu tvoreného zástupcami mesta a poskytovateľmi soc. služieb 

zriadeného mestom za účelom spracovania dokumentu.  

Riadenie 

procesu 

spracovania 

Za riadenie procesu spracovania bude zodpovedať tím zložený zo 

zástupcov mestského úradu, zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb 

v územnom obvode mesta Svidník a dodávateľa. Členmi tímu budú:  

 

Koordinátor tímu:  

Mgr. Vladimír Šandala – prednosta MsÚ  

 

Členovia tímu za mesto Svidník:  

Mgr. Marcela Ivančová – poslankyňa MsZ  

Ing. Ľuboš Čepan - vedúci odboru VDŽPaRR  

Ing. Nikolaj Vlčinov – vedúci odboru FaSM  

Ing. Marta Jacková – vedúca odboru SZPČaO 

Mária Kandravá – referent OSZPČaO 

 

Členovia tímu za poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode 

mesta Svidník  

Mgr. Peter Hakun – riaditeľ Náš dom, n. o. Svidník 

Mgr. Adriána Gmitterová – riaditeľka Atrium, n. o. Prešov 

PhDr. František Pochanič - vedúci pracoviska ÚPSVaR Svidník 

Mgr. Adrián Labun -  riaditeľ Senior dom Svida Svidník 

Ing. Tatiana Pavľučuková -  ved. soc. oddelenia PSK 

Mgr. Adriana Mikušová -  riaditeľka ÚzS SČK Svidník  

 

Za dodávateľa:   

Artúr Benes – riaditeľ, Agentúra regionálneho rozvoja PSK   

 

 Tím zodpovedá za  

- celkovú koordináciu spracovania KPSS 2016-2022,   

- spracovanie aktuálneho existujúceho stavu sociálnych služieb v meste, 

identifikácia problémov a nedostatkov, príležitosti a možnosti rozvoja 

- spracovanie východísk pre strategickú časť v spolupráci s dodávateľom    

- vypracovanie strategickej vízie v spolupráci s dodávateľom na základe 

podkladov od pracovných skupín, 

- predloženie návrhu KPSS na verejnú diskusiu,    

- stanovenie termínov realizácie aktivít, projektov (roky) a odhad ich 

financovania (výška a zdroje financovania) v spolupráci s dodávateľom 



a riadiacim tímom,   

- vytvorenie systému monitorovania, hodnotenia a aktualizácie KPSS  

 

Za tvorbu obsahu budú zodpovedať členovia tímu zriadeného zo 

zástupcov mesta a partnerských organizácii. Proces spracovania KPSS 

mesta Svidník na roky 2016-2022 bude prebiehať v úzkej komunikácii s 

verejnosťou.  

Obdobie 

spracovania 

1. máj 2016  – 31. október 2016 

 

Financovanie 

spracovania 

Celkové spracovanie bude financované z rozpočtu mesta v rámci 

príspevku  ARR PSK    

  

 


