
Harmonogram procesu aktualizácie KPSS Mesta Spišské Vlachy na
roky 2011-2018 (2020)

KPSS je dokument, ktorý je spracovaný v zmysle § 80 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách v platnom znení. Prvý KPSS v meste Spišské Vlachy bol spracovaný v roku 2011 na 
roky 2011-2018. 

V nadväznosti na novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách účinnú od 1. januára 2018
je potrebné  dopracovať  KPSS, ktorý je potrebné prispôsobiť predmetnej novele, ktorá priniesla
zmeny v druhoch sociálnych služieb, v rozsahu ich poskytovania, v personálnych štandardoch a
vyžadovaných  kvalifikačných  predpokladoch.  Ďalej  novela  kladie  nové  nároky  na  spôsob
spracovania analytickej ako aj strategickej časti KPSS.

Zosúladenie KPSS s novelou je podľa zákona potrebné urobiť do 30. júna 2018.

Absencia  komunitného  plánu  resp.  jeho  neaktuálnosť  znemožňuje  mestu  čerpanie  niektorých
dotácií,  ale  predovšetkým  efektívne  plánovanie  sociálnych  služieb  na  území  mesta.  Takisto
znemožňuje vydávanie potvrdení o súlade sociálnych služieb poskytovaných inými poskytovateľmi
sociálnych služieb na území mesta s komunitným plánom. A tým znemožnenie čerpania finančného
príspevku poskytovateľov na prevádzku sociálnych služieb (napr. denný stacionár).

Novela Zákona o sociálnych službách dáva mestu za povinnosť obsahovo a termínovo zosúladiť
KPSS s nasledujúcimi dokumentmi:            
      -     Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020,

– Národným programom aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, 
– Národným programom rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na

roky 2014 – 2020, 
– Národným akčným plánom na elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014 – 2019, 
– Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy,
– Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK,
– Koncepciou rozvoja sociálnych služieb KSK.

Ciele aktualizácie KPSS: 
• Vytváranie podmienok na systematickú prácu s ohrozenými cieľovými skupinami

• Vytváranie priestoru na súčinnosť pri riešení problémov s tretím sektorom a neverejnými  
poskytovateľmi  

• Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb v súlade  s potrebami komunity  

• Podporenie procesu deinštitucionalizácie 

• Podporenie rozvoja sociálnych služieb dostupných v priestorovo segregovanej lokalite 

• Zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych služieb

• Nadviazanie užšej spolupráce s verejnými aj neverejnými poskytovateľmi sociálnych 
služieb, ako aj tretím sektorom

• Poznať potreby a požiadavky prijímateľov sociálnych služieb (klientov, obyvateľov   mesta)

• Poznať plány a predstavy poskytovateľov sociálnych služieb 

• Zvýšiť efektivitu investovaných zdrojov 

• Spracovať aktuálny dokument o sociálnych službách, 

• Zapojiť verejnosť do plánovania. 



Obsahové zameranie KPSS: podľa § 83 ods.5 zákona o sociálnych službách:

a) analýzu  poskytovaných  sociálnych  služieb  podľa  jednotlivých  druhov  sociálnych  služieb  na
území mesta,

b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov na území mesta,

c) analýzu demografických údajov a sociálnej situácie,

d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb na území mesta,

e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb,

f) spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb,

g) podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb.

Návrh  procesu aktualizácie

V roku 2011 bol KPSS postavený na dotazníkovom prieskume, keďže ide o aktualizáciu KPSS a
nie o jeho novú tvorbu navrhujeme pracovať v skupinách, pre rýchlejší zber a spracovanie dát a
navrhujeme vychádzať aj z údajov získaných v minulom dotazníkovom prieskume, pretože jeho
výsledky nestratili na aktuálnosti ani v súčasnosti.

Zodpovedné osoby: členovia sociálnej komisie – výkonná pracovná skupina

poslanci MsZ za svoj obvod (zistiť najpálčivejšie problémy vo svojom obvode, čo
nové by ľudia uvítali v meste v sociálnej oblasti)
soc. oddelenie:  za komunikáciu s poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta, zástupcov
organizácii a škôl, s verejnosťou, úradmi...

Za spracovanie analýz, vypracovanie, kompletizáciu a za grafickú úpravu KPSS: 

sociálna pracovníčka a členovia sociálnej komisie

Harmonogram aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské 

Vlachy

1. Dňa 23.2.2018 na zasadnutí sociálnej komisie bola vytvorená výkonná pracovná skupina,

ktorá  bude pracovať počas  aktualizácie  komunitného plánovania  v zložení:Ing.  Radoslav

Leščáni,, Bc. Alena Sajdáková, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, JUDr. Ing. Stanislav

Kandrik LL.M a Mgr. Mária Dzurillová.

2. Na zasadnutí sociálnej komisie bol odsúhlasený Harmonogram aktualizácie KPSS, ktorým

sa bude mapovať  súčasný stav  v oblasti  poskytovania  sociálnych  služieb,  rozdelenie  do

pracovných skupín, spôsob zberu údajov – dotazníkový, za každú cieľovú skupinu, spôsob

informovania  verejnosti:  oznam  v miestnom  rozhlase  a na  internetovej  stránke  mesta

(www.spisskevlachy ) a spôsob doručenia dotazníkov pracovným skupinám. 

3. Do  10.3.2018  osloviť  poslancov  v  rámci  poslaneckého  prieskumu,  organizácie  a

poskytovateľov sociálnych a zdravotníckych služieb dotazníkovou formou.

4. Vyplnené dotazníky  vrátiť do 20.3.2018 na sociálne oddelenie mesta.

http://www.spisskevlachy/


5. Vyhodnotenie dotazníkov uskutočniť do 15.4.2018 výkonnou pracovnou skupinou.

6. Do 30.3.2018 zber dát, aktualizácia teoretickej časti KPSS.

7. Do 30.3.2018 vypracovať analýzu  demografických a sociologických údajov .

8. Do 15.04.2018 vypracovať analýzu poskytovateľov sociálnych služieb a ošetrovateľskej 

starostlivosti.

9. Do  30.04.2018  sa  uskutoční  spracovanie  výstupov:  definovanie  potrieb  komunity,

vyhodnotenie silných a slabých stránok v oblasti sociálnych služieb.

10. Do 30.5.2018 vypracovanie, sumarizácia, stanovenie priorít a kompletizácia KPSS. 

11. Návrh rozvoja sociálnych služieb – máj 2018 zodpovední: pán primátor a pán prednosta.

12. Prerokovanie a návrh konečnej verzie aktualizácie KPSS na roky 2011-2018 (2020) mesta

Spišské Vlachy – máj 2018 zodpovedná sociálna komisia.

13. Vyhodnotenie pripomienkového konania -  jún 2018.           

14. Predloženie  aktualizácie  KPSS  na  roky  2011-2018  (2020)  mesta  Spišské  Vlachy  na

schválenie MsZ v Spišských Vlachoch -  jún 2018.

15. Schválenie aktualizácie KPSS na roky 2011- 2018 (2020) mestským zastupiteľstvom - jún

2018.

16. Zaslanie aktualizácie KPSS na VÚCKE - júl 2018.

Očakávame tvorivý proces, na ktorom sa budú podieľať obyvatelia mesta, poslanci
MsZ,  zamestnanci  MsÚ,  poskytovatelia  sociálnych  služieb  na  území  mesta,
zástupcovia neziskových organizácií, zástupcovia seniorov  a ďalší.

Tomuto harmonogramu budú prispôsobené  zasadnutia sociálnej komisie.

V Spišských Vlachoch, dňa 8.3.2018

Vypracovala: Mgr. Mária Dzurillová
sociálna pracovníčka mesta


	Harmonogram aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy

