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Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské 

Vlachy na roky 2011 – 2018 (2020) ku dňu 31.12.2020. 

Stav obyvateľov mesta Spišské Vlachy 

 Celkový stav obyvateľov ku 31.12.2020 bol 3394 z toho 1677 mužov a 1717 žien. Počet 

obyvateľov má dlhodobo klesajúci charakter. Počet obyvateľov nad 62 rokov bol 687, čo pri počte 

obyvateľov 3394 predstavuje 20,00% z celkového počtu obyvateľov. Priemerný vek obyvateľa je 

40,78 roka, u mužov 40.39 roka a u žien 41,54 roka. Najviac obyvateľov bolo vo vekovej kategórii 

26 ročných spolu 62, 31 chlapcov a 31 dievčat. Nasleduje kategória 42 ročných v počte 60, 31 

mužov a 29 žien. Najstaršia obyvateľka má 97 rokov. Medziročný pokles občanov je oproti roku 

2019 o 17 občanov. Od roku 2011 celkový počet občanov mesta klesol o 233 obyvateľov. 

 

 
Zdroj: 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7101rr/Po%C4%8Det%20obyvate%C4%B

Eov%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7101rr%5D 

a evidencia obyvateľov MsÚ Spišské Vlachy. 

 

 Je potrebné zdôrazniť, že slovenský trend starnutia obyvateľstva sa prejavuje aj v našom 

meste, pod čo sa podpísalo aj sťahovanie mladých spolu so svojimi rodinami za prácou do väčších 

miest a zahraničia. Sociálne služby však nevyužívajú iba obyvatelia v dôchodkovom veku, ale aj 

vekovo mladší občania ťažko zdravotne postihnutí odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. 

Priemerný vek opatrovanej fyzickej osoby je 77,5 roka, najstaršej 91 rokov a najmladšej 48 rokov. 

 

Cieľ č. 1 Podporiť zotrvanie občanov mesta v prirodzenom prostredí. 

V sledovanom období sa  plnenie tohto cieľa dosiahlo nasledovnými aktivitami: 

Aktivita 1.1 Rozširovanie a skvalitňovanie opatrovateľskej služby pre občanov v súlade 

s ich potrebami a platným zákonom o sociálnych službách. 

Finančné zdroje: 

- poskytovateľ sociálnej služby -  rozpočet mesta, 
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- príjmy z úhrad za poskytovanie OSL v sume 1,00€/ hod. v celkovej výške 10 460,25 €, 

– transfer za DP ,,POS v meste Spišské Vlachy“, v celkovej výške 49 261,77 €, 

– mimoriadna odmena pre zamestnancov opatrovateľskej služby - dotácia MPSVaR vo výške 

4 246,00 €. 

 

 Terénne a ambulantné sociálne služby sú z pohľadu napĺňania potrieb seniorov a ťažko 

zdravotne postihnutých občanov progresívnou a požadovanou formou sociálnych služieb, sú 

prioritnými i z pohľadu Košického samosprávneho kraja a Slovenskej republiky. Z nich medzi 

najžiadanejšie a najefektívnejšie patrí opatrovateľská služba vykonávaná v domácom prostredí 

prijímateľa sociálnej služby. Mesto Spišské Vlachy ako poskytovateľ opatrovateľskej služby 

poskytovalo sociálnu službu v sledovanom období celkom 20-tim prijímateľom tejto sociálnej 

služby. Opatrovaným sa poskytuje opatrovateľská služba v rozmedzí 1 hodina až 7,5 hodín/ denne 

počas pracovných dní, v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod. na základe Zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby - terénna. V roku 2020 bolo poskytnutých 10 616,25  hodín opatrovateľskej služby. 

Bolo uzatvorených 6 nových zmlúv o poskytovaní sociálnej služby. Ukončené boli dve zmluvy 

úmrtím prijímateľa sociálnej služby a päť zmlúv bolo ukončené dohodou z dôvodu umiestnenia 

prijímateľa sociálnej služby v zariadení poskytujúcom sociálne služby s pobytom (DSS 1, ZpS 2, 

ZOSL 2). O terénnu sociálnu službu poskytovanú v prirodzenom domácom prostredí prijímateľa 

sociálnej služby občania prejavujú zvýšený záujem z dôvodu kapacitnej a finančnej nedostupnosti 

sociálnych služieb poskytovaných v špecializovaných zariadeniach, zariadeniach pre seniorov, 

v domovoch sociálnych služieb a zariadeniach opatrovateľskej služby. V roku 2020 na území mesta 

poskytovala OSL aj OÁZA n.o. Široké v počte jedna prijímateľka sociálnej služby. 

 

Aktivita 1.2 Rozširovanie podporných sociálnych služieb pre starých a osamelých občanov 

– donáška obeda. 

Táto aktivita je vykonávaná v rámci opatrovateľskej služby. Donášku obedov zabezpečujú 

aj samotní prevádzkovatelia zariadení poskytujúcich stravu pre dôchodcov rozvozom vlastnými 

autami do domácnosti seniorov. 

Aktivita 1.3 Zabezpečenie sociálnej služby v jedálni. 

Finančné zdroje: poskytovateľ sociálnej služby -  rozpočet mesta. 

 Sociálnu službu v jedálni môžu občania využívať od 1.7.2011 na základe Zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby v jedálni. Príspevok na stravu je im priznaný Rozhodnutím 

primátora mesta, po splnení podmienok uvedených vo VZN č. 4/2013 v platnom znení. Tento 

príspevok na stravu sa každoročne prehodnocuje v závislosti od výšky príjmu žiadateľa.  

Aktivita 1.4 Spolupráca s ostatnými poskytovateľmi sociálnych služieb v meste. 

Rozvoj, rozširovanie poskytovania a samotné poskytovanie sociálnych služieb v meste je 

bez spolupráce  s inými poskytovateľmi sociálnych služieb nemožný. Na území mesta poskytuje 

sociálne služby Social. Trans n.o. Ide o poskytovanie sociálnych služieb pre mentálne 

postihnutých mužov  v Domove sociálnych služieb a v Zariadení podporovaného bývania. Spišská 

katolícka charita v Dome Charitas sv. Damiána de Veuster na Požiarnickej ulici poskytuje 

sociálne služby zdravotne postihnutým občanom na dobu neurčitú v Zariadení podporovaného 

bývania, ďalej poskytuje sociálnu službu požičiavanie pomôcok a ADOS vykonáva 

ošetrovateľskú starostlivosť o chorých a bezvládnych ľudí v ich domácom prirodzenom prostredí.  

Mobilný hospic Charitas poskytuje paliatívnu starostlivosť v domácnostiach občanom, ktorí sú 

na túto starostlivosť odkázaní. Ošetrovateľská starostlivosť je hradená zo zdravotného poistenia 
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obyvateľa. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti výraznou mierou prispieva k podpore   

a zotrvaniu občanov v ich prirodzenom domácom prostredí.  

 Okrem spomínaných sociálnych služieb obyvatelia mesta môžu v rámci Košického 

samosprávneho kraja a Slovenskej republiky využívať poskytovanie sociálnych služieb   

v Domovoch sociálnych služieb, v Špecializovaných zariadeniach, v Zariadeniach pre seniorov   

a v Zariadeniach opatrovateľskej služby. V roku 2020 bolo v zariadeniach poskytujúcich sociálne 

služby s pobytom novo umiestnených až 9 občanov, v minulom roku to bola iba jedna občianka. 

Celkový počet obyvateľov s trvalým pobytom v meste Spišské Vlachy, ktorí sú umiestnení   

v zariadeniach sociálnych služieb s pobytom mimo Spišských Vlách je ku dňu 31.12.2020 desať 

občanov, minulý rok to bolo 5 občanov. Čo predstavuje nárast o 100%. 

 Občania majú možnosť využívať poskytovanie Služby včasnej krízovej intervencie - služby   

na podporu rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, poskytovaná od chvíle, keď sa 

rodina dozvedela o tejto skutočnosti do veku siedmich rokov dieťaťa. Je poskytovaná terénnou 

formou v prirodzenom rodinnom prostredí obyvateľa v rámci celého Košického kraja. Služba je 

poskytovaná bezplatne. 

 Žiaľ ani nášmu mestu sa nevyhýba problém bezdomovectva a občanom bez prístrešia sme 

pomáhali zabezpečiť strechu nad hlavou v útulkoch a zariadeniach pre matky s deťmi v iných 

mestách. Tento problém by v budúcnosti bolo vhodné riešiť dostupnosťou nízko štandardných 

bytov resp. zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby v našom meste. 

Aktivita 1.5 Propagácia sociálnych služieb zo strany mesta potencionálnym prijímateľom 

sociálnych služieb. 

 Vzhľadom na zvýšený záujem zo strany obyvateľov mesto Spišské Vlachy v rámci Októbra 

– mesiaca úcty k starším v spolupráci s Miestnym spolkom SČK, ADOS a SKCH, poskytovateľmi 

sociálnych a ošetrovateľských služieb uskutočnilo dňa 29.10.2019 besedu o sociálnych službách 

na území mesta pod názvom: ,, Potrebujem pomôcť... čo mám robiť“. Toho roku sa beseda 

a podobné hromadné akcie pre pandémiu Covid-19 nekonali. No ukázalo sa, že najlepšia reklama 

je osobná skúsenosť občana a často sa stáva, že záujemcovia o poskytovanie opatrovateľskej 

služby prídu  na radu či podnet iného prijímateľa tejto sociálnej služby resp. príbuzných prijímateľa 

sociálnej služby. O čom svedčí aj počet novo uzatvorených zmlúv v roku 2020 v počte 6.  

Informácie o poskytovaní sociálnych služieb občania a ich príbuzní môžu získať aj na internetovej 

stránke https://www.spisskevlachy.sk/index.php?page=socialne_oddelenie alebo osobne formou 

základného sociálneho poradenstva na sociálnom oddelení mesta. 

 

Úloha č.1: Stále aktualizovať internetovú stránku mesta v zmysle platných dokumentov 

a zákona o sociálnych službách. 

Ostáva v plnení 

Aktivita 1.6 Podpora vzniku zariadení na území mesta, poskytujúcich  sociálne služby. 

Pre nedostatok finančných prostriedkov a vhodných priestorov pre vykonávanie a rozvoj 

sociálnych služieb v meste je ťažko plánovať ich poskytovanie v širšom rozsahu. Za uvedené 

obdobie nebol záujem zo strany iných poskytovateľov sociálnych služieb o zriadenie zariadení 

poskytujúcich sociálne služby na území nášho mesta. 

Cieľ č.2. Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a sociálneho poradenstva 

poskytovaných mestom. 

Aktivity na dosiahnutie cieľa: 

https://www.spisskevlachy.sk/index.php?page=socialne_oddelenie
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Aktivita 2.1 Na výkon opatrovateľskej služby zamestnávanie pracovníkov s príslušným 

vzdelaním alebo akreditovaným kurzom opatrovateľskej činnosti. 

 Všetky opatrovatelia/ľky spĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené zákonom   

č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení. 

Úloha č. 1: Na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby 

vypracovať a uskutočniť program supervízie pre zamestnancov realizujúcich poskytovanie 

opatrovateľskej služby.  

V zmysle § 9 ods. 12 Zákona o sociálnych službách poskytovateľ sociálnej služby je 

povinný  na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať   

a uskutočňovať program supervízie. 

Ostáva v plnení. 

 

 Úloha č. 2: Vypracovať Etický kódex pre zamestnancov opatrovateľskej služby Mesta 

Spišské Vlachy. 

 Etický kódex pre zamestnancov opatrovateľskej služby Mesta Spišské Vlachy bol 

vypracovaný a zamestnanci opatrovateľskej služby boli s ním riadne oboznámení s tým, že sa jeho 

pravidlami budú riadiť. 

Splnené. 

Úloha č. 3: Vypracovať vnútornú smernicu ,,Podmienky kvality poskytovania 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy“ 

V zmysle § 9 ods. 9 Zákona o sociálnych službách poskytovateľ sociálnej služby je povinný 

s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými v súlade s prílohou č. 2 písm. A oboznámiť 

svojich zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme. 

Termín: rok 2020. 

Splnené 

 Okrem vyššie uvedených dokumentoch bol v súvislosti s celosvetovou pandémiou 

prenosného ochorenia COVID-19 spracovaný krízový plán poskytovateľa opatrovateľskej služby. 

Aktivita 2.2 Posilnenie samostatného sociálneho oddelenia mesta, kde budú pracovať 

zamestnanci s požadovaným vzdelaním podľa platného zákona o sociálnych službách. 

V roku 2020 sociálne oddelenie mesta viedla sociálna pracovníčka s 0,7 pracovným 

úväzkom s požadovaným vzdelaním, stanoveným Zákonom o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisoch. Sociálna pracovníčka pravidelne absolvuje školenia, informačné semináre 

a sleduje legislatívne zmeny v sociálnej oblasti.  

 Sociálne oddelenie mesta poskytuje občanom základné sociálne poradenstvo v medziach 

zákona a v rámci komplexných poradenských služieb. Zabezpečuje pomoc občanovi 

v nepriaznivej životnej situácii a voľbu postupov riešenia sociálnej pomoci občanovi   

pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov v zariadení sociálnych služieb. Najčastejšie sa 

jedná o prípady distribúcie k odborníkom počas vybavovania príspevkov za opatrovanie, 

príspevkov na kompenzáciu ŤZP, riešenie príspevkov občanom v hmotnej núdzi cez ÚPSVaR, 

ďalej sú to prípady žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, kedy zdravotný stav 

žiadateľa zodpovedá posúdeniu na VÚC Košice. 

 Sociálna pracovníčka vykonáva sociálnu posudkovú činnosť za účelom posúdenia 

odkázanosti osoby na pomoc inej fyzickej osoby, je poverená vykonávať funkciu hmotnoprávneho 

opatrovníka u občanov pozbavených spôsobilosti na právne úkony. Vykonáva funkciu osobitného 

príjemcu štátnych sociálnych dávok pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. Vedie agendu 
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priestupkov na úseku školstva – zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a správnych deliktov. 

Spolupracuje s ÚPSVaR Krompachy a Spišská Nová Ves pri zabezpečovaní dotácie na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a podporu výchovy k plneniu školských povinností 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. 

 Organizačne zabezpečuje, metodicky usmerňuje a riadi poskytovanie sociálnych služieb 

v meste. Vedie evidenciu prijímateľov sociálnych služieb, žiadosti o poskytnutie sociálnych služieb, 

žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a zmlúv o poskytovaní OSL. Pripravuje 

projektové dokumentácie, zabezpečuje realizáciu projektov v oblasti poskytovania opatrovateľskej 

služby. 

Pri riešení ťažkých životných situácii občanov mesta sociálne oddelenie spolupracuje 

s ADOS, SKCH, ÚPSVaR, VÚCKE, MS SČK, útulkami a zariadeniami poskytujúcimi sociálne 

služby s pobytom a so sociálnymi oddeleniami iných miest a obcí.  

V rámci preventívnych aktivít sociálne oddelenie spolupracuje s CVČ Spišské Vlachy 

a koordinátorkou ochrany detí pred násilím, ktoré sú súčasťou národného projektu ,,Podpora 

ochrany detí pred násilím“. Realizáciou projektu sa prostredníctvom systémovej koordinácie 

subjektov participujúcich na ochrane detí pred násilím vytvoria podmienky pre zvýšenie efektivity 

a profesionality týchto subjektov pri riešení problematiky násilia na deťoch.  

  

Cieľ č.3 Vytvoriť organizačné a materiálne podmienky na realizáciu úloh mesta podľa 

zákona o sociálnych službách a komunitného plánu sociálnych služieb. 

Aktivity na dosiahnutie cieľa: 

Aktivita 3.1 Zabezpečenie registrácie nových podporných sociálnych služieb. 

Ostáva v plnení podľa potrieb občanov. 

            Aktivita 3.2 Zabezpečenie finančných prostriedkov na sociálne služby v rozpočte mesta   

na obdobie 2018 – 2021 a skvalitňovanie sociálnych služieb v súlade s predpokladanými potrebami 

obyvateľov. 

 Za sledované obdobie boli finančné prostriedky na poskytovanie sociálnych služieb 

zabezpečené v rozpočte mesta a v rámci Dopytového projektu ,,POS v meste Spišské Vlachy“   

zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu, ďalej z dotácie poskytnutej MPSVaR   

a  z úhrad za poskytovanie opatrovateľskej  služby od opatrovaných osôb – prijímateľov sociálnych 

služieb v sume 1,00 €/1 hod. OSL.  

Ostáva v plnení. 

 Úloha č.1: Hľadať nové možnosti krytia finančných zdrojov pri zabezpečovaní 

poskytovania OSL   

− poskytovania OSL cez dobrovoľnícku činnosť a zamestnávanie opatrovateliek   

v spolupráci s ÚPSVaR pri dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie a tým 

podporiť a zvýšiť zamestnanosť v našom meste ako aj zabezpečiť poskytovanie OSL   

pre väčší počet občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. 

− v auguste 2018 mesto Spišské Vlachy podalo žiadosť o NFP v rámci výzvy Podpora 

opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01, žiadosť bola schválená na sedem 

pracovných miest opatrovateliek s podporou 570,00 € na jednu opatrovateľku a maximálne 

do výšky 103 740,00 €. Realizácia výkonu aktivít dopytového projektu ,,Podpora 

opatrovateľskej služby v meste Spišské Vlachy“ je v období  od 01.01.2019 do 28.02.2021. 



6 

− mimoriadna odmena pre zamestnancov opatrovateľskej služby, ktorí pracovali, neboli 

práceneschopní a nečerpali dovolenky či pandémické OČR počas prvej vlny pandémie 

v období od 12.3. do 13.6.2020. 

− sledovať výzvy na zapojenie sa do nových projektov. 

 

 Vzhľadom na skutočnosť, že výkon aktivít vyššie spomínaného dopytového projektu končí 

28.02.2021 a minimálna mzda od 1.1.2021 narástla je potrebné v budúcnosti počítať   

s navýšením  finančných prostriedkov a ich zabezpečením v rozpočte mesta a s navýšením úhrady 

zo strany prijímateľa za poskytovanie opatrovateľskej služby od 1.3.2021. 

Ostáva v plnení. 

 Plánovanie a poskytovanie sociálnych služieb v meste úzko súvisí s komunitným 

plánovaním.  Zákon o sociálnych službách v platnom znení dáva mestám a obciam za povinnosť 

vypracovávať a aktualizovať Komunitný plán sociálnych služieb. V období od januára do júna 

2021 je potrebné vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy na roky 

2021 – 2026. Je potrebné stanoviť postup a spôsob vypracovania tohto dokumentu a navrhnúť ciele 

a priority, ktoré budú korešpondovať s potrebami občanov nášho mesta.      

Úloha č.2: vypracovať VZN o spôsobe a poskytovaní OSL. 

Úloha č.3: vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy. 

Termín: jún 2021 

Ďalšie aktivity mesta Spišské Vlachy v sociálnej oblasti 

 Vzhľadom na mimoriadnu situáciu nielen na Slovensku, ale na celom svete v súvislosti   

so šíriacim sa prenosným ochorením COVID – 19 aj v našom meste boli odvolané kultúrne 

a spoločenské podujatia. V prvej vlne pomáhali našim seniorom a zdravotne postihnutým občanom 

dobrovoľníci pod vedením pani Sofie Vašš s donáškou obedov, nákupmi liekov a základných 

potravín. Táto skupina dobrovoľníkov pomáhala s roznáškou rúšok a aj ich šitím v počte  cca 150 

kusov. Roznos rúšok ďalej zabezpečoval primátor mesta spolu s poslancami a zamestnancami 

mesta. Mesto Spišské Vlachy na vlastné náklady zabezpečilo rúška pre občanov nad 62 rokov,   

pre obchodné prevádzky, pre OO PZ Spišské Vlachy, pre zdravotníkov v našom meste,   

pre zamestnancov mestského úradu a  pre prijímateľov opatrovateľskej služby. Do šitia rúšok sa 

zapojili aj fyzické osoby či podnikatelia, čo bolo neoceniteľným prínosom v čase, keď sa rúška 

stali nedostatkovým tovarom. 

 Aj napriek neľahkej situácii v oblasti kultúry sa Mesto Spišské Vlachy zapojilo   

do celoslovenského projektu Sto ruží pre Štefánika, ktorú zorganizoval Klub spoločnosti Milana 

Rastislava Štefánika na Slovensku, ktorého cieľom je pri príležitosti Roka Štefánika vysadiť      

na území Slovenska sto ruží. Uskutočnilo sa slávnostné odhalenie pamätnej tabule pri ruži generála 

Štefánika, ktorá je v našom meste vysadená pri budove radnice na ulici Požiarnickej oproti domu 

na ulici SNP, v ktorom generál Milan Rastislav Štefánik býval v roku 1913. 

 Po uvoľnení opatrení bolo zorganizované v parku pri evanjelickom kostole dňa 21.08.2020 

Letné kino pod gaštanmi s premietaním filmu Loli paradička, pri tejto letnej akcii si spoločne 

oddýchli a načerpali pozitívnej energie veľkí i malí.  

 V októbri 2020 bola po rozsiahlej rekonštrukcii znovu otvorená Mestská knižnica. 
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 V našom meste je už dobrým zvykom, že v období mesiaca októbra úcty k starším sa 

pripravuje spoločné stretnutie starších jubilantov v spoločenskej sále kultúrneho domu. Avšak 

opatrenia v súvislosti s pandémiou COVD-19 nám tohto roku neumožnili zorganizovať spoločné 

stretnutie jubilantov. Naši spoluobčania pri príležitosti svojho životného jubilea však neostali   

bez patričného  poďakovania, gratulácie a darčeka, ktorý im počas novembrových a decembrových 

dní odovzdal pán primátor aj v mene poslancov MsZ pri osobnej návšteve v ich  domácnostiach.  

 

 Nezabudlo sa ani na našich najmenších obyvateľov mesta. Mikuláš deti odmenil balíčkom, 

keď prechádzal ulicami nášho mesta 5.12.2020 a pri tejto príležitosti rozsvietil aj vianočný 

stromček – najkrajší symbol Vianoc a priniesol tak vianočnú atmosféru pre všetkých obyvateľov. 

 

 Spolupatričnosť a ohľaduplnosť prejavili občania mesta aj počas dvoch kôl celoplošného 

testovania a jedného kola dobrovoľného testovania v súvislosti s ochorením COVID – 19. Kedy 

svojou disciplínou a trpezlivosťou prispeli k úcty hodnému výkonu  profesionálnej a zodpovednej 

práci armády zdravotníkov, dobrovoľníkov, administratívnych pracovníkov, štátnej 

polície, dobrovoľného hasičského zboru a zamestnancov Mestského úradu, čím sa podarilo 

testovanie v našom meste zvládnuť úspešne bez nejakých horších komplikácii.  

 

 Celosvetová pandémia v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19 preverila 

pripravenosť štátu v oblasti starostlivosti o najzraniteľnejších členov našej spoločnosti a zároveň 

ukázala, že starostlivosť o starých občanov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby je 

nedostatočná. Zistilo sa, že šírenie vírusu v zariadeniach sociálnych služieb s pobytom najmä 

s väčším počtom, má pre klientov vážne niekedy až smrteľné následky. Potvrdilo sa, že 

deinštitualizácia sociálnych služieb a podpora čo najdlhšieho zotrvania občana v jeho prirodzenom 

domácom prostredí je správnym krokom v oblasti poskytovania sociálnych služieb a zachovania 

dôstojnosti človeka, k čomu v nie malej miere prispieva aj poskytovanie opatrovateľskej služby 

terénnou formou spolu s ďalšími podpornými sociálnymi službami, ako je požičiavanie pomôcok, 

poskytovanie sociálnej služby v jedálni, prepravná služba a nesmieme zabudnúť ani na terénnu 

ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú prostredníctvom ADOSu a Mobilného hospicu, kedy aj 

vážne chorý človek, resp. sa ak jedná o pacienta v terminálnom štádiu môže ostať doma 

v spoločnosti svojich blízkych a neumiera sám v neznámom prostredí. Prax však ukazuje, že 

v niektorých prípadoch je opatrovateľka jediným človekom, s ktorým opatrovaný prichádza do 

sociálneho kontaktu a tak sa opatrovateľka stáva jediným spojivom medzi opatrovaným a okolitým 

svetom. Najťažšie je získať si dôveru seniorov a vytvoriť nejakú tú láskavú formu pomoci. Vážnou 

prekážkou pri poskytovaní OSL je žiaľ skutočnosť, keď príbuzní neprejavujú záujem a 

nezabezpečujú starostlivosť o ťažko chorého svojho príbuzného počas víkendov, sviatkov a mimo 

pracovného času opatrovateľky. Stávame sa svedkom situácii, kedy sa príbuzní zbavujú svojej 

zodpovednosti a celú starostlivosť o opatrovaného prenášajú na opatrovateľku resp. mesto, nech to 

riešia. Zabúdajú, že OSl je výpomocou pre rodinných príslušníkov a nie kompletnou 

starostlivosťou o človeka odkázaného na pomoc inej fyzickej osoby. 

 

 Sociálne služby na území mesta Spišské Vlachy sú poskytované v zmysle platnej legislatívy 

Slovenskej republiky a v súlade s požiadavkami a potrebami obyvateľov nášho mesta v rámci 

finančných  a personálnych možnosti mesta.  

V Spišských Vlachoch, dňa  10.01.2021                                           .........................................                                                                                                            

                                                                                                                      Ľubomír Fifik                                                                       

                                                                                                                      primátor mesta 


