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Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 

Obce Zemplínska Teplica za rok 2020 

 

 V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 83  má každá obec povinnosť 

vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb. Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici dňa  

23. 04. 2018 schválilo uznesením č. 421/IV/2018 Komunitný plán sociálnych služieb Obce 

Zemplínska Teplica na roky 2018 – 2022. V časti 7 tohto koncepčného dokumentu sme sa zaviazali 

jedenkrát ročne predložiť správu o plnení Komunitného plánu a celkovej sociálnej situácii v obci. 

Prax ukázala, že je ešte potrebné niektoré priority viac rozpracovať, alebo je potrebné určitú oblasť 

sociálneho života v obci zapracovať do Komunitného plánu. Monitorovaním sociálnej situácie v obci 

boli vyhodnotené schválené ciele a priority Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Zemplínska 

Teplica za rok 2020 nasledovne: 

 

Priorita č. 1 – Opatrovateľská služba, terénna služba 

 

Aktivity: 

-     Zabezpečenie  sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom  

prostredí 

-     Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne,  k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný 

spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie medziľudských vzťahov.  

  

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba určená na dohľad, pomoc a  podporu  odkázaným 

osobám. Táto služba sa poskytuje občanovi opatrovateľkou priamo v jeho domácnosti, ak je odkázaný 

na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti a svoju domácnosť, pri 

základných sociálnych aktivitách a pri dohľade. 

 V rámci tejto služby obec vykonáva administratívu v oblasti spracovania sociálneho posudku, 

zdravotného posudku, návštevy klienta, uzatvára zmluvy. Obec zamestnáva v rámci národného 

projektu opatrovateľská služba 10 opatrovateliek, pričom každá z nich má odborný certifikát k svojej 

činnosti.  Poskytujú opatrovateľskú službu 30 odkázaným občanom. 

Terénna sociálna služba sa poskytuje fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácií a jej 

obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné 

činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie 

sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov. V obci sa organizuje aj zber šatstva, ktoré pracovníčky darovali do odkázaných rodín.                                     

 

Priorita č. 2 – Sociálna služba v zariadení 

 

Aktivity: 

- Zabezpečenie sociálnej služby v registrovanom zariadení VÚC  

- Obec v roku 2020 usmerňuje záujemcov o pobyt v registrovanom zariadení VÚC pri 

vypisovaní žiadosti a takto  sme umiestnili jedného občana v DSS Domovina, n.o., Žehra, časť 

Hodkovce. 

 

- Zabezpečenie sociálnej služby v registrovanom súkromnom resp. obecnom zariadení 

Obec v roku 2020 usmerňuje záujemcov o pobyt v registrovanom zariadení VÚC pri vypisovaní 

žiadosti a takto bola umiestnená jedna občianka v Dome seniorov Sečovce, n.o. a jedna v Domov 

dôchodcov Tereza, n.o., Novosad a jedna v Centre sociálnych služieb sv. Márie v Drienove. 
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Priorita č. 3 – Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí 

 

Aktivity: 

- Zabezpečenie možnosti  stravovania- 

- Zabezpečenie finančnej podpory stravovania 

Obec nezabezpečuje priamo stravovanie starších a odkázaných osôb, ale sprostredkuje túto službu 

cez reštauračné zariadenie z Parchovian. Časť dôchodcov sa stravuje v Dennom stacionári Lumina, 

kde je dovážaná strava takisto z reštaurácie v Parchovanoch. V priemere sa mesačne stravuje 

v priemere 10 osôb. 

V roku 2020 OZ schválilo príspevok na stravu pre dôchodcov z rozpočtu obce, ktorý je pravidelne 

vyplácaný po skončení mesiaca. 

 

Priorita č. 4 – Rozšírenie a podpora vzdelávacích aktivít školskej výchove z dôvodu nárastu 

žiakov s poruchami učenia, integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

Aktivity: 

- Zabezpečenie služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v komunite 

- Aktivity smerujú k skvalitneniu návykov mládeže 

- Eliminácia negatívnych javov dôsledku zníženia normatív 

- Podpora poskytovania služieb pre mládež 

- Individuálny prístup pri integrácii detí vo vyučovacom procese so zdravotným 

znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním 

- Zabezpečenie asistenta učiteľa 

- Kvôli nárastu počtu žiakov rozšírenie prevádzky školy 

 

Obec realizuje Národný projekt PRIM, v rámci ktorého sú v materskej škole zamestnané tri osoby – 

odborný pracovník a 2 asistenti.  

Na odstránenie dvojsmennej prevádzky v základnej škole dala obec vypracovať projekt nadstavby 

nad budovu družiny, ktorým sa zvýši počet tried. Toho času obec hľadá zdroje na financovanie 

investičného projektu. 

 

Priorita č. 5 – Spoločensky neprispôsobivé osoby 

 

Aktivity: 
- Osobitný príjemca dávky   

- Začlenenie spoločensky neprispôsobivých osôb do spoločenského života 

 

Obec Zemplínska Teplica venuje hlavnú pozornosť v tejto oblasti na realizáciu inštitútu 

osobitného príjemcu. Za rok 2020 to bolo zo začiatku roka v priemere 15 rodín na inštitút rodinných 

prídavkov a neskôr po vzniku epidémie COVID19 sa tento počet znížil na jedného rodiča. 

 Obec spolupracuje so sociálno-právnou ochranou detí a mládeže a sociálnou kuratelou   

v Trebišove, kde vyhľadáva rodiny s deťmi v krízových životných situáciách a zároveň rieši ich 

zložitú situáciu formou dohľadu. Zároveň rieši ich zložitú situáciu návštevami v domácnostiach,

   

Priorita č. 6 – Nezamestnaní 

 

Aktivity: 
- Pracovné návyky 

- spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri hľadaní zamestnania 

- Pomoc pri rekvalifikácii 

 

 V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov obec uzatvára každoročne 
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zmluvy na zamestnávanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti na čistenie verejných 

priestranstiev a národných programov, napr. program „Praxou k zamestnaniu“ a „Podpora 

zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce“. Celkom bolo 

zapojených 5 nezamestnaných.  Zabezpečuje tiež výkon malých obecných služieb, aktivačnej činnosti,  

aplikáciu § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. V roku 2020 bolo do týchto aktivít 

zapojených priemerne 45 osôb. 

 

Priorita č. 7 - Vybudovanie bezbariérovosti v obci 

 

Aktivity: 
- predinvestičná fáza – vysporiadanie vlastníckych vzťahov 

- spracovanie výkresovej dokumentácie /pre územné konanie, pre stavebné povolenie/ 

- vydanie stavebného povolenia 

- investičná fáza 

- získanie zdrojov financovania 

- verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní  

- realizácia 
 

 Cieľom je, aby sa postupne zabezpečila bezbariérová prístupnosť všetkých plôch, pozemkov 

a stavieb súvisiacich s bývaním, so vzdelávaním, zamestnaním, zdravotníckou a sociálnou 

starostlivosťou. Bezbariérovosť exteriérového prostredia je jednou z najdôležitejších podmienok 

inklúzie osôb so zdravotným postihnutím do života spoločnosti, bez ktorej by bola bezbariérovosť 

interiéru budov značne obmedzená. Z hľadiska bezbariérovej prístupnosti územia sú najdôležitejšie 

bezbariérové prístupy do budov a užívanie ulíc a chodníkov. Uľahčiť pohyb a orientáciu nielen 

užívateľom s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia a seniorom, ale napríklad aj rodičom 

s kočíkom a tehotným ženám 

Obec potrebuje doriešiť bezbariérovosť do interiérov verejných budov a to najmä do zdravotného 

strediska, obecného úradu, kultúrneho domu. Na chodníkoch má vybudovanú bezbariérovosť na 

pomerne dobrej úrovni, je potrebné v tomto naďalej pokračovať. 

 

Priorita č. 8 – Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb 

 

Aktivity: 
- Vypracovanie a schválenie VZN a zásady finančnej podpory v oblasti sociálnych služieb 

- Novelizácia 

- Registrácia sociálnych služieb na VÚC – podľa potreby – Zriadenie opatrovateľskej služby, 

            Prepravná služba ... 

 

 V súčasnosti máme registrované v obci Zemplínska Teplica nasledovné sociálne  služby :                                   

Opatrovateľská služba a komunitné centrum. V prípade požiadaviek zaregistrujeme aj ďalšie SS.  

 

Priorita č. 9 - Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu 

 

Aktivity: 

- predinvestičná fáza – vysporiadanie vlastníckych vzťahov, spracovanie projektovej 

dokumentácie, vydanie stavebného povolenia 

- investičná fáza – získanie zdrojov financovania, verejné obstarávanie, realizácia, 

kolaudácia 

- fáza po realizácii: 

          kvalitné sociálne prostredie 

 

 Obec Zemplínska Teplica má zadefinované v základných, koncepčných dokumentoch ako 

jeden zo strategických priorít budovanie obecných bytov. Za týmto účelom v minulosti boli postavené 



 

4 

 

  

3 bytovky s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR. 

 V oblasti sociálneho bývania má obec vypracovanú projektovú dokumentáciu na výstavbu 12 

bytov nižšieho štandardu na Lesnej ulici. Zvažuje podporu svojpomocnej výstavby domov.  

 

Priorita č. 10 – Vybudovacie cyklotrasy 
 

Aktivity: 

- Zabezpečenie aktívneho športového vyžitia seniorov a mládeže 

- Rehabilitácia zdravotne postihnutých 

- Bezpečný presun obyvateľstva 

V roku 2020 sa obec realizáciou tejto aktivity nezaoberala. Problémom je majetkoprávne 

vysporiadanie pozemkov pre realizáciu projektu. Táto úloha zostáva do budúcich rokov. 

 

Priorita č. 11 – Podpora vytvorenia sociálneho zariadenia a poskytovania sociálnej služby 

pre potreby obce s verejným poskytovateľom 

 

Aktivity: 

- Spolupráca 

- Podpora  

- Zabezpečenie  sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom 

 prostredí 

 Obec v dlhodobých zámeroch plánuje zabezpečiť výstavbu zariadenia sociálnych služieb v obci.  

Toho času pobytovú službu sprostredkúva v zariadeniach v blízkom okolí ako napr. Sečovce, 

Michaľany, Trebišov. Pre pobyt v týchto zariadeniach robí posudkovú činnosť a vydáva 

rozhodnutia na umiestnenie v zariadení. Ideálne je však čo najdlhšie zotrvanie odkázanej osoby 

v domácom prostredí a preto opatrovateľskú službu v domácnostiach poskytuje 10 opatrovateliek. 

 

Priorita č. 12 – Komunitné centrum, Podporné sociálne služby 

 

Aktivity: 

-  Zabezpečovanie sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom 
prostredí 

- Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne, k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný 

spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie medziľudských vzťahov 
 V obci bolo vybudované komunitné centrum a skolaudované v decembri 2018. 

 V roku 2020 pracovníci KC zabezpečovali poskytovanie odborného poradenstva v oblasti 

bývania, zamestnania, vzdelávania, financií, zdravia, sociálnej patológie a sociálneho zabezpečenia. 

Mesačne organizovali komunitné aktivity, ktoré však v roku 2020 pre koronavírus podľa boli podľa 

aktuálnej situácie v štáte buď zrušené alebo organizované s obmedzeným počtom zúčastnených. 

Uskutočnili sa podujatia – novoročný karneval, Valentínske srdiečko, Hygiena a zdravie, Ukončenie 

školského roka, Prázdninová diskotéka, Čistíme si zuby, umývame ruky, Opekačka – rozlúčka 

s prázdninami. 

Zamestnanci komunitného centra počas obmedzení z dôvodu koronavírusu úzko spolupracovali 

s učiteľkami a asistentkami z materskej školy a základnej školy pri dištančnom vzdelávaní. 

Vzdelávaniu detí sa počas epidémie venujú vo zvýšenej miere. Zhotovili spoločne s klientami poštové 

schránky na Lesnú a Požiarnickú ulicu, rozdávali šatstvo a iné potreby do domácnosti.  

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce je otvorený dokument, ktorý bude obec podľa potrieb 

obyvateľov obce dopĺňať. 

 

V Zemplínskej Teplici 04. 11. 2020                             Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce 


