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ÚVOD
Úvodná časť komunitného plánu obsahuje základné informácie
o význame, princípoch a legislatívnych východiskách tohto
dokumentu. Obsahuje informácie aj o hlavných aktéroch
komunitného plánovania a ďalších, súvisiacich koncepčných
dokumentoch na všetkých úrovniach.
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1.1 PODSTATA KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
Komunitné plánovanie je jedna zo základných metód riadenia rozvojových procesov. Jej
cieľom je absorbovať názory celej komunity žijúcej v obci Betliar, ktoré umožnia spracovať
podkladové materiály pre rôzne oblasti verejného života. Ide o proces, ktorý pomáha v plánovaní
a poskytovaní lepších a kvalitnejších služieb, ktoré budú znamenať skutočný prínos a zmenu v
životoch ľudí.
Zmyslom komunitného plánovania je najmä aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie
poskytovania sociálnych služieb spoločným, koordinovaným postupom. Výsledkom komunitného
plánovania by mali byť odpovede na otázky typu:
• Aké sociálne služby treba vytvoriť?
• Aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť?
• Aké má riešené územie ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych
služieb?
Metóda komunitného plánovania je považovaná za dobrý systém začiatku spolupráce a vzniku
trvalejších partnerstiev v oblasti poskytovania sociálnych služieb a výrazne posilňuje princípy
zastupiteľskej demokracie. Princípy zastupiteľskej demokracie sú podporené najmä v zmysle
zapojenia sa verejnosti do procesu formovania sociálnych služieb.
V procese komunitného plánovania možno ako komunitu chápať verejnosť, čiže všetkých,
ktorých sa daná oblasť dotýka. Za komunitu možno považovať aj tých, ktorí budú vybrané služby
v oblasti využívať. Ďalej je možné pod komunitou chápať priamo obec Betliar. V tomto prípade
je komunitným plánovaním hľadaný určitý spôsob pomoci sociálnym skupinám obyvateľov
riešeného územia, ktorí sú odkázaní na sociálne služby.
Hlavným nástrojom komunitného plánovania je komunitný plán sociálnych služieb, ktorý
definuje jednotlivé ciele a konkrétne aktivity smerujúce k dosiahnutiu dlhodobej vízie rozvoja
sociálnych služieb v riešenom území. Jeho náplňou je identifikovať sociálne problémy a zvoliť
stratégiu ich riešenia so zreteľom na klienta, poskytovateľov služieb, technickej vybavenosti a
pod. Výsledkom je strategický dokument, ktorý reflektuje potreby a záujmy celej komunity. Do
jeho tvorby by mala byť zapojená čo najväčšia skupina obyvateľov všetkých kategórií, aby mali
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všetci možnosť participovať a vyjadriť svoje záujmy. Len takýmto spôsobom sa tento strategický
dokument stane plnohodnotným podkladom pre rozvoj sociálnych služieb v riešenom území.
Vo všeobecnosti sa za cieľ komunitného plánovania sociálnych služieb považuje predovšetkým
posilňovanie sociálnej súdržnosti. Za ďalší cieľ je možné označiť predchádzanie sociálnej exkurzii
a izolácii ohrozených jedincov a skupín. Posledným, nemenej dôležitým cieľom komunitného
plánovania, je opätovné zaradenie jednotlivcov, ktorí stoja na okraji komunity, do spoločnosti.
Títo jedinci v niektorých prípadoch predstavujú hrozbu pre komunitu alebo vyvolávajú strach či
neistotu. (PhDr. Helena Woleková, 2004)

1.2 LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ
Rokom 2008 vstúpil do platnosti Zákon č. 448/2008 Z.z, o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 445/1991 Z.b o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, ktorý obciam ukladá povinnosť plánovať sociálne služby na základe
komunitného plánovania podľa § 83 ods. 2: „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, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky,
ﬁnančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.”
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb podľa Zákona č. 448/
2008 Z.z., o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Z.b o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obsahuje:
• analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho
územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb a
vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,
• analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom obvode
obce alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov
sociálnych služieb a cieľových skupín,
• analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce alebo
vyššieho územného celku,
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• určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho
územného celku,
• časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja
sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok,
prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu,
• spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb.
Obec podľa Zákona č. 448/2008 Z.z., o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/
1991 Z.b o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c) je správnym orgánom v konaniach o
1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v
dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť podľa § 73 ods. 11,
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
1. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení
opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
2. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,
3. opatrovateľskej služby,
4. prepravnej služby,
5. odľahčovacej služby,
6. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa,
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
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g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa §
12,
h) uzatvára zmluvu
1. o poskytovaní sociálnej služby,
2. 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,
i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahovú
sociálnu službu pre deti a rodinu s ambulantnou sociálnou službou, zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
k) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 4 na základe písomnej zmluvy podľa
osobitného predpisu a kontroluje hospodárenie s ním,
l) poskytuje podľa § 75 ods. 1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 8 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby,
p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej
v písmene o) a kontroluje ich plnenie,
q) vedie evidenciu:
1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby,
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2. rozhodnutí podľa písmena c),
3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
r) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
s) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom
sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
t) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu,
u) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej
posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d).

Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia podľa Zákona č. 448/ 2008 Z.z.,
§ 82:
• Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych
služieb podľa tohto zákona, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu na účel
predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a
riešenia miestnych sociálnych problémov.
• Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov miestnej
komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva,
najmä rozvojom sociálnych služieb.
• Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je koordinácia činnosti
subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb
zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych
schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora
jej začlenenia do spoločnosti.
Okrem spomínaného Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách riešia sociálnu
problematiku aj nasledovné legislatívne dokumenty:
• Zmena a doplnenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v
znení neskorších predpisov
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• Výnos MPSVaR SR z 5.12.2007 č. 29775/2007 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR
• Zákon 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele
• Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

1.3 HLAVNÉ PRINCÍPY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
Vypracovanie komunitného plánu by malo prebiehať podľa nasledujúcich základných
princípov:
• Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi – potreby a ciele všetkých účastníkov majú rovnakú
váhu. Rovnaký priestor musí byť venovaný názorom všetkých zúčastnených strán.
• Zapájanie miestneho spoločenstva – rôzne metódy a formy oslovovania obyvateľov na
spoluprácu - ponuka musí byť zrozumiteľná podľa oblastných špecifík, napr. podľa miestnej
časti, spôsobu života, záujmov, etnickej príslušnosti a pod.
• Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov – nesmie sa zabudnúť na spoluprácu s
podnikateľmi, ktorí sa už v minulosti angažovali v tejto oblasti, na váhu práce dobrovoľníkov v
sociálnych službách, na svojpomocné skupiny, rodinnú starostlivosť, susedskú výpomoc a pod.
• Práca s informáciami – nevyhnutnosť zabezpečenia rovnakého prístupu k informáciám pre
všetkých, ktorí sa zúčastňujú plánovania. Takisto je dôležité aj zabezpečenie odovzdávania
informácií verejnosti. V prípade pravidelného odovzdávania informácií bude možné očakávať
relevantné pripomienky a podnety. V neposlednom rade je dôležité stanoviť si, ako bude
možné vznášať pripomienky a ako sa bude s pripomienkami narábať.
• Priebeh spracovania komunitného plánu je rovnako dôležitý, ako výsledný dokument - proces
komunitného plánovania je založený na vyhľadávaní, zapájaní a diskusiách s rôznymi osobami.
Proces teda umožňuje, aby bol navrhnutý systém sociálnych služieb jedinečný, neopakovateľný
a plne zodpovedal miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom.
• Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce – správna a dobre fungujúca spolupráca
medzi všetkými účastníkmi prináša kvalitnejšiu ponuku sociálnych služieb.
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• Kompromis priania a možností – výsledkom komunitného plánovania je nájdenie
kompromisného riešenia medzi tým, čo sa chce dosiahnuť a tým, čo je k dispozícii. Dôležitú
úlohu nezohrávajú len materiálne, finančné a ľudské zdroje, ale tiež spoločná dohoda, ktorá
vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov komunitného plánu podieľať.

1.4 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PROCESU
KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
Pre úspešnosť procesu komunitného plánovania sociálnych služieb je nutné, aby boli do
procesu tvorby komunmitného plánu zapojené nasledovné 3 skupiny účastníkov:
1. zadávatelia sociálnych služieb
2. poskytovatelia sociálnych služieb
3. užívatelia sociálnych služieb
1. Zadávatelia sociálnych služieb
Jedná sa o účastníkov komunitného plánovania, ktorým zákon ukladá povinnosť zabezpečiť
sociálne služby pre obyvateľov územia, ktoré spadá pod jeho správu. V systéme slovenskej
verejnej správy sú zabezpečovateľmi sociálnych služieb práve obce a mestá. Pri vypracovávaní
komunitného plánu /názov obce, resp. mesta/ je to mesto/obec /názov/.
2. Poskytovatelia sociálnych služieb
Poskytovateľmi sociálnych služieb môžu byť nasledovné subjekty, ktoré spĺňajú podmienky
stanovené zákonom o sociálnych službách:
• fyzické osoby,
• podnikateľské subjekty,
• súkromné neziskové organizácie,
• organizácie zriadené obcou,
• organizácie zriadene samosprávnym krajom,
• organizácie zriadené štátom
Postavenie všetkých poskytovateľských subjektov je v rámci komunitného plánovania rovnaké,
t.j. ciele a zámery subjektov majú rovnakú váhu.
3. Užívatelia sociálnych služieb
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Užívateľom sociálnych služieb je každý, kto prijíma pomoc sociálnych služieb. Takisto sú to
aj občania, ktorí pomoc sociálnych služieb prijímali v minulosti, alebo ju ešte len budú prijímať.
Počas života sa môže stať užívateľom sociálnych služieb každý občan. Zámery a ciele užívateľov
majú rovnaké alebo priam prioritné postavenie, ako zámery a ciele zadávateľov a poskytovateľov.
V priebehu procesu komunitného plánovania by mal byť kladený dôraz na výber cieľových skupín.
Základnými cieľovými skupinami, pre ktoré by sa mali sociálne služby plánovať sú:
• seniori – osoby v poproduktívnom veku
• rodiny s deťmi a mládež
• nezamestnaní
• marginalizované menšiny
• zdravotne (telesne alebo duševne) znevýhodnené osoby a ich rodiny
• osoby v nepriaznivej sociálnej situácii
Účastníci procesu komunitného plánovania

1.5 DOKUMENTY NADVÄZUJÚCE NA TVORBU
KOMUNITNÉHO PLÁNU
ZOZNAM SÚVISIACICH HLAVNÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
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Názov dokumentu/

Platnosť

Úroveň

Zdroj dát

dokumentu

dokumentu

O dokumente
Ovplyvňuje proces tvorby sociálnej
politiky v štátoch EU v nasledovných
oblastiach:
• Pracovné a životné podmienky v
členských štátoch, v prípade
poklesu pod akceptovateľnú
úroveň, je EU schopná vynútiť si
nápravu.
• Znižovanie rodovej nerovnosti –
stanovenie rovnakých podmienok

Amsterdamská
zmluva

pre rovnaký pracovný a
Od r. 1997

Medzinárodná

spoločenský prístup k mužom a
ženám, najmä z hľadiska
platového odmeňovania.
• Oblasť - práca maloletých a ich
ochrana pri práci, organizácia
pracovného času, hromadné
prepúšťanie či povinnosti
zamestnávateľa voči
zamestnancovi.
• Uplatnenie princípu voľného
pohybu osôb aj na migrantov v
rámci EÚ.
Program na zvýšenie ekonomickej

Lisabonská zmluva

Od r. 2000

Medzinárodná

moci vo svete prostredníctvom
zvýšenia konkurencieschopnosti EU,
ktorý obsahuje nasledujúce priority:
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Platnosť

Úroveň

Zdroj dát

dokumentu

dokumentu

O dokumente
• Znižovanie nezamestnanosti
vekovej skupiny 15 - 64 rokov.
• Oblasť sociálnej inklúzie.
• Zamestnanosť žien (minimálne 60
%).
• Zamestnanosť starších ľudí –
obyvateľov v preddôchodkovom
veku 55 - 64 rokov.
• Starostlivosť o deti
prostredníctvom predškolských
zariadení.
Zaväzuje jednotlivé štáty, aby
poskytovali ochranu práv a slobôd
jednotlivcom a poskytuje

Dohovor o ochrane
ľudských práv a

Od r. 1950

Medzinárodná

základných slobôd

jednotlivcom procesné nástroje na
priame uplatnenie takto zaručených
práv a slobôd voči štátu
prostredníctvom Európskeho súdu
pre ľudské práva.
Upravuje právnu ochranu detí na
celom svete, podpísaný vo všetkých

Dohovor o právach
dieťaťa

Od r. 1989

Medzinárodná

krajinách sveta okrem USA
a Somálska. 3 základné body:
• Právo participácie na rozhodovaní
vo veciach, ktoré sa ich týkajú.
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Názov dokumentu/
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Úroveň

Zdroj dát

dokumentu

dokumentu

O dokumente
• Ochrana detí pred akýmikoľvek
skutkami, ktoré by mohli porušiť
ich práva.
• Zabezpečenie ochrany práv detí
pred ich narušeniami.
Jeho cieľom je presadzovať,
ochraňovať a zabezpečiť
plnohodnotný a rovný výkon

Dohovor OSN o
právach osôb so
zdravotným

ľudských práv a základných slobôd
Od r. 2006

Medzinárodná

pre všetky osoby so zdravotným
postihnutím a podporovať úctu k ich

postihnutím

dôstojnosti bez akejkoľvek
diskriminácie na základe
zdravotného postihnutia.
Obsahuje minimálne sociálne práva,
ktoré musia členské štáty Rady

Európska sociálna
charta

Európy (všetky tieto štáty sú zároveň
Od r. 1961

Medzinárodná

členmi EÚ) implementovať do svojej
legislatívy. Ide teda o spoločné
minimálne štandardy vo všetkých
krajinách EÚ.

Pozičný dokument

Obsahuje 2 hlavné ciele:

Európskej komisie
k Partnerskej
dohode a

• Zvýšenie miery zamestnanosti
2014 – 2020

programom SR na
roku 2014-2020

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
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dokumentu

dokumentu

O dokumente
• Zníženie podielu obyvateľov, ktorí
sú ohrození chudobou a soc.
využívaním na 17,2 % do roku
2020 (z 20,5 % v roku 2012).
Obsahuje nasledujúce ciele:
• Účinnejšie riešiť dlhodobú
nezamestnanosť prostredníctvom
poskytovania aktivačných
opatrení - druhej šance na
vzdelávanie a individuálne
prispôsobeného kvalitného
odborného vzdelávania.

Národný program
reforiem

• Zvýšenie kapacity verejných
Od r. 2015

Národná

služieb zamestnanosti pre správu
prípadov.
• Zlepšenie stimulov v oblasti
zamestnanosti žien - zlepšiť
poskytovanie zariadení
starostlivosti o deti, najmä pre
deti do troch rokov.
• Inklúzia marginalizovanej rómskej
menšiny - napr. prostredníctvom
inkluzívneho vzdelávania.
Obsahuje nasledujúce ciele:

Národné priority
rozvoja sociálnych

2015 - 2020

služieb

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
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Zdroj dát

dokumentu

dokumentu

O dokumente
• Zabezpečovanie dostupnosti
sociálnych služieb v súlade s
potrebami cieľových skupín
a komunity.
• Zabezpečenie rozvoja sociálnych
služieb dostupných pre osoby v
segregovaných lokalitách s
koncentráciou generačne
reprodukovanej chudoby.
• Zvýšenie dostupnosti
komunitných sociálnych služieb s
dôrazom na rozvoj sociálnych
služieb pre rodiny, ktoré sa
starajú o svojho člena,
odkázaného na pomoc inej osoby
pri sebaobslužných činnostiach.
• Deinštitucionalizácia sociálnych
služieb.
• Presadzovanie princípu
integrovanej dlhodobej
zdravotno-sociálnej starostlivosti.
• Zavádzanie systému zabezpečenia
a hodnotenia podmienok kvality
poskytovaných sociálnych služieb.

ZOZNAM SÚVISIACICH VEDĽAJŠÍCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
5. JÚNA 2017

OBCE-EPRO.SK

15

2017 - 2021

ÚVOD

BETLIAR

Názov dokumentu/

Platnosť

Úroveň

Zdroj dát

dokumentu
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O dokumente
Základným cieľom dokumentu je

Národný program

prostredníctvom definovaných úloh a

rozvoja životných

opatrení zabezpečiť dosahovanie

podmienok osôb so

2014 - 2020

Národná

pokroku v oblasti ochrany práv osôb

zdravotným

so zdravotným postihnutím uznaných

postihnutím

Dohovorom a pokroku pri ich
používaní.
Dokument zameraný na podporu
ľudských práv starších osôb cestou ich
aktivizácie prostredníctvom verejných
podporných politík (politiky v oblasti
zamestnanosti a zamestnateľnosti
starších, politiky v oblasti podpory ich

Národný program
aktívneho starnutia

2014 – 2020

Národná

celoživotného vzdelávania,
občianskych a sociálnych aktivít mimo
formálneho trhu práce, podpory ich
nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej
a sociálnej bezpečnosti, vrátane
ochrany pred zlým zaobchádzaním vo
všetkých spoločenských sférach
a vzťahoch.
Obsahuje nasledujúce ciele:

Národný akčný plán
pre elimináciu a
prevenciu násilia na

• Posilniť právny a inštitucionálny
2014 - 2019

ženách

Národná

rámec za účelom uznania práv žien
a ich ochrane proti všetkým
formám násilia proti ženám a
zabezpečiť, aby štátne orgány,
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dokumentu

dokumentu

O dokumente
vrátane súdnych orgánov
konajúcich v mene štátu, konali v
súlade s týmto záväzkom žien.
• Zabezpečiť rýchlu, efektívnu a
dostupnú pomoc všetkým ženám,
ktoré sú vystavené násiliu alebo
hrozbe násilia a to s ohľadom na
špecifické potreby, ktoré z ich
situácie vyplývajú.
• Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu
pomoc pomocou
štandardizovaných postupov pre
pomáhajúce profesie a orgány
činné v trestnom konaní.
• Zabezpečiť rodovo citlivé
vzdelávanie všetkých pomáhajúcich
profesií a zainteresovaných
subjektov v oblasti prevencie a
eliminácie násilia na ženách.
• Predchádzať vzniku násilia a
akejkoľvek situácii, ktorá prispieva
k vzniku a tolerancii násilia.
• Vytvoriť dostatočnú poznatkovú
bázu o výskyte a rôznych
aspektoch násilia na ženách.
• Prijať všetky potrebné legislatívne a
iné opatrenia na náležité
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Zdroj dát

dokumentu

dokumentu

O dokumente
predchádzanie, vyšetrovanie,
trestanie a poskytnutie
odškodnenia za skutky násilia voči
ženám na pracovisku.
Obsahuje nasledujúce ciele:
• Vytvoriť Národný koordinačný
rámec pre riešenie násilia
páchaného na deťoch Zabezpečiť
systematické monitorovanie a
hodnotenie systémov ochrany detí

Národná stratégia
na ochranu detí pre

pred násilím.
Od r. 2014

Národná

násilím

• Predchádzať inštitucionálnemu a
systémovému porušovaniu práv
dieťaťa.
• Zabezpečiť profesionalitu a kvalitu
výkonu politík.
• Zvyšovať informovanosť o
problematike násilia páchaného na
deťoch.
Nadrezortný dokument, ktorý aj s
prispením sociálnych partnerov,
samospráv a odbornej verejnosti

Národná stratégia

Do roku

zamestnanosti

2020

Národná

prináša riešenia pre podporu rastu
zamestnanosti. Hlavným cieľom
stratégie je, okrem dosiahnutia 72 %nej zamestnanosti, aj zlepšenie
životných podmienok pracujúcich ľudí.
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O dokumente
Okrem toho by mala prispieť k
účelnejšiemu využívaniu finančných
zdrojov určených na podporu
zamestnanosti.
Snaha o integráciu Rómov
predovšetkým v 4 hlavných oblastiach:

Stratégia SR pre

Do roku

integráciu Rómov

2020

Národná

• vzdelanie
• zamestnanosť
• zdravotná starostlivosť
• bývanie
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2017 - 2021

BETLIAR

ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť obsahuje informácie o socioekonomickej
stránke riešeného územia. Samostatná pozornosť je venovaná
demografickej analýze, ktoré obsahuje podrobné výstupy a
informácie o štruktúre obyvateľstva. Ďalšie časti sú venované
analýze poskytovateľov sociálnych služieb, školstva,
zdravotníctva a ďalších oblastí.
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2.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Obec Betliar sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria na náplavovom
kuželi Betliarskeho potoka a na nive rieky Slaná. Územie obce sa rozprestiera medzi Volovskými
vrchmi a vrchom Turecká v Slovenskom rudohorí. Južná časť chotára sa strmo zvažuje z nižšej
hornatiny do nivy, odtiaľ vystupuje do vrchoviny. Nadmorská výška v strede obce je 341 m. n. m.,
v chotári je 311 - 1286 m. n.m. Kataster má rozlohu 24,7 km2 a celková výmera územia obce je
24 669 314 m2. K obci patrí aj miestna časť Nižná Maša.
Kataster obce susedí:
• s obcou Gemerská Poloma zo západnej strany,
• s obcou Čučma z juhovýchodnej strany,
• s mestom Rožňava a obcou Rudná z južnej strany,
• s obcou Henclová zo severnej strany.
Poloha obce z pohľadu širších vzťahov

Sociodemografická analýza je zameraná na sumarizáciu údajov o vývoji, štruktúre a začlenení
obyvateľstva podľa viacerých ukazovateľov.
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2.1.1 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
2.1.1.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV
Vývoj počtu obyvateľov bol sledovaný v rokoch 2006 – 2015. Ako je možné vidieť, vývoj
obyvateľov mal za posledných 10 rokoch kolísavý charakter. Zo sledovaného obdobia zaznamel
Betliar najväčší počet obyvateľov v roku 2006, kedy bola dosiahnutá hranica 958. Naopak,
najmenej obyvateľov bolo zaznamenaných v roku 2008, kedy ich počet klesol na 923. Odvtedy ich
počet postupne narastá, avšak maximum z roku 2006 zatiaľ neprekonal.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2006 AŽ 2015
Rok

Počet obyvateľov

2006

958

2007

948

2008

923

2009

937

2010

929

2011

938

2012

940

2013

957

2014

946

2015

953

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.1.1.2 HUSTOTA OBYVATEĽSTVA
Hustota obyvateľstva v obci je presne 38,51 obyvateľov/km2. Pre porovnanie, priemerná
hustota zaľudnenia Slovenska je 110,8 obyvateľov/km2

HUSTOTA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2017
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Rok

Hustota obyvateľstva

2017

38 na km²

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.1.1.3 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA
Rozloženie obyvateľov podľa pohlavia bolo podľa posledných dostupných údajov takmer
vyrovnané. Miernu prevahu má mužská populácia, 51,2 % ku 48,8 % ženskej populácie.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2015
Pohlavie

Počet obyvateľov

Muži

488

Ženy

465

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.1.1.4 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV
Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za
určité obdobie. V sledovanom období 2007 – 2016 mal s výnimkou rokov 2012 a 2015 negatívne
hodnoty. Prírastok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom
a úbytkom. Počas sledovaných rokov mal kolísavý charakter, avšak prevahu mal prírastok
sťahovaním. Najväčšiu hodnotu dosiahol v roku 2009, kedy sa do obce prisťahovalo 15 obyvateľov.
Celkový prírastok/úbytok sa zisťuje ako súčet hodnôt prirodzeného prírastku/úbytku a prírastku/
úbytku sťahovaním.

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2007 AŽ 2016
Prirodzený
Rok

prírastok alebo
úbytok

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

2007

-7

-1

-8

2008

-7

-5

-12
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Prirodzený
Rok

prírastok alebo
úbytok

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

2009

-6

15

9

2010

-7

0

-7

2011

-3

3

0

2012

0

4

4

2013

-5

13

8

2014

-1

-6

-7

2015

0

-2

-2

2016

-4

0

-4

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.1.1.5 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV
Obyvateľstvo sa podľa vekového zloženia delí na 3 základné kategórie:
• Obyvateľstvo v predproduktívnom veku (0 - 14 rokov)
• Obyvateľstvo v produktívnom veku (15 - 64 rokov)
• Obyvateľstvo v poproduktívnom veku (65 a viac rokov)
Najpočetnejšou skupinou podľa vekového zloženia za rok 2015 bola mužská časť populácie
- 367 osôb, čo je 38,5 % z ich celkového počtu za daný rok. Celkovo tvorilo obyvateľstvo v
produktívnom veku 72,6 %. Najmenej početnou bola skupina obyvateľov v predproduktívnom
veku, ktorá činila len 9,1 % z celkového počtu.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2015
Pohlavie

Predproduktívna
zložka

Poproduktívna

Produktívna zložka

zložka

Muži

50

367

71

Ženy

37

325

103
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Zdroj: Štatistický úrad SR
2.1.1.6 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
V obci má podľa posledného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) z roku 2011 zastúpenie
6 národností. Dominantné zastúpenie (vyše 86 %) má slovenská národnosť, druhou
najpočetnejšou je národnosť maďarská (1,3 %). Ďalšie národnosti sú uvedené v tabuľke.

NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Národnosť

Počet obyvateľov

Slovenská

816

Maďarská

13

Rómska

4

Ukrajinská

3

Česká

4

Nezistená

87

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.1.1.7 NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Z pohľadu vierovyznania mali najväčšie zastúpenie obyvatelia prislúchajúci k evanjelickej cirkvi
agsburgského vyznania - 33 %. Druhou najpočetnejšou skupinou boli Rímskokatolíci - 26,4 %.
Tesne za nimi nasledovala skupina obyvateľov, ktorá sa v sledovanom roku 2011 nepríhlásila k
žiadnemu náboženstvu (obyvateľstvo bez vyznania) - 26,1 %.

NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Náboženské vyznanie

Počet obyvateľov

Rímskokatolícka cirkev

246

Gréckokatolícka cirkev

7

Pravoslávna cirkev

1

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

308
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Náboženské vyznanie

Počet obyvateľov

Reformovaná kresťanská cirkev

10

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

13

Evanjelická cirkev metodistická

1

Bratská jednota baptistov

1

Cirkev adventistov siedmeho dňa

1

Nezistené vierovyznanie

243

Obyvateľstvo bez vyznania

100

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.1.1.8 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Vzdelanostná štruktúra zobrazuje najvyššie dosiahnuté vzdelanie jednotlivých obyvateľov.
Najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou
(22,3 %). Za nimi nasledujú obyvatelia s učňovským, základným a vysokoškolským vzdelaním.
Alarmujúce je, že vyše 10 % obyvateľov bolo podľa prieskumu bez akéhokoľvek ukončeného
vzdelania.

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Počet obyvateľov

Základné vzdelanie

126

Učňovské vzdelanie (bez maturity)

130

Stredné odborné vzdelanie (bez maturity)

96

Úplné stredné učňovské vzdelanie (s maturitou)

40

Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou)

208

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (s maturitou)

53

Vyššie odborné vzdelanie

18

Vysokoškolské prvostupňové (bakalárske) vzdelanie

17
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Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Počet obyvateľov

Vysokoškolské druhostupňové (inžinierske, magisterské)
vzdelanie

123

Vysokoškolské treťostupňové (doktorandské) vzdelanie

4

Bez vzdelania

99

Nezistené vzdelanie

17

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.1.1.9 POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI OBYVATEĽSTVA
V rámci skúmania počítačových znalostí obyvateľov bol prieskum realizovaný v 4 kategóriách:
práca s textom, práca s tabuľkami, práca s elektronickoi poštou (mail) a práca s internetom. Z
prieskumu vyplynulo, že najviac obyvateľov obce má problém pracovať s tabuľkami a naopak,
nemá problém pracovať s textom.

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Počítačové znalosti

Počet obyvateľov

Práca s textom - áno

455

Práca s textom - nie

355

Práca s textom - nezistené

121

Práca s tabuľkami - áno

353

Práca s tabuľkami - nie

440

Práca s tabuľkami - nezistené

138

Práca s elektronickou poštou - áno

416

Práca s elektronickou poštou - nie

384

Práca s elektronickou poštou - nezistené

131

Práca s Internetom - áno

474

Práca s Internetom - nie

338

Práca s Internetom - nezistené

119
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Zdroj: Štatistický úrad SR
2.1.1.10 EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Z pohľadu ekonomickej aktivity bola najpočetnojšou skupina pracujúcich (ekonomicky
aktívnych) osôb (44 %). Za nimi nasledovali dôchodcovia v celkovom zastúpení 31,3 %. Treťou
najpočetnejšou skupinou boli nezamestnaní, ktorých bolo 15 %.

EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Ekonomická aktivita

Počet obyvateľov

Pracujúci (okrem dôchodcov)

322

Pracujúci dôchodcovia

21

Osoby na materskej dovolenke

2

Osoby na rodičovskej dovolenke

13

Nezamestnaní

110

Študenti stredných škôl

36

Študenti vysokých škôl

26

Osoby v domácnosti

7

Práca s elektronickou poštou - nezistené

131

Dôchodcovia

229

Deti do 16 rokov

109

Iné

5

Nezistené

51

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.1.1 BÝVANIE A UBYTOVACIE ZARIADENIA
Rovnako ako vo väčšine obcí, je aj v Betliari dominantnou funkcia bývania. Betliar je sčasti
potočná a sčasti cestná dedina. Tvorí ju zástavba rodinných domov prevažne z konca 19. a začiatku
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20. storočia, trojpriestorové domy z pálenej i nepálenej tehly a hospodárske budovy radené v
uzavretých dvoroch, ktoré majú valbové a podvalbové strechy.
Novšia zástavba je realizovaná s pôdorysom štvorca alebo tvaru L so širokými dvormi so
stanovou sedlovou alebo plochou strechou. Bytový fond tvorí zástavba rodinných domov
vidieckeho typu s dvorom a záhradou za domom. Je tu veľa zaujímavých, zrekonštruovaných a
udržiavaných stavieb z prelomu 19. a 20. storočia, ktoré sú dopĺňané modernými novostavbami
z konca 20. a začiatku 21. storočia. Z celkového počtu 405 obytných jednotiek je 317 trvale
obývaných, čo je 78,3 %.

2.1.2 ŠKOLSTVO
Obec disponuje základnou a materskou školou. Obecná ZŠ sa nachádza na Železničnej ulici a je
určená pre žiakov 1. – 4. ročníka. Jej začiatky siahajú do roku 1908, kedy sa obecné zastupiteľstvo
rozhodlo vybudovať novú ZŠ. Materská škola Rosnička sa nachádza na Kaštielnej ulici. MŠ realizuje
rôzne aktivity, v ktorých sú prvky z projektu „Škola podporujúca zdravie“. Tradičnými sú „Tekvicová
výstava“ či preventívny program „Aby sme si rozumeli“ (jeho cieľom je skvalitnenie interakcie
medzi deťmi a deťmi a učiteľmi).
Budová základnej školy
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2.1.3 ŠPORT A REKREÁCIA
Športové plochy pre obec sú v súčasnosti umiestnené v areáli kaštieľa (futbalové, volejbalové
ihrisko a tenisové kurty). V roku 2009 bolo vybudované multifunkčné ihrisko, ktoré slúži najmä na
futbal, avšak je tu možné hrať aj volejbal, basketbal či tenis.
Nové multifunkčné ihrisko v obci

Nový súkromný športový areál s tenisovými kurtmi sa nachádza v lokalite „Hlina“.
Prevádzkovateľom areálu je spoločnosť Albatros Tour s.r.o.. Oplotený tenisový areál má štyri
otvorené antukové dvorce. Krytá tenisová hala je delená na halovú časť s jedným dvorcom a
dvojpodlažnú časť vybavenosti. Tá obsahuje vstupnú halu s funkciou spoločenskej miestnosti,
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odkiaľ sú prístupné šatne, delené podľa pohlavia, so samostatným hygienickým zariadením.
Okrem toho je k dispozícii posilňovňa a sauna. Súčasťou spoločenskej miestnosti je recepcia s
barovým pultom. Ubytovacia časť na poschodí pozostáva zo 7 dvojlôžkových izieb s vlastným
hygienickým zázemím.
Najaktívnejším zo športových klubov je Futbalový oddiel TJ Tatran Betliar, ktorý sa stal víťazom
I. triedy v okresnej súťaži vo futbale v súťažnom ročníku 2008 - 2009.

2.1.4 CESTOVNÝ RUCH
Obec

Betliar

patrí

nádherou,

jedinečnosťou

prírodných

scenérií

i bohatstvom

kultúrnohistorických pamiatok medzi najatraktívnejšie obce regiónu Gemer a aj celého Slovenska.
Betliar je významným lákadlom pre prichádzajúcich domácich, ale aj zahraničných
návštevníkov. Ponúka príležitosti na poznávací turizmus, rekreáciu, šport a návraty k prírodným
hodnotám. Možnosti ubytovania a stravovania sú na dobrej úrovni. Počas letných mesiacov
navštívi Betliar a jeho pamiatky, hlavne muzeálnu expozíciu kaštieľa Betliar, historický park a
Zvernicu Betliar, množstvo domácich i zahraničných turistov, vďaka čomu sa stáva obec známa
v mnohých krajinách sveta. Pre vysokú návštevnosť bude potrebné rozšíriť ponuky cestovného
ruchu ďalšími aktivitami, ako sú turistické chodníky, náučné chodníky a cykloturistické trasy,
hipotrasy, wellnes, zážitkové a oddychové centrum, športové zariadenia a pod. V okolí sa
nachádzajú celoštátne a regionálne strediská turizmu:
• Rožňava - historické pamiatky v centre mesta, Banícke múzeum, galéria,
• Rožňava - kúpalisko a ľadová plocha,
• Hrad a Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí - muzeálna expozícia,
• Jaskyne (Krásnohorská, Gombasecká, Domica, Dobšinská ľadová jaskyňa a Ochtinská
aragonitová jaskyňa) a ostatné prístupné so sprievodcom,
• Silická planina, krasová planina s vyznačenými turistickými chodníkmi,
• Plešivecká planina, krasová planina s vyznačenými turistickými chodníkmi,
• Dedinky a vodná nádrž, východiskové miesto značených turistických chodníkov a cyklotrás do
Slovenského raja.
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2.1.5 KULTÚRNE ZARIADENIA
V obci sa nachádza kultúrny dom, ktorý bol postavený v 80. rokoch minulého storočia.
Vybavený je sálou s javiskom, klubom dôchodcov, knižnicou a zasadačkou. V objekte kultúrneho
domu sa uskutočňujú aj verejné kultúrne podujatia a prezentácie súkromných spoločností. Ďalej
má obec vytvorenú knižnicu s knižným fondom 5937 kníh. Obec disponuje aj klubom dôchodcov s
úžitkovou plochou 40 m2, a taktiež má zriadený dom smútku.

2.2 ZHRNUTIE ANALYTICKEJ ČASTI
Obec Betliar má najväčší rozvojový potenciál v oblasti cestovného ruchu. Vďaka svojej bohatej
histórii a množstvu zachovaných pamiatok sa stáva zaujímavým miestom nielen pre slovenských,
ale aj zahraničných turistov. Najznámejším miestom je kaštieľ Betliar z 15. storočia.
Vývoj počtu obyvateľov, ktorý sa v roku 2014 ustálil na hodnote 934, mal za posledných 10
rokov kolísajúci charakter. Od roku 2004 obec pravidelne zaznamenáva prirodzený úbytok
obyvateľov. Najväčší prírastok sťahovaním bol zaznamenaný v rokoch 2009 a 2013. 73 %
obyvateľov je v produktívnom veku, avšak okres Rožňava, do ktorého obec spadá, patrí medzi
okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci SR (15 – 20 %).
Čo sa týka finančnej kondície, bola obec za rok 2014 ohodnotená inštitútom INEKO ako obec
s dobrým finančným zdravím. Disponuje bohatou ponukou základných služieb, ako sú potraviny,
stravovacie a pohostinské zariadenie a ubytovacie kapacity. Je tu vytvorená základná aj materská
škola. V oblasti športu sa nachádzajú športové plochy v areáli kaštieľa. K dispozícii sú tenisové
kurty či multifunkčné ihrisko.
Absentuje akékoľvek zdravotnícke zariadenie, najbližšia nemocnica sa nachádza v meste
Rožňava, lekáreň je v susednej obci Gemerská Poloma. Tak, ako vo väčšine obcí, aj v Betliari
prevláda radová zástavba rodinných domov.

2.3 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného
stavu riešeného územia.
Výsledná SWOT analýza
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Silné stránky

Slabé stránky

»

Množstvo pamiatok a zaujímavostí

8

»

Ponuka základných služieb

7

»

Možnosti športového vyžitia

7

»

Rekreačná chatová oblasť

8

»

Možnosti kultúrno-spoločenského
života (KD, knižnica, klub dôchodcov)

9

Príležitosti

»

poslednom desaťročí

»

Rozvoj vidieckej turistiky a
agroturistiky

»

Využívanie fondov EÚ

»

Podpora výstavby sociálnych bytov a
komunitného centra

Miera nezamestnanosti obce a
celého okresu

»

Nedostatok pracovných príležitostí

»

Nedostatok atraktívnych príležitostí
pre aktivity mládeže

»

Nízka miera záujmu o získavanie
informácií

8

»

Konkurencia susedných obcí v
oblasti cestovného ruchu

cestovného ruchu

»

Prirodzený úbytok obyvateľstva v

7

8
8
8

4

Ohrozenia

Využitie prírodného a kultúrnohistorického potenciálu pre rozvoj

»

6

7

»

Starnutie obyvateľstva

8

5

»

Miera propagácie obce v zahraničí

5

9

»

Nárast vandalizmu mládeže

9

2.3.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE
Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel
silných a slabých stránok vyšiel 39 - 35 = 4, rozdiel príležitostí a ohrození bol 29 - 28 = 1, čo
spoločne udáva ofenzívny typ stratégie.
Ide o najatraktívnejší strategický variant. Môže si ho zvoliť také riešené územie, v ktorom
prevažujú silné stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami. Vzhľadom na výraznú prevahu
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silných stránok je obec schopná využiť všetky ponúkajúce sa príležitosti. Odporúča sa ofenzívna
stratégia z pozície sily.
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STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť obsahuje rozvojovú stratégiu sociálnej oblasti,
ktorá je jednou z hlavných častí komunitného plánu. Na
samotnom vrchu rozvojovej stratégie sa nachádza vízia podáva pohľad, akým smerom sa bude územie uberať. Na ňu
nadväzujú jednotlivé ciele, priority, opatrenia a aktivity.
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3.1 STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI
Komunitný plán sociálnych služieb obce Betliar rieši rozvoj obce v sociálnej oblasti po úroveň
opatrení. Jednotlivé úrovne aktivity budú riešené v projektovej dokumentácii v prípade
projektových zámerov.
Komunitný plán sociálnych služieb participuje vychádza z PHSR obce Betliar. Na dosiahnutie
vyššie uvedených cieľov bude obec využívať všetky dostupné finančné zdroje. Vybrané priority
budú realizované prevažne prostredníctvom viac zdrojového financovania. Financovanie sa teda
bude opierať o nasledovné zdroje: rozpočet obce, VÚC, štátne a súkromné dotácie a ESF.
Realizátormi všetkých vyššie uvedených priorít bude obec v spolupráci s občianskymi
združeniami, investormi alebo príslušným ministerstvom.

3.2 VÍZIA

„Betliar, obec s bohatou históriou, ktorej
potenciál je jednoznačne spojený s cestovným
ruchom a turizmom “
3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA
Projektový zámer



Monitorovanie



1. ZVÝŠENIE KVALITY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
1.1 Školstvo
1.1.1 Zvýšenie kvality objektu ZŠ
1.1.1.1 Rekonštrukcia ZŠ Betliar

1.2 Kultúra



1.2.1 Zvýšenie kvality objektu KD
1.2.1.1 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
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2. ZVÝŠENIE KVALITY MARGINALIZOVANÝCH
ÚZEMÍ
2.1 Odpadové hospodárstvo
2.1.1 Priestor pre zber a separáciu odpadu
2.1.1.1 Vytvorenie zberného dvora odpadov na území marginalizovaných komunít



3.4 OPIS AKTIVÍT/PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 1
Názov projektu

Rekonštrukcia ZŠ Betliar

Garant

Obec Betliar

Kontaktná osoba garanta

Ľubomír Zatroch - starosta obce

Partneri garanta

Obecné zastupiteľstvo

Realizátor
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

7/2018 až 8/2018
Základná škola nemá dostatočnú kapacitu a vyžaduje si
rekonštrukciu

Cieľ projektu

Zlúčenie málo triednej ZŠ s materskou školou

Výstupy

Kapacita 10 žiakov ZŠ a 30 detí MŠ

Používatelia

Žiaci a zamestnanci ZŠ a MŠ

Indikátory monitoringu
Predpokladané finančné náklady

150 000 €

Zdroje financovania

Obec - 35 000 € Štátne dotácie - 15 000 €

Zmluvné podmienky

VO - výber dodávateľa

Riziká

Predraženie projektu

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 2
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
5. JÚNA 2017

OBCE-EPRO.SK

37

2017 - 2021

STRATEGICKÁ ČASŤ

BETLIAR

Názov projektu

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Garant

Obec Betliar

Kontaktná osoba garanta

Ľubomír Zatroch - starosta obce

Partneri garanta

Obecné zastupiteľstvo

Realizátor
Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2018

Stav projektu pred realizáciou

Budova kultúrneho domu nie je energeticky efektívna

Cieľ projektu

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy a jej celková
modernizácia

Výstupy

Zníženie prevádzkových nákladov na budovu KD

Používatelia

Obyvatelia obce a zamestnanci KD

Indikátory monitoringu
Predpokladané finančné náklady

900 000 €

Zdroje financovania
Zmluvné podmienky

VO - výber dodávateľa

Riziká

Predraženie projektu

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 3
Názov projektu

Vytvorenie zberného dvora odpadov na území
marginalizovaných komunít

Garant

Obec Betliar

Kontaktná osoba garanta

Ľubomír Zatroch - starosta obce

Partneri garanta

Obecné zastupiteľstvo

Realizátor
Začatie a ukončenie projektu
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Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy

BETLIAR

Obec v súčasnosti nemá vytvorený zberný dvor
Vytvorenie zberného dvora s 2 stojiskami a nádobami
na odpad a príslušnou technikou
Plne funkčný priestor pre zber a separáciu odpadov
Obyvatelia obce, prioritne marginalizovaných skupín -

Používatelia

obyvateľov rómskeho pôvodu, pre ktorých sa tento
zberný dvor buduje

Indikátory monitoringu
Predpokladané finančné náklady

80 000 € (spolufinancovanie z OP Ľudské zdroje)

Zdroje financovania
Zmluvné podmienky

VO - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie žiadosti o NFP, predraženie projektu

Poznámky
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REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť obsahuje základné informácie o procese
monitorovania a hodnotenia KPSS.
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4.1 MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Proces monitorovania a hodnotenia je dôležitou súčasťou realizácie projektových zámerov
(aktivít), ktoré boli zadefinované v rámci rozvojovej stratégie komunitného plánu. Pomáha zistiť, či
sa dodržuje stanovený plán a odhaľuje príp. chyby a riziká, ktoré môžu nastať pri jeho realizácii. Ak
sa odhalia počas tohto procesu, nemusia v konečnom dôsledku predstavovať žiadny problém. Pre
lepšiu prehľadnosť sú všetky dôležité informácie uvedené v tabuľke, ktorú je možné kedykoľvek
aktualizovať.
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5.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV
Komunitný plán sociálnych služieb obce Betliar vznikol ako potreba samosprávy reflektovať
potreby obyvateľov obce v sociálnej sfére. Dokument vznikol za pomoci obyvateľov obce a ich
názorov, ktoré mohli vyjadriť pomocou internetového dotazníka iniciovaného samosprávou obce.
Je potrebné vedieť fakt, že komunitný plán sociálnych služieb je „živý“ dokument. Je možné do
neho vstupovať, meniť ho na základe aktuálnych potrieb obce alebo jej obyvateľov po spoločných
konzultáciách, vedení spoločných dialógov a navrhnutí spoločnej kooperácie.
Je ťažké reflektovať všetky postrehy dotknutej verejnosti, ktorá má variantné potreby. Pre malé
obce nie je jednoduché poskytovať všetky sociálne služby v porovnaní s mestami, ktoré majú na
to kapacitu a väčšie možnosti poskytnúť služby sociálnej sféry pre všetky cieľové skupiny. Snahou
obce Betliar je priblíženie možností podľa potrieb dotknutých obyvateľov v čo najvyššej možnej
miere.
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