
                       MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU 

 

                                            

 

 

 

 

 

          KOMUNITNÝ  PLÁN  SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB     

   A  KONCEPCIA   ROZVOJA  SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNITNÝ PLÁN SCHVÁLEBNÝ : UZNESENIE Č.    65/2017 ZO DŇA 

26.04.2017 

 

 



 

 

 

 

       Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb je strategický dokument na roky 2016-2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Jeho  tvorbu upravuje zákon č.448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Vychádza 

z Národných priorít rozvoja sociálnych služieb a sú v ňom zohľadnené miestne špecifiká 

a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v meste Krásno nad 

Kysucou . Taktiež určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a s tým súvisiace personálne, 

finančné, prevádzkové a finančné podmienky na ich zabezpečenie. 

            Komunitné plánovanie je jedna zo základných metód riadenia rozvojových procesov. 

Jej cieľom je absorbovať názory a potreby všetkých účastníkov komunitného plánovania 

sociálnych služieb. Je to otvorený proces, ktorý podlieha verejnej diskusii s cieľom zapojiť do 

jeho tvorby čo najviac účastníkov. 

            Účastníkmi komunitného plánovania sú užívatelia, poskytovatelia a objednávatelia 

sociálnych služieb. 

Užívatelia sociálnych služieb sú tí, ktorí služby prijímajú v súčasnosti alebo sa im budú 

poskytovať v budúcnosti. Užívateľom sociálnych služieb sa môže v priebehu svojho života 

stať každý občan. 

Poskytovatelia sociálnych služieb sú tí, ktorí služby prevádzkujú a uskutočňujú v štátnych 

alebo neštátnych zariadeniach, alebo doma príbuzným či iným fyzickým osobám. 

Objednávatelia sociálnych služieb sú tí, ktorí službu platia, objednávajú a zabezpečujú, 

predovšetkým štátna správa, samospráva a iní. 

Prioritou komunitného plánovania je partnerstvo medzi všetkými účastníkmi, ich vzájomná  

dôvera a otvorená spolupráca. Proces komunitného plánovania umožňuje, aby sociálne 

služby zodpovedali zisteným požiadavkám a možnostiam a pritom reagovali na lokálnu 

odlišnosť.  
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 1.1. Administratívne a geografické zaradenie 

 

Podľa územno-správneho usporiadania zo dňa 31.12.1996 v zmysle zákona NR SR                      

č. 221/1996 Z. z.  o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov je okres Čadca súčasťou Žilinského kraja.  V súvislosti s členením podľa 

noriem EÚ zodpovedá územie okresu svojou veľkosťou nomenklatúrnej jednotke lokálnej 

úrovne          NUTS IV.  

Mesto Krásno nad Kysucou podľa zákona  369/1990 Zb. o obecnom zriadení vzniklo 1. 9. 

2001 .   Rozlohou je to tretie najväčšie kysucké mesto v okrese Čadca . 

Mesto Krásno nad Kysucou má rozlohu 27,770 mil. m2, nachádza sa  v priemernej  

nadmorskej výške 320-750 metrov,  zemepisné súradnice 49o 23 ´ severnej zemepisnej šírky 

a 18o 83´ východnej zemepisnej dĺžky . 

Mesto Krásno nad Kysucou sa nachádza na sútoku riek Kysuca a Bystrica v okrese Čadca . 

Leží asi 8 km na JJV od mesta Čadce a 14 km SSV od mesta Kysucké Nové Mesta . 

Katastrálne územie sídla Krásno nad Kysucou hraničí na severe a západe s katastrom 

Čadce, na západe a juhu s katastrom Dunajova, na juhu s katastrom Kysuckého Lieskovca 

a Klubiny, na východe s katastrom  Zborova nad Bystricou a na severe s katastrom Oščadnice 

. 

Celé katastrálne územie sídla Krásno nad Kysucou spadá do chránenej oblasti prirodzenej 

akumulácie vôd Beskydy a Javorníky vyhlásenej nariadením vlády SSR zo dňa 6.2.1987 . 

Územie severovýchodne od rieky Bystrica patrí do chránenej krajinnej oblasti Kysuce časť 

Beskydy. 

Mesto Krásno leží na brehoch riek Kysuca a Bystrica, je obklopená pohoriami Javorníkmi  

a Kysuckými Beskydami.  

 

 



 

 

 1.2.  Historický vývoj 
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     Sídlo Krásno nad Kysucou patrí k najstarším obývaným obciam  v Kysuckom regióne.   Prvá 
zmienka o Krásne nad Kysucou pochádza z roku 1325 pod menom Krasna.  Najskôr patrila 
obec žilinskému dedičnému richtárovi,  po odkúpení dedičného richtárstva žilinskými 
mešťanmi  patrila obec mestu Žilina,  potom panstvu Strečno.    V   roku 1895 vznikol 
notársky úrad. Cez Krásno viedla železničná trať Žilina – Bohumín ako jednokoľajová trať. 
Druhá koľaj na tomto úseku bola kladená v rokoch 1911-1914.                                               
Hneď po skončení kladenia prvej železničnej koľaje bola v Krásne nad Kysucou železničná 
stanica,  zástavka. Pre výhodnú polohu na medzinárodnej trase cesty a železničnej trate mala 
vytvorené podmienky pre rozvoj priemyslu a obchodu. Prvá svetová vojna, hospodárska kríza 
a druhá svetová vojna, tak ako všade inde, zanechali nepriaznivé stopy v Krásne nad 
Kysucou.  Obyvatelia sa zaoberali popri poľnohospodárstve aj drotárstvom a podomovým 
obchodom. V roku 1948 bola vybudovaná prevádzkareň tehelní a v rokoch 1951-53 bol 
vybudovaný závod Drevina na výrobu okien a dverí. 
     Obec sa postupne rozrastala. Jej rozvoj dospel v roku 2001 do vyhlásenia za mesto. Okrem 
historických objektov má mesto v súčasnosti popri moderných stavbách vybudovanú aj 
infraštruktúru  a občiansku vybavenosť. K mestu patria osady v peknom horskom prostredí 
vhodné aj na rekreačné účely. Vstup do mesta automobilovou dopravou je zo štátnej cesty 
I/11, ktorej trasa vybudovaná v r. 1985 vedie obchvatom mimo centra mesta. 
Krásno nad Kysucou je dnes už moderné mesto. Má za sebou bohatú históriu, mnoho 
ľudských osudov, veľa významných osobností, ktoré robia dobré meno mestu,  Kysuciam, 
Slovensku i vo svete. 
 

 

 

1.3.    Demografická charakteristika 

 

Neoddeliteľnou súčasťou hospodárskej politiky je politika zamestnanosti, ktorá je úzko 

spojená so sociálnou politikou v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a so vzdelávacou politikou. 

Realizovaná politika zamestnanosti musí priebežne reagovať na meniace sa podmienky trhu 

práce. 

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky malo mesto Krásno nad Kysucou  k 31. 

decembru 2016 6720 obyvateľov . Oproti predchádzajúcemu roku je tento počet o 10 

obyvateľov nižší, čo dokazuje pokračujúci negatívny vývoj populácie SR .  



 

Očakávaný demografický vývoj v meste Krásno nad Kysucou prinesie so sebou mnoho 

závažných dôsledkov . Mesto sa musí pripraviť na zvyšovanie podielu starších a starých ľudí, 

integráciu obyvateľov prichádzajúcich z iných sídel, zvýšené napätie v medzigeneračných 

vzťahoch . Na zvládnutie situácie budú potrebné nové prístupy v populačnej, rodinnej, 

sociálnej, hospodárskej a migračnej politike .  

Priebeh ekonomickej a sociálnej transformácie v SR sa prejavuje aj v populačnom vývoji . 

Populácia Slovenska nadobúda charakter populácie západoeurópskeho typu ( odkladanie 

sobášov, rodenie detí v neskoršom veku, málopočetné rodiny ).  

Demografický vývoj v deväťdesiatych rokoch minulého storočia bol charakterizovaný 

postupným znižovaním pôrodnosti a plodnosti žien pri stagnujúcej úmrtnosti obyvateľstva . 

Výsledným efektom bolo znižovanie prírastkov obyvateľstva . Vplyvom poklesu plodnosti 

žien sa každým rokom počty narodených detí znižujú . 

Výsledkom spomínaných demografických procesov bolo zhoršenie reprodukčných mier 

a vekového zloženia obyvateľstva v meste Krásno nad Kysucou . Pokračoval proces starnutia 

obyvateľstva, dôkazom čoho je zvýšenie priemerného veku u oboch pohlaví a zhoršenie 

indexu starnutia .  

Za najzávažnejší a zároveň najrizikovejší dôsledok súčasného populačného vývoja možno 

označiť zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva, t. j. starnutie, ktoré je dôsledkom 

predovšetkým znižovania pôrodnosti a druhom rade dôsledkom predlžovania ľudského 

života.                                                       Ide o proces, ktorý je v najbližších desaťročiach možne 

len zmierniť, nie však zastaviť . Starnutie ovplyvňuje ekonomiku mesta, regiónu a celého 

Slovenska, vyžaduje zásadné zmeny v sociálnom, zdravotnom a dôchodkovom zabezpečení 

obyvateľstva . Závažným sa stavajú tiež vzťahy medzi generáciami . V súčasnosti žije v meste  

6720 obyvateľov . Dôsledkom populačných procesov neustálym znižovaním pôrodnosti 

a stagnujúcou úmrtnosťou obyvateľstva sa znižujú prirodzené prírastky obyvateľstva  od roku 

2005. 

 

Tab. Počet obyvateľov od roku 2005   - 2016       

Ukazovateľ/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvateľov 6995 6989 6951 6904 6876 7056 6800 6822 6780 6757 6730 6720 

 

    Možno jednoznačne konštatovať, že obdobie najbližších 60 rokov bude charakteristické 

zmenou trendu vo  vývoji počtu obyvateľov a kontinuálnym pokračovaním populačného 

starnutia . V roku 2060 bude  obyvateľstvo Slovenska menej početné, staršie 



a pravdepodobne aj etnicky pestrejšie . Úbytok počtu obyvateľstva na Slovensku začne 

s veľkou pravdepodobnosťou najneskôr v roku 2030 a s veľmi veľkou pravdepodobnosťou, 

ktorá hraničí s istotou, sa zachová až do konca prognózovaného obdobia, preto by sa počet 

obyvateľov mal v roku 2060 pohybovať okolo hranice 5,3 mil. osôb . 

    Naopak, čo sa týka starnutia obyvateľstva na Slovensku, prognózy sú veľmi stabilné 

a budúci vývoj môžeme v tomto smere odhadovať s veľmi vysokou pravdepodobnosťou . 

Starnutie obyvateľstva bude počas celého prognózovaného obdobia nezvratné a hlavne 

v období 2020 až 2040 veľmi intenzívne . Slovensko sa stane s Poľskom najstaršími krajinami 

EÚ a zaradia sa medzi najstaršie krajiny na svete . Stagnácia počtu obyvateľov resp. mierny 

úbytok počtu obyvateľov neznamená v horizonte niekoľkých desaťročí pre spoločnosť 

prakticky žiaden problém . Veľmi intenzívne starnutie obyvateľstva však bude mať závažné 

dopady pre vývoj celej spoločnosti . 

 

1.4

. 

          Analýza trhu práce 

 V minulosti patril výrobný sektor, najmä v drevárskej oblasti k najvýznamnejším 

zamestnávateľom občanov mesta Krásno nad Kysucou. Nástup nových trhových vzťahov 

v hospodárstve mal obrovský vplyv na zamestnanosť občanov mesta a viedol k zmenám 

podielu zamestnanosti jednotlivých odvetví. Nízka konkurencieschopnosť domácej výroby, 

spojená s nedostatočnou flexibilnosťou na meniace sa trhové podmienky spôsobili týmto 

zamestnávateľom odbytové problémy, čo malo za následok snahu o racionalizáciu výroby 

a následné znižovanie počtu zamestnancov, prípadne zánik týchto podnikov.  

 Zamestnanosť sa vplyvom týchto zmien presunula zo sekundárneho sektora do 

sektora služieb a obchodu. Podľa ŽO ObÚ Čadca tvorí oblasť služieb a obchodu cca 67 

% hospodárstva regiónu, kým výrobný sektor iba 33 % hospodárstva regiónu. Pre súčasný trh 

práce je charakteristické postupné znižovanie nezamestnanosti občanov nielen mesta Krásno 

nad Kysucou, ale aj celého Slovenska. Tieto tendencie vznikli najmä v dôsledku podpory 

prevažne zahraničných podnikateľských subjektov, ale aj živnostníkov v Žilinskom kraji. 

Vplyvom týchto aktivít klesla nezamestnanosť v okrese Čadca oproti roku 2006 o 3,57 %. 

Príchod hospodárskej krízy v druhej polovici roku 2008 sa prudko prejavil na náraste 

nezamestnanosti už v nasledujúcom roku 2009 .   Miera nezamestnanosti  k 31.3. 2010 bola  

v Krásne nad Kysucou 11,0 % a ešte stúpala miera nezamestnanosti . V rámci  Žilinského 

kraja bola nezamestnanosť v roku 2012 12,79 % a v roku 2013 klesla na 12,51 % . 

V súčasnosti miera nezamestnanosti  klesla  k 31. 12. 2016 na 7,34 % . 

 

 Zamestnanosť v meste ovplyvňuje viacero faktorov. Pohyb pracovných síl 

charakterizuje nielen mobilita občanov mimo územia mesta, ale aj odchod za prácou do 

zahraničia. Za strategických zamestnávateľov mesta Krásno nad Kysucou možno považovať: 

Kovomont , Služby, Hyunnam SK, s.r.o., Komad, Promont, Riava,Ropok, Stas, Alu-Metal, 



COOP Jednota Slovensko,  a ďalšie. Väčšina ekonomicky aktívneho obyvateľstva z mesta 

odcháfza za prácou do okolitých miest . Medzi  významných  zamestnávateľov občanov 

mimo mesta  patrí ZVL – Ložiská s. r. o.,  Kia Motors Slovakia s. r. o.,  INA Kysuce s. r. o. , 

Mobis Slovakia s. r. o. , JJ Elektronics s. r. o. , M&H Slovensko s. r. o. . 

  V oblasti zamestnanosti sa podieľa mesto Krásno nad Kysucou  v spolupráci s Úradom 

práce a sociálnych vecí na udržiavaní základných pracovných návykov dlhodobo 

nezamestnaných občanov, ako aj podpora pri získavaní pracovných skúseností mladých 

občanov, ktorí ešte neboli zamestnaní, osobitnú pozornosť je treba venovať zamestnávaniu, 

resp. udržiavania zamestnanosti občanov nad 45 rokov. 

Z hľadiska dlhodobého vývoja je potrebné rozširovať sieť predškolských zariadení, najmä 

s ohľadom na samostatne žijúcich rodičov, ktorí sú výrazne ohrození nezamestnanosťou. 

Z hľadiska priamej podpory by malo mesto Krásno nad Kysucou podporovať najmä rozvoj 

podnikateľského sektora, vytvorením podnikateľských inkubátorov. 

 

 

 

 

1. 5.     SWOT analýza 

Nasledujúca SWOT analýzy sa zameriavajú na silné, slabé stránky, príležitosti a riziká 

prioritných rozvojových oblastí . Na ich základe budú formulované hlavné rozvojové ciele . 

       Analýza SWOT pomôže zamerať pozornosť na kľúčové oblasti vo vnútri mesta .  Využitá 

bude hlavne pri budovaní silných stránok, odstraňovaní slabých stránok alebo ich  

akceptovaní ( pokiaľ ich nie je možné odstrániť ), využívaní príležitostí a vyrovnaní sa                

s rizikami vonkajšieho prostredia . SWOT analýza bude základným dokumentom pre tvorbu 

stratégie mesta a strategického plánovania . 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 

- priaznivá veková skladba obyvateľstva 

s progresívnym koeficientom vitality 

-  stabilizovaný typ populácie 

- rýchla dostupnosť  hlavnej cestnej dopravnej 

cesty 

 

- nedostatočné využívanie viac zdrojového 
financovania  

- slabá kooperácia aktérov ( štát, samospráva, 
zamestnávatelia) 

- nedostatočná bytová zástavba pre rodiny 



- opatrovateľská služba v meste 

- rozvinutá sieť sociálnych služieb a zariadení 

v regióne 

- zlepšovanie právneho a inštitucionálneho rámca 

sociálnej inklúzie 

- zvyšovanie adresnosti, efektívnosti a dostupnosti 

opatrení sociálnej inklúzie 

- realizované reformy, vrátane inštitucionálnych 

a fiškálnych v oblasti sociálnej inklúzie 

- inklúzie, fiškálna decentralizácia, dôraz na princíp 

subsidiarity 

- dôraz na kvalitu a profesijné zabezpečenie 

- fiškálna decentralizácia, kvalitné, kvalitné 

neštátne subjekty pôsobiace v niektorých 

oblastiach sociálnej sféry 

- zavádzanie podporných opatrení pre rodiny 

s deťmi 

- kvalitný fungujúci systém predškolských 

- zariadení, záujem  

- rozvinuté služby zamestnanosti  
- stabilizujúca situácia na trhu práce 
- potenciál nových pracovných príležitosti 

v súvislosti s rozvojom mesta a blízkeho okolia 
- priaznivá veková štruktúra obyvateľov 
- dostatok stredných škôl 
- vysoká miera ekonomickej aktivity žien 
- vysoká miera a ochota mobility obyvateľov za 

prácou 
- tradícia doopatrovania starých rodičov rodinnými 

príslušníkmi   
- aktívna činnosť dobrovoľných občianskych 

združení, organizácií a spolkov 
- aktívny prístup mesta pri riešení sociálnej 

starostlivosti 
- dostupná zdravotná starostlivosť všeobecného aj 

odborného typu (ambulancie, NsP) 
- všeobecne dobrý dosah rýchlej zdravotnej pomoci 
 

s malými deťmi 
 

 
- nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj 

sociálnych služieb  
- nedostatok priestorov na zariadenie domovov 

sociálnych služieb 
- nízka dostupnosť a úzka variabilita sociálnych 

služieb a výkonu ich opatrení 
- pomalé zavádzanie nových opatrení a nových 

typov sociálnych služieb do praxe 
- nedostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej 

a zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej 
odkázanosti na pomoc inej osoby a nedostatok 
dlhodobej starostlivosti 

- pretrvávanie dochádzky do práce 
- nízky podiel vysokoškolsky vzdelaných osôb 

(migrácia) 
- chýbajúca sieť vzdelávania dospelých 
- absencia poradenských centier  a vzdelávacích 

služieb pre oblasť podnikania 
- existencia znevýhodnených skupín s tendenciou 

ich sociálneho vylúčenia 
- nízka cena práce v regióne 
- nepriaznivý demografický vývoj  
- chýbajúca burza pracovných príležitostí 
- nedostatočná prispôsobivosť zamestnancov na 

nové zamestnanie z dôvodu tradície dlhodobého 
zamestnania na jednom mieste 

- rozdiely v odmeňovaní mužov a žien 

- absencia útulku alebo azylového domu pre 
občanov bez prístrešia 

- architektonické bariéry v meste pre zdravotne 
postihnutých ľudí 

- absencia hospicu  
- absencia detských jaslí 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 

- fungujúca legislatíva podporujúca činnosť inštitúcii 
v poskytovaní sociálnych a zdravotníckych služieb 

- fungujúce grantové schémy pre realizáciu 
projektov v sociálne a zdravotníckej oblasti  

 

- koncepčne sa meniaca legislatíva v oblasti 
fungovania zariadení poskytujúcich sociálne 
služby 

- nedostatok grantových financií na realizáciu 



- aktívne fungujúce partnerstvá inštitúcii 
a organizácii pri riešení problematiky  oblasti 
sociálnych službách a v oblasti zdravotníckych  
služieb 

- vybudovanie odborných špecializovaných 
pracovísk 

- dlhodobá spokojnosť obyvateľov so 
zdravotníckymi službami 

- znižovanie nezamestnanosti a zvyšovanie 
zamestnanosti 

- zavádzanie moderných informačných 
a komunikačných technológii 

- multifunkčné využívanie priestorov 
- rozšírenie opatrovateľskej služby 
- zlepšenie štandardu v zdravotníckych zariadení 

v dostupných zariadeniach 
- zlepšujúca sa infraštruktúra a lepšie prepojenie 

trhov práce na susediace trhy  
- odbúranie rodových stereotypov pri voľbe 

povolania a v prístupe k zamestnaniu 
- rozšírenie aktívnych opatrení na trhu práce na 

podporu vzdelávania a prípravy pre trh práce a na 
podporu zamestnávania v atypických formách 
pracovných vzťahov, najmä pre rodičov na počas 
materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky 

- podpora rozvoja sociálnych služieb, a iných 
opatrení, projektov a programov na podporu 
sociálneho začleňovania ohrozených skupín 
podľa potrieb 

- dôrazné uplatňovanie princípu solidarity 
- lepšie podmienky na zlaďovanie pracovných 

a rodinných povinností 
- začleňovanie sa do širšieho priestoru 

a vyrovnávanie európskych štandardov 
- zvyšovanie vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne 

ľudských zdrojov zodpovedajúcej dopytu na trhu 
práce 

- príprava ľudských zdrojov pre potreby 
globalizovanej ekonomiky a spoločnosti 

- možnosti získavania finančných prostriedkov 
z fondov EÚ 
 

 

 

investičných zámerov 
- nesúlad z európskymi normami v poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb 
- znižovanie výdavkov zo štátu podporujúcich 

zdravotnícku a sociálnu oblasť 
- netransparentné narábanie s financiami zo štátu 

a grantov pri ich rozdeľovaní a prideľovaní do 
jednotlivých regiónov 

- neuznávanie fungovania  princípu partnerstva 
- rast počtu obyvateľov v seniorskej kategórii 
- zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín 

obyvateľstva 
- zhoršovanie zdravotného stavu obyvateľov 

stredného veku 
- pokles výdavkov na preventívnu zdravotnú 

starostlivosť 
- pretrvávajúce stereotypy v mobilitnom správaní sa 

pracovnej sily 
- nízky dopyt po práci v prihraničných oblastiach 
- nedostatočný záujem zamestnávateľov  

o udržateľnosť vytvorených pracovných miest 
- nízky záujem zamestnávateľov o prijímanie 

uchádzačov o zamestnanie na podporované 
pracovné miesta 

- prehlbovanie chudoby u niektorých skupín 
populácie a reprodukcia chudoby 

- zvyšujúci sa počet klientov odkázaných na pomoc 
iných nesystematickou preventívnou prácou 
v prirodzenom rodinnom  a otvorenom prostredí 

- zvyšujúce sa finančné náklady na sociálne služby 
a iné opatrenia pretrvaním poskytovania 
tradičných foriem pomoci pobytového charakteru 
a riziko znižovania kvality života občanov 
finančnou náročnosťou sociálnych služieb pre 
klienta 

- pretrvávajúce  stereotypy pri vykonávaní správy 
v oblasti sociálnych vecí 

- neadresnosť a absencia individuálneho prístupu 
ku klientovi 

- klesanie kvality poskytovania služieb 
a vykonávania opatrení v dôsledku absencie 
systému prehlbovania kvalifikácie a ich celková 
nedostupnosť 

- nepriaznivý demografický vývoj  
 

 

 

 

 

 



   2.1.   Súčasné  kapacity pobytových foriem sociálnych služieb na území  

            mesta Krásno nad Kysucou 

 
 

     Dom s opatrovateľskou službou. Kapacita zariadenia je 8 obyvateľov.  

Obyvateľom zariadenia je poskytovaný celoročný pobyt so stravovaním 

a bývaním v dvojposteľových izbách. Obyvatelia majú tiež zabezpečené 

zaopatrenie, upratovanie, pranie a žehlenie osobného šatstva, poskytovanie 

pomoci pri vykonávaní základných životných úkonov, doprovod k lekárovi 

a tiež poradenstvo. V ich činnosti nie je zanedbávaná ani záujmová kultúrna  

činnosť, ako doplnkové služby. Zriaďovateľom zariadenia bol Obvodný úrad 

Čadca, od 1.7.2002 delimitačným protokolom toto zariadenie prevzalo 

Mesto Krásno nad Kysucou. Počet zamestnancov na plný pracovný úväzok 

je: 2. Jedna pracovníčka so stredoškolským vzdelaním, 1 pracovníčka má 

opatrovateľský kurz. 

 

 

 

2.2. Organizácie poskytujúce ambulantné formy sociálnych služieb  

            a sociálne  poradenstvo   

 

    Zväz postihnutých civilizačnými chorobami a klub dôchodcov v Krásne  

nad Kysucou združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným 

postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, ich rodinných príslušníkov 

a ostatných telesne postihnutých občanov. Ich cieľom je pomáhať týmto 

osobám pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, 

spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie. 

Združenie sa podieľa na vytváraní predpokladov, aby osoby s telesným 



postihnutím žili plnohodnotný, integrovaný život v spoločnosti zdravých 

spoluobčanov. Nezamestnávajú svojich pracovníkov, ich činnosť 

zabezpečujú 7 dobrovoľníci, ako neplatení funkcionári zväzu. Mesačne 

poskytujú poradenstvo približne 20 - 50 klientom. Organizujú rekondičné 

pobyty, kultúrne, športové a spoločenské akcie a účasť na rôznych 

podujatiach.  

 

 

 

    Osobitnou kapitolou poskytovania ambulantných sociálnych služieb je 

poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách. Jej zabezpečovanie je vnútorne upravené VZN Mesta 

Krásno nad Kysucou o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe 

platenia úhrady za opatrovateľskú službu č. 45/2012. Službu vykonávajú 

zamestnanci Mesta Krásno nad Kysucou . Práca je vykonávaná priamo 

v domácnosti odkázanej osoby. Opatrovateľská služba je poskytovaná 

fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 

odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 

a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti 

o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 

zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov určuje mesto na základe 

sociálnej posudkovej činnosti. 

 

 

 

           Tento dokument bol vypracovaný v spolupráci s jednotlivými poskytovateľmi 

sociálnych služieb pôsobiacimi na území mesta Krásno nad Kysucou a taktiež s prijímateľmi 

sociálnych služieb.  

 

 3. 1.    Priority rozvoja sociálnych služieb 

         Prioritou pre občanov vychádzajúc z analýzy potrieb prijímateľov sociálnych služieb sú 

dostupné terénne služby, ako opatrovateľská služba, donáška stravy prostredníctvom 



jedálne pre dôchodcov a pod. Vzhľadom na skutočnosť, že o túto formu služby je neustále 

zväčšujúci sa záujem, budeme aj naďalej podporovať jej rozvoj a skvalitňovať poskytovanie 

terénnymi pracovníkmi, špeciálne na to vyškolenými. Klient pri tejto sociálnej službe 

zotrváva vo svojom prirodzenom, domácom prostredí, nestráca kontakt so svojou rodinou 

a sú napĺňané jeho potreby. 

          Pri rozvoji sociálnych služieb pobytových v zariadeniach je veľký záujem o zabezpečenie 

kvalitných a dostupných sociálnych služieb osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo dôchodcom, ktorí potrebujú pomoc z iných 

vážnych dôvodov. Tieto služby je možné zabezpečovať v zariadení pre seniorov. Táto 

povinnosť pre mesto vyplýva aj priamo zo zákona o sociálnych službách.  Požiadavkou sú 

zariadenia, ktoré umožnia klientom žiť v zariadení rodinného typu. Sociálne služby sa 

poskytujú prostredníctvom odborných, obslužných a ďalších činností.  

         Zákon o sociálnych službách ukladá mestám povinnosť zabezpečovať sociálne služby na 

zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, čo 

v našich podmienkach predstavuje zriadenie útulku pre bezdomovcov.  Priestorové problémy 

uvedeného zariadenia nás nútia riešiť do budúcnosti  tento stav.  

         Do kategórie služieb, ktoré slúžia na uspokojovanie základných životných podmienok je 

aj zariadenie núdzového bývania, ako zariadenie v ktorom sa poskytuje dočasné bývanie 

a iné služby osobe, na ktorej je páchané násilie , osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo 

rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie. Zároveň rozšíriť aj donášku obeda 

do domácnosti klientom, ktorí si pre svoj zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť túto 

činnosť. .  Priestorové problémy uvedeného zariadenia nás nútia riešiť do budúcnosti  tento 

stav.  

           

 

           3.  2.     Realizácia Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb 

 

 Rekonštrukcia a rozšírenie Domu opatrovateľskej služby 

 Vybudovanie denného stacionára pre seniorov 

Zdroje financovania: Fondy EÚ, Mesto Krásno nad Kysucou 

Termín realizácie: 2017 – 2022 

                     

                     



 

 

 

 

 

 

       Z analýzy sociálnych služieb vyplýva, že v Meste Krásno nad Kysucou a jeho okolí 

prevláda dopyt nad ponukou sociálnych služieb všetkého druhu, sieť sociálnych služieb je 

nedostatočná a nepokrýva oprávnený dopyt občanov po ich poskytovaní. 

 

         Pri realizácii Komunitného plánu sme vychádzali z Národných priorít rozvoja sociálnych 

služieb, vypracovaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Bystrická dolina na roky 2015- 2022 . 

 

         Momentálne spracovaný materiál vychádza z aktuálnych názorov a potrieb prijímateľov 

sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb  Je to otvorený dokument, pripravený na jeho 

ďalšie dopĺňanie a aktualizovanie. 
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