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Príhovor starostu obce Lastomír 

 

Vážení občania, 

Dovoľte, aby som sa Vám prihovoril a predstavil Vám Komunitný plán sociálnych služieb obce 

Lastomír, ktorý bol spracovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov, ktorý je v platnosti od 1.1.2009. V zmysle uvedeného zákona 

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 a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové 

podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. Požiadavka humanizácie 

a modernizácie sociálnych služieb SR reaguje na trendy uplatňované EÚ v tejto oblasti, ktorých 

cieľom je zabezpečiť pre klientov kvalitné sociálne služby. V praxi to znamená, zabezpečenie 

prístupnosti k sociálnym službám, a to aj z hľadiska prostredia, v ktorom sa sociálne služby 

poskytujú. Táto povinnosť vypláva poskytovateľom sociálnych služieb aj priamo zo zákona o 

sociálnych službách a má umožniť prijímateľom sociálnych služieb prístup k fyzickému 

prostrediu, priestorom a budovám, v ktorých sa poskytujú sociálne služby a zabezpečiť 

minimálne požiadavky a štandardy bývania. Komunitný plán nám slúži ako nástroj, ktorým je 

možné plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce 

a potrebám našich občanov. Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom období 

zabezpečovali úlohy a ciele stanovené v Komunitnom pláne sociálnych služieb. Vďaka 

komunitnému plánu sa nám bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať financie obecného 

rozpočtu  pre skvalitnenie sociálnych služieb, tam kde je to potrebné a dôležité. Dokument je 

podkladom nielen pre odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov obce.  

Preto všetkým realizátorom a poskytovateľom sociálnych služieb želám veľa úspechov pri 

mobilizácií zdrojov a naplnenie spoločne plánovaných zámerov v obci. 

 

 

         Ľubomír Šipoš 

                      starosta obce 
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1 VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb 

V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej zmene 

pri poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR SR č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. 

januára 2009 sa stanovili nové postupy a formy poskytovania sociálnych služieb. V zákone o 

sociálnych službách sú podrobne upravené povinnosti poskytovateľa sociálnej služby. Ide 

napríklad o povinnosť poskytovateľa sociálnych služieb vypracovať a dodržiavať procedurálne, 

personálne a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb tzv. štandardy kvality. 

Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne služby do 5 skupín v závislosti od povahy 

nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú určené:  

1. sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných 

životných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízkoprahové denné centrum, 

zariadenie núdzového bývania),  

2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a 

podpora zosúlaďovania rodinného života, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, 

nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu),  

3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

(zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej 

služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný 

stacionár, opatrovateľská služba, prepravná služba, sprievodcovská a predčítateľská služba, 

tlmočnícka služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok),  

4. sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie a signalizácia 

potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných 

technológií),  

5. podporné služby (odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a 

povinností, denné centrum, integračné centrum, jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej hygieny). 

Zákon o sociálnych službách novým spôsobom upravuje právne vzťahy a podmienky 

poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a 



uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Za nepriaznivú sociálnu 

situáciu sa považuje stav sociálnej núdze fyzickej osoby, rodiny a komunity, v ktorom sa táto 

osoba, rodina, komunita nachádza z dôvodu, že nemá zabezpečené základné životné potreby, 

pre svoje životné návyky, pre spôsob života, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 

zdravotný stav, pre dovŕšenie dôchodkového veku, pre výkon opatrovania fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím, pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z 

dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi.  

Sociálne služby sa podľa zákona o sociálnych službách poskytujú prostredníctvom 

odborných, obslužných a ďalších činností, ktoré je poskytovateľ sociálnej služby povinný 

poskytnúť alebo zabezpečiť v prípade, ak sú tieto činnosti taxatívne pri týchto službách 

vymedzené. Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených zákonom o 

sociálnych službách obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická 

osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (ďalej len 

„verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná právnická alebo fyzická osoba (ďalej len 

„neverejný poskytovateľ sociálnej služby“).  

Garantmi poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby fyzickej osobe sú obce a 

samosprávne kraje podľa ich pôsobnosti stanovenej zákonom o sociálnych službách a to tak, 

že: 

 sociálnu službu poskytnú sami alebo  

 poskytovanie sociálnej služby zabezpečia prostredníctvom právnickej osoby 

zriadenej alebo založenej na tento účel alebo následne  

 poskytovanie sociálnej služby zabezpečia u neverejného poskytovateľa sociálnych 

služieb.  

Kompetencie obce vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách Kompetencie obce sú 

taxatívne stanovené v § 80 zákona o sociálnych službách. Okrem vyššie uvádzanej kompetencie 

obce týkajúcej sa povinnosti plánovať sociálne služby vo svojom územnom obvode, 

povinnosťou obce je napr. aj:  

1. rozhodovať vo veci odkázanosti občana na sociálnu službu a viesť evidenciu 

vydaných rozhodnutí,  

2.  uzatvárať zmluvu: 

 a) o poskytovaní sociálnej služby,  



b) 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, 

 c) uzatvárať zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnej 

služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby 

3. ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone svojej       

pôsobnosti, 

4.  zriaďovať, zakladať a kontrolovať vybrané druhy zariadení sociálnych služieb,  

5.  poskytovať základné sociálne poradenstvo,  

6. viesť evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a prijímateľov sociálnych služieb vo svojom 

územnom obvode,  

7. poskytovať štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym 

orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych 

zdrojov. 

 

Obec okrem toho: 

 - vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu a plní ďalšie úlohy 

stanovené zákonom o sociálnych službách. 

 

 

 

Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby:  

Poskytovateľ sociálnej služby je okrem iného povinný: 

 - prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby,  



- aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, 

 - poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni, 

 - spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa 

sociálnej služby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou formou do prirodzeného 

rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej 

služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so 

súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, 

schopností a zdravotného stavu,  

- vypracovať a dodržiavať podmienky kvality procedurálnych, prevádzkových a personálnych 

štandardov pre poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v súlade so 

zákonom o sociálnych službách, 

 - vypracovať individuálny rozvojový plán klienta, dodržiavať maximálny počet klientov na 

jedného zamestnanca a za účelom zvýšenia profesionality práce vypracovať a uskutočňovať 

program supervízie.  

Osobitne je zákonom upravená povinnosť zariadenia pri ochrane života a zdravia 

prijímateľa sociálnej služby, zákon presne vymedzuje situácie a podmienky, pri ktorých je 

možné použiť prostriedky nelesného/telesného obmedzenia klienta, ako aj postup pri ich 

použití. 

 

Práva občana pri poskytovaní sociálnej služby:  

Za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách má občan právo: 

 - výberu druhu sociálnej služby a formy jej poskytovania,  

- výberu poskytovateľa sociálnej služby,  

- na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania 

umožňuje realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, 

aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje sociálnemu vylúčeniu a podporuje 

začlenenie do spoločnosti,  



- na zabezpečenie dostupnosti informácií v zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a 

spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej 

je sociálna služba poskytovaná,  

- ďalšie práva ustanovené v § 6 zákona o sociálnych službách. 

 

Konanie vo veci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu  

Zákon o sociálnych službách určuje jednotlivé druhy sociálnej služby, formy a rozsah 

sociálnej služby podľa nepriaznivej sociálnej situácie alebo podľa stupňa odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ktorý je stanovený posudzujúcim lekárom obce v rámci 

konania o odkázanosti na sociálnu službu: a) v zariadení pre seniorov, 

         b) v zariadení opatrovateľskej služby,  

                     c) v dennom stacionári,  

         d) opatrovateľská služba. 

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti 

fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len „žiadosť“) alebo na 

základe písomnej žiadosti rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu o posúdenie odkázanosti na 

sociálnu službu alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o odkázanosti na 

sociálnu službu. Žiadosť sa podáva miestne príslušnej obci v prípade žiadosti o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v 

dennom stacionári, na opatrovateľskú službu. Miestna príslušnosť obce sa spravuje podľa 

miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa posudzuje.   

Výsledkom konania o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je rozhodnutie o odkázanosti 

na sociálnu službu.  

Podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o 

odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:  

- stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 



- znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov 

starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, 

- návrh druhu sociálnej služby 

- určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

 

Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v 

zmysle zákona o sociálnych službách miestne príslušná obec a VÚC (v závislosti od druhu 

sociálnej služby). Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, konanie o odkázanosti občana 

na sociálnu službu je ukončené.  

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občan prikladá k „Žiadosti o 

uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“. Obec, okrem druhov sociálnych služieb, 

kde prijatie občana je podmienené právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu 

službu, poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby: - v nocľahárni, v 

nízkoprahovom dennom centre, v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu. Občan o 

poskytnutie tejto sociálnej služby sociálnej služby žiada priamo vybrané zariadenie, - 

odľahčovacej služby. Občan o poskytnutie odľahčovacej služby žiada priamo príslušnú obec. 

Štát priamo v § 80, odsek 2 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ukladá obci 

vypracovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na základe národných priorít 

rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadní miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v 

oblasti sociálnych služieb poskytovaných na území obce a určí personálne, finančné, 

prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. MPSVR SR v júni 2009 vydalo 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb ako záväzný dokument, vypracovaný v súlade so 

zákonom slúžiaci ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb a taktiež systémovým 

vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v tejto oblasti. Národné priority 

rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb v 

SR (najmä ich nedostupnosť, nedostatočné materiálno technické zabezpečenie, personálne 

podmienky poskytovania sociálnych služieb) a vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci 

SR a zároveň z priorít Európskeho spoločenstva (dostupnosť, prístupnosť sociálnych služieb, 

ich finančná udržateľnosť). Jedným z prierezových princípov národných priorít je 

deinštitucionalizácia sociálnych služieb a postupné znižovanie kapacity zariadení sociálnych 



služieb a prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu) a podpora 

poskytovania terénnych a ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadení s 

týždenným pobytom. Rozvoj sociálnych služieb je jedným z predpokladov hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja obce, a preto je nevyhnutné, aby obec zohľadňovala rozvoj sociálnych 

služieb v súlade so stanovenými národnými prioritami. 

1.2 Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov 

Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí sociálneho 

zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených s riešením 

hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb. Zákon o sociálnych službách dáva obci tieto 

hlavné kompetencie a úlohy: 

Podľa § 80 zákona 448/2008 Z.z. 

Obec 

1. Vypracúva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom 

obvode 

2. utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja 

3. je správnym orgánom v konaniach o 

a.) odkázanosti na sociálnu službu 

-v zariadení pre seniorov 

 - v zariadení opatrovateľskej služby  

- v dennom stacionári  

- v odkázanosti na opatrovateľskú službu 

 - v odkázanosti na prepravnú službu 

 - a ďalšie 

4. vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu  

5. poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie 

a.) sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie 

základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre   

b.) sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre 

seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári  

c.)  opatrovateľskej služby 



d.)  prepravnej služby 

e.)  odľahčovacej služby 

6. poskytuje základné sociálne poradenstvo  

7. môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby 

podľa § 12 

8. uzatvára zmluvu 

 poskytovaní sociálnej služby  

 poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby  

 uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou alebo 

iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila iná obec, alebo vyšší 

územný celok a ďalšie 

V ustanoveniach §§ 82 a 83 upravuje zákon o sociálnych službách úlohy obce v 

komunitnom rozvoji a komunitnom plánovaní: 

§ 82  

Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia 

1. Obec za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých 

sociálnych situáciách a riešenia miestnych problémov utvára podmienky na podporu 

komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona, a 

na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu.  

2. Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému 

riešeniu problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych 

služieb. 

3. Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, 

obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb, zdravotnej 

starostlivosti…. 

Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, 

mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej 

situácií a podpora jej začlenenia do spoločnosti. Za účelom vykonávania komunitnej 

rehabilitácie sa môžu zriaďovať komunitné centrá. 

 



§ 83 

 Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb 

1. Obec podľa § 80 písm. a, vypracúva komunitný plán sociálnych služieb na základe 

národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká 

potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode.  

2. Komunitný plán sociálnych služieb obsahuje najmä: 

 - analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce - analýzu 

požiadaviek prijímateľov sociálnej služby  

- analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce  

- určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb  

- časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb  

- spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb  

Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je:  

a. posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce  

b. predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín  

c. opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji 

 

1.3 Analýza sociologických a demografických údajov 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho 

územia a o potreby jeho obyvateľov. Základným riadiacim dokumentom, ktorý usmerňuje 

všetky plánované rozvojové aktivity obce je PHSR obce.  

 

 

PHSR obce Lastomír deklaruje rozšírenú víziu obce takto: 

 „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je rozvojovým dokumentom 

vypracovaným pre obdobie rokov 2017 – 2025, ktorého cieľom je dosiahnutie trvalo 

udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce s dôrazom na využitie miestnych 

zdrojov, pri súčasnom rešpektovaní limít a zachovaní rovnováhy v jednotlivých zložkách života 



a životného prostredia. Úspešná implementácia PHSR môže v obci Lastomír napomôcť k 

zlepšeniu vybavenosti obce základnou infraštruktúrou, povzbudeniu podnikateľskej aktivity, 

rozvoju vidieckej turistiky, efektívnemu zvýšeniu využitia miestnych daností, aktivizácii 

miestneho obyvateľstva, oživeniu kultúrneho, športového a spoločenského života v obci, 

zlepšeniu sociálnej klímy a životného prostredia. Následne na to môže realizácia opatrení 

stanovených PHSR generovať príjmy a tým zvýšiť celkovú životnú úroveň obyvateľstva a 

zároveň postaviť pevné základy zodpovednej miestne samosprávnosti. .“ 

Poloha obce: 

Obec Lastomír leží na Východoslovenskej nížine v nadmorskej výške 111 m. Nachádza 

sa 6 km južne od okresného mesta Michalovce. Obcou preteká vodohospodársky významný tok 

rieka Laborec, ktorá ju rozdeľuje na dve časti zapadnú a východnú. Západná časť tvorí väčšinu 

obce, východná časť niekoľko domov a cintorín. Podľa administratívneho členenia patrí do 

Košického kraja a okresu Michalovce.  

Z hľadiska štruktúry osídlenia patrí obec Lastomír do štvrtej veľkostnej skupiny (1000 

- 1999 obyv.) obcí v Košickom kraji. Leží na rozvojovej osi: východoslovenská rozvojová os 

prvého stupňa - Košice – Sečovce – Michalovce – Sobrance – hr. s Ukrajinu, juholaborecká 

rozvojová os štvrtého stupňa – Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec. 

 Nachádza sa v suburbárnom pásme mesta Michalovce. Je typickým vidieckym sídlom 

v zázemí mesta Michalovce, ktoré pre osídlenie vo svojom okolí saturuje potreby vyššieho 

občianskeho vybavenia a poskytuje pracovné príležitosti. Väzby obce na mesto Michalovce sú 

podporené aj komunikačným prepojením po ceste III/050299.  

Dopravné a pracovné väzby sú prevažne na mesto Michalovce, ktoré je vzdialené cca 6 

km. Z hľadiska širších väzieb je pre obec špecifické, že sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 

cesty I/50 Košice – Michalovce – Sobrance – št.hr. Ukrajina, medzinárodného a regionálneho 

významu (hlavná sieť TEN-T), leží v suburbánnom pásme okresného mesta Michalovce. 

Susedí na východe s obcou Zemplínska Široká, na severe s mesto Michalovce, na 

severozápade s obcou Krásnovce, na západe s obcou Šamudovce a Vŕbnica, na juhu s obcou 

Žbince a Sliepkovce.  

Urbanizácia obce prebiehala pozdĺž hlavnej komunikácii s rozširovaním zástavby 

smerom západným a južným. Pre priestorovú štruktúru je charakteristická jednopodlažná, 



miestami dvojpodlažná zástavba rodinných domov postavených prevažne v povojnovom 

období. Sú tu objekty občianskeho vybavenia a malé výrobné a nevýrobné prevádzky.  

Dominantou obce Lastomír je rímskokatolícky kostol zasvätený Duchu Svätému, kostol 

reformovanej cirkvi zasvätený sv. Archanjelovi Michalovi, zapísaný v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu, gréckokatolícky chrám zasvätený Zostúpeniu Ducha Svätého a 

pravoslávny chrám.  

Na území obce prevláda orná pôda, resp. lúky a pasienky. Najvýznamnejší tok, ktorý 

lemuje východnú časť územia je vodohospodársky významní tok Laborec a Sliepkovský kanál, 

ktorý sa nachádza v západnej časti k.ú. 

 

Tabuľka č.1 – Základné informácie o obci 

 

 

Vznik obce: 

Prvý písomný doklad bol nájdený až z roku 1288 V písomnostiach z 13. až 16. storočia sa obec 

uvádza pod menom Lezstemer, čo bol maďarizovaný slovenský názov Lastomír. Ten bol istotne totožný 

so slovenským osobným alebo rodovým menom Lastomír. Starodávny názov dediny, vedie k názoru, 

že obec jestvovala dávno pred 13. resp. 11. storočím a patrí k najstarším slovienskym sídlam v okolí. V 



obci sa nachádzajú domy, ktoré predstavujúce typickú ľudovú architektúru z konca minulého a začiatku 

tohto storočia. Sú to domy so popisným číslom 48, 99, 117, 174, 239, 249, 301, 364, ktoré odporúčam 

zachovať aj pre ďalšie generácie.  

Riešené územie je súčasťou Košického kraja, kde sa stretávajú a prelínajú kultúrne vplyvy 

viacerých historických regiónov. Severná hranica bola časť chrbta Nízkych Beskýd. Juhozápadne 

susedila s Abovskou župou, severozápadne so Šarišskou župou, severovýchodne s Haličskou župou, 

východne a juhovýchodne s Užskou župou a juhovýchodne až južne so Sabolčsko župou. Kultúra 

„Užskej župy v kontexte východoslovenskej oblasti je charakterizovaná prvkami nížinnej kultúry s 

okrajovými horstvami v jeho západnej, najmä severnej časti. Dôležitú úlohu v jej formovaní zohrali 

vplyvy Sedmohradská na juhu a pôsobenie gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi na severe a východe 

územia. 

1.3.1 Obyvateľstvo 

Z hľadiska demografického vývoja žije v obci Lastomír ku dňu 31.12.2016 1186 obyvateľov. 

V porovnaní s údajmi podľa vývoja počtu obyvateľov je pohyb obyvateľov vyrovnaný. 

V posledných rokoch pribúda počet obyvateľov – mladých rodín s deťmi. 

Vývoj počtu obyvateľov od roku 2009-2016 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet 1148 1144 1136 1158 1156 1149 1181 1186 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Podľa veku obyvateľov: 

-predproduktívny vek (0-18)   264 

-produktívny vek (18-62) ženy  362 

-produktívny vek (18-62) muži  359 

-poproduktívny vek spolu   201 

Štruktúra obyvateľstva obce v dôsledku stagnácie počtu obyvateľov v 

predproduktívnom veku oproti stálej prevahe poproduktívneho obyvateľstva, v blízkej 

budúcnosti prinesie demografický problém v sociálnej starostlivosti obyvateľstva.  



Jediná pomoc by bola nárast počtu obyvateľstva o mladé rodiny. Kvôli permanentnej 

prevahe obyvateľstva v poproduktívnom veku treba uvažovať o doplnení vhodnej formy 

poskytovania sociálnej služby v obci.  

Vhodnou alternatívou do budúcna môže byť zabezpečenie permanentnej 

opatrovateľskej služby a stravovania, so zreteľom na zotrvanie prijímateľov v domácom 

prostredí, k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej 

skupiny. Vzhľadom k veľkosti poproduktívneho obyvateľstva, treba preskúmať potrebu a 

možnosť vytvorenia pobytovej sociálnej služby v ZPS alebo DSS a pre rómsku komunitu 

sociálnu službu v komunitnom centre, spojenú s terénnou sociálnou prácou. 

 

1.3.2 Školstvo 

Súčasnú výchovno-vzdelávaciu sústavu v obci tvorí predškolské aj školské zariadenie prvého 

stupňa. 

História materskej školy 

 Založenie Materskej školy v Lastomíre spadá do obdobia, keď naše školstvo zaznamenáva " 

Detské opatrovne". 

 Štátna Detská opatrovňa v Lastomíre bola zriadená výnosom Povereníctva školstva a osvety 

číslo 21.583/47 - A / 3 zo dňa 20. septembra 1947. Pretože obec nemala k dispozícií žiadnu 

budovu ani miestnosť, bola opatrovňa umiestnená v skromnom súkromnom byte Pavla Valisku 

- Biloho. Nájomné hradila obec. Pestúnkou bola Magda Pasterňaková, ktorá nastúpila 

20.novembra 1947. Všetke písomné záležitosti viedol riaditeľ štátnej ľudovej školy v Lastomíre 

Zoltán Kniežo, ktorý bol iniciátorom založenia opatrovne a viedol ju až do 13.októbra1950. 

Dňa 14. októbra 1950 nastúpila na miesto učiteľky na tunajšiu školu Regína Palenčárová, 

kvalifikovaná učiteľka z Hanisky 

pri Košiciach.V tomto roku sa škola presťahovala od Pavla Valisky - Biloho do bývalej grécko 

- katolíckej školy. Škola dostala 

k dispozícií prednú časť budovy, kde sa prevádzala celodenná starostlivosť.Odchodom 

učiteľky  11. júla 1952 bolo vyučovanie 



MŠ prerušené a začalo sa až 1. februára 1953, keď na tunajšiu školu nastúpila učiteľka Mária 

Jusková, od 1. januára 1955 ju vystriedala Paulína Vysoká z Hencoviec. 

Veľkú starostlivosť venuje materskej škole obvodný lekár MUDr. Zoltán Bodó, ktorý veľmi 

často navštevoval detí. 

24. januára 1957 sa otvára pri materskej škole školská stravovňa. 

Z príležitosti 30. výročia založenia MŠ v Lastomíre bol pozvaný na slávnostné ZRPŠ zakladateľ 

Zoltán Kniežo. 

Školský rok 1999/2000 sa začal nie 2. septembra 1999, ale až 20. septembra , pretože sme sa 

presťahovali do nových 

priestorov bývalej Družiny mládeže do budovy kalvinsko -reformovanej cirkvi v ktorej sme až 

doteraz. 

Súčasnosť materskej školy 

  Naša materská škola je jednotriedna s počtom detí 19 od 3 do 6 rokov. Zabezpečuje 

celodennú prevádzku. 

Zriaďovateľom materskej školy je Obecný úrad Lastomír. Nachádzame sa v evanjelickej 

budove školy, do ktorej sme sa presťahovali v roku 1999. 

Materská škola sa nachádza mimo hlavnej cesty, takže nepociťujeme nadmernú hlučnosť a 

prašnosť prostredia. 

Školský dvor je vybavený pieskoviskom, kolotočom, preliezkami, telovýchovným náradím a 

besiedkou, ktorú využívame v každom ročnom období na rôzne aktivity a na výchovno 

vyučovaciu činnosť. 

Materská škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí v blízkosti rieky Laborec, kde deti 

majú možnosť pozorovať tok rieky, život okolo nej a krásu prírody, čím plníme úlohy 

Školského vzdelávacieho programu ISCED 0  a úlohy z environmentálnej výchovy na ktorú je 

naša MŠ zameraná. 

Od predchádzajúceho školského roka sa prevádza na našej MŠ odborná logopedická 

starostlivosť v spolupráci s rodičmi. 



Pri pobytoch vonku vedieme deti k citlivému vnímaniu krásy a čara prírody, citovému vzťahu 

k rodine, k  ochrane životného prostredia, k ekológii, ku kultúrnym tradíciám a sviatkom, k 

rodisku. 

Vytvárame priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s 

využitím informačných, komunikačných a digitálnych technológií. 

Našim cieľom je dosiahnuť u dieťaťa školskú zrelosť pre plynulý vstup do 1. ročníka ZŠ. 

 

 

 

História základnej školy 

 

Prvou riadne fungujúcou školou v Lastomíre bola kalvínska škola. Predpokladáme, že 

vyučovanie na nej sa začalo okolo roku 1800-1810. Prvým známym učiteľom na nej bol Béki. 

Potom učili: Balogh, Petróci, Jozef Nitray, Turóci a opäť Jozef Nitray, ktorý učil dlhé roky. Po 

ňom Juraj Niray. V rodine Nitrayových má svoje korene aj dlhoročný lastomírsky učiteľ a 

riaditeľ Zoltán Kniežo, ktorého mama pochádzala z tejto rodiny. Nová budova školy bola 

postavená v rokoch 1912-1914, vyučovanie v nej sa začalo v apríli 1914. Okolo roku 1790 sa 

väčšina obyvateľov obce hlásila ku gréckoka tolíkom a podľa písomnosti gréckokatolíci nemali 

v obci vlastný kostol. Napriek tomu si zriadili vlastnú školu. Bola v skromnom objekte, ktorý 

stál pri Laborci a patril rodine Hanziovej. Prvým učiteľom bol Lušan. Po ňom tu učili: Dufinec, 

Kremnický, Vasilko a Danko. Po skúsenostiach a presvedčení sa, že škola je potrebná našli 

lepšie podmienky pre školu v susedstve kalvínskej školy, tam kde teraz stojí rodinný dom Emila 

Ivana. Vyučovacím jazykom v tejto škole bola ruština a celá škola mala iba jeden ruský šlabikár. 

V tejto škole učili: Antonij Tihányi, Šandor Gerzanič, Ján Gerzanič, Monič, Levický, Rácz a 

Baltovič. Učitelia sa pomerne často striedali, čo nie veľmi prispievalo úrovní vzdelávania, preto 

niektorí žiaci radšej išli do kalvínskej školy. Počas pôsobenia učiteľa Baltoviča postavili 

gréckokatolícki veriaci novú školu, ktorá stojí doteraz. To bolo vrokoch 1908-1910. Ako 

základná pracovná vyučovacia pomôcka žiakov v obidvoch školách bol „griflik“, ktorým sa 

písalo na malú drevenú tabuľku, ktorá bola namiesto dnešného zošita. Po napísaní sa text 

jednoducho zotrel. Kníh bolo málo a namiesto tašiek si žiaci nosili veci na vyučovanie v 

„kobiločkách“ ušitých z domáceho plátna. Po skončení prvej svetovej vojny sa pomery v 

školách podstatne zmenili. Najdôležitejšia zmena bola v tom, že sa konečne začalo učiť v 

rodnom slovenskom jazyku. Z dvoch cirkevných škôl jedna zostala ako cirkevná škola 

reformova nej cirkvi a druhá gréckokatolícka sa zmenila na ľudovú obecnú školu. Tak bolo až 



do konca druhej svetovej vojny. Nedostatok slovenských učiteľov sa prejavil aj v Lastomíre a 

do roku 1939 sa tu vystriedali viacerí českí učitelia. Z nich v obci najdlhšie pôsobil Jozef Škoda, 

ktorý určité obdobie písal aj našu obecnú kroniku a bol správcom obecnej školy až do svojho 

odchodu do Protektorátu Čechy a Morava 15. septembra 1939. Aktívne sa venoval nielen 

žiakom, ale aj mládeži a dospelým, nacvičoval divadelné hry, prednášal v rôznych kurzoch a 

pomáhal všestranne rozvíjať vzdelávanie našich občanov. Tesne po vojne bol učiteľom v 

evanjelickej reformovanej škole Pavol Panthy. V roku 1922 bola ustanovená obecná školská 

stolica na jej čelo bol zvolený evanjelický reformovaný farár Virágh. Od 1.9.1942 boli školy 

premenované tak, že evanjelická reformovaná škola zostala naďalej ako reformovaná a obecná 

škola sa zmenila na grécko a rímsko-katolícku školu. Učiteľmi boli na reform. škole Zoltán 

Kniežov a Štefan Beracko a na grécko a rímokatolíckej škole Irena Laktičová, Ján Samuelčík a 

Margita Virágová. O rok sa začal školský rok až 1. októbra a prišli noví učitelia Jana Miščiková 

a Anna Bartíková. V roku 1944 učili: Ján Štefan, Ján Samuelčík, Mária Srpová, Zoltán Kniežov 

a Irena Hutková. 

 Po 2. svetovej vojne sa opäť obnovila Československá republika. Povojnové obdobie 

charakterizoval zápas o likvidáciu ťažkých dôsledkov vojny a v školstve sa prejavil v 

nejednotnom názore na školský systém a štátnu školu. Hlavným problémom školskej správy 

bolo obnovenie vyučovania na všetkých typoch škôl. 

 

Súčasnosť základnej školy 

Naša základná škola je neplnoorganizovaná škola s ročníkmi prvého stupňa. Komorné 

prostredie školy umožňuje takmer rodinnú výchovu detí najmä vďaka atmosfére a výbornému 

vzťahu učiteľ- žiak- rodič. Priestory našej školy slúžia našim žiakom nielen na vzdelávanie, ale 

aj na efektívne využívanie voľného čas v popoludňajších hodinách.  

V spolupráci s rodičmi a rôznymi inštitúciami vytvárame optimálne podmienky vo 

všetkých formách: v pravidelne organizovanej činnosti(školského klubu detí, v záujmových 

útvaroch) a v príležitostne organizovanej činnosti(rôzne literárne, výtvarné, matematické, 

športové súťaže, exkurzie, divadelné predstavenie, výchovné koncerty atď.).  

Žiaci vydávajú časopis Slniečkár, v ktorom prezentujú svoje literárne a výtvarné práce 

a svojim čitateľom ponúkajú zaujímavé rubriky. Budova školy sa nachádza v strede obce. 



Triedy sú vybavené novými lavicami a stoličkami. V triedach sú nainštalované interaktívne 

tabule. V priebehu niekoľkých školských rokoch bol upravovaný a udržiavaný školský dvor, 

na ktorom pribudol nový altánok a multifunkčné ihrisko.  

 

 
 

1.3.3 Zdravotníctvo 

V obci sa nenachádza žiadne zariadenie zdravotnej starostlivosti. Pre potreby 

obyvateľov slúžia zdravotné a lekárenské služby v Michalovciach. Vyššia zdravotná 

starostlivosť sa poskytuje v Košiciach.  

 

 

1.3.4 Služby 

V obci je zastúpenie najmä drobných živnostníkov. Všetky podnikateľské pôsobia na 

komerčnej báze a v poľnohospodárstve. Niektorí podnikatelia majú sídlo len v obci a svoju 

podnikateľskú aktivitu vykonávajú mimo obce.  

1.3.5 Nezamestnanosť 



Pre obec Lastomír je typická nízka miera nezamestnanosti a značná časť ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva pracuje  v meste Michalovce, poprípade iných regiónov, aj mimo 

územia republiky v Anglicku a Česku.  

1.3.6 Sociálne znevýhodnené skupiny 

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale najmä skupina, komunita 

a sociálne prejavy, ktoré sa ich týkajú. Ide o subjekt, ktorý je definovaný spoločným znakom 

odvodeným od sociálneho znevýhodnenia, t.j. od znaku, ktorý ho posúva do polohy závislosti 

na iných osobách alebo na štátnych opatreniach. Celkový počet obyvateľov komunity má trvale 

narastajúcu tendenciu. Veková štruktúra, ktorá je súčasnosti relatívne stabilizovaná má 

vzhľadom k vysokému rastu indexu starnutia a indexu ekonomickej závislosti jednoznačnú 

tendenciu ďalšieho a trvalého nárastu poproduktívnej kategórie populácie v komunite, čo je vo 

väzbe na ďalšie skutočnosti významným faktorom a indikátorom pre plánovanie sociálnych 

služieb, pri ktorých je nevyhnutné venovať vzrastajúcu pozornosť práve tejto vekovej kategórií, 

nakoľko starnutie nie je možné žiadnym spôsobom zastaviť. 

V ostatných demografických faktoroch je zrejmý rozpor medzi národnostnou 

príslušnosťou k rómskemu etniku dobrovoľne deklarovanou pri sčítania kvalifikovaným 

odhadom sociálnych pracovníkov . V našej obci i keď nájdeme rómske etnikum nedajú sa 

vyčísliť štatisticky, nakoľko sa hlásia slovenskej resp. maďarskej národnosti. Bez štatistických 

zisťovaní môžeme konštatovať, že Rómske etnikum, ako jediné v komunite má vzrastajúci 

podiel na už tak celkovo nízkej pôrodnosti ostatných etnických zložiek populácie. 

Z dostupných demografických údajov na základe štatistického predpokladu sme 

vypočítali počet občanov, ktorí budú potrebovať istú formu sociálnej pomoci, prípadne 

sociálnych služieb. Použili sme pri tom orientačné údaje, ktoré vymedzujú potrebu sociálnych 

služieb vo vzťahu k veku, miere závislosti na pomoc pri sebaobsluhe a zdravotného postihnutia. 

Sociálne znevýhodnené skupiny v našej obci môžeme rozdeliť na:  

a) seniori  

b) nezamestnaní 

 c) deti a mládež 

 d) zamestnanci s nízkym vzdelaním  



e) uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím 

 f) občania so sociálnymi a spoločenskými problémami.  

Obec sa v rámci svojich možností snaží kompenzovať určité sociálne znevýhodnenie: 

SENIORI 

Služby určené seniorom sú poskytované občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre 

priznanie starobného dôchodku a ocitli sa v situácií vyžadujúcej podporu komunity, je možné 

charakterizovať túto skupinu týmito spoločnými prejavmi:  

• predlžovanie individuálneho aj priemerného veku 

 • nárast miery chorobnosti a tým aj závislosti na sociálnej pomoci 

 • vdovstvo – skôr, či neskôr strata životného partnera a s tým súvisiace sociálne a ekonomické 

zmeny  

• stále existujúci využiteľný potenciál jedincov k aktivitám vo svoj prospech aj v prospech 

komunity  

 

Z hľadiska početnosti ide i jedinú sociálnu kategóriu populácie, ktorá má trvale a 

prirodzene vzostupnú tendenciu svojho rastu premietajúcu nárastu v porovnaní k pomeru k 

ostatným kategóriám populácie komunity.  

Občania nad 60 rokov tvoria vyše 16,94% z celkového počtu obyvateľov, to znamená, 

že tvoria skupinu odkázanú alebo perspektívne odkázanú na sociálne služby. 

Opatrovateľská služba Opatrovateľská služba je starostlivosť v domácom prostredí, 

zatiaľ je to jediná forma terénnych sociálnych služieb v komunite obce pre kategóriu seniorov. 

Obsah a rozsah ich poskytovania je prevažne zameraný na samotnú a limitovane chápanú 

opatrovateľskú službu poskytovanú len v časovo úzko vymedzenom rozsahu, ktorý dovoľuje 

vykonávať len vlastné úkony pomoci a ošetrovateľských činností. Jedná sa aj o celodennom 

poskytovaní opatrovateľskej služby . 

NEZAMESTNANÍ A ZAMESTNANCI S NÍZSKYM VZDELANÍM  

V spolupráci s ÚPSVaR obec Lastomír organizuje verejnoprospešné práce alebo menšie 

obecné služby. V rámci tejto činnosti podporuje udržiavanie pracovných návykov u osôb, ktoré 

majú problém uplatniť sa na trhu práce. 



DETI A MLÁDEŽ  

Obec v rámci svojich finančných možnosti prevádzkuje materskú školu, základnú školu 

I. stupňa.  

ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ  

Skupina občanov, ktorej sociálne problémy vznikajú ako následok ich zdravotného 

postihnutia, ktoré buď vrodené alebo získané úrazom, či chorobou počas ontogenézy.  

Z kriteriálneho hľadiska charakteru postihnutia rozdeľujeme občanov so zdravotným 

postihnutím do 5 základných kategórii: 

 - mentálne a psychické postihnutia 

 - zmyslové postihnutia  

- postihnutia pohybového aparátu  

- kombinované postihnutia  

- ostatné postihnutia ( mnohé majú charakter civilizačných ochorení)  

 

Každá z uvedených kategórii postihnutí má rozdielne dopady na sociálne následky 

postihnutia a tým aj na špecifické potreby a formy pomoci spoločnosti pri ich uspokojovaní. 

Zákon o sociálnych službách venuje dostatočný priestor v oblasti poskytovania sociálnych 

služieb čo sa týka sortimentu ich druhov ako aj foriem poskytovania. Mimo oblasť sociálnych 

služieb je najdôležitejším právnym predpisom v novej legislatíve podpora sociálneho 

začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti. Súčinnosť a 

organizovanie aktivít pomáha miestna organizácia Slovenského červeného kríža. 

OBČANIA SO SOCIÁLNYMI A SPOLOČENSKÝMI PROBLÉMAMI 

Svojím zložením ide o najrôznorodejšiu sociálnu skupinu, preto aj potreby, prístupy, formy a 

nástroje sociálnej pomoci vo vzťahu k tejto sociálnej skupine sú veľmi rôznorodé. K tejto sociálnej 

skupine zaraďujeme: 

 - občanov bez prístrešia 

 - občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby  

- dlhodobo nezamestnaní občania  

- občania spoločensky neprispôsobiví  

- závislí občania 

 - rómska komunita  



Vzhľadom k rôznorodosti skupiny a neexistencii štatistických údajov v požadovanej 

štruktúre a skladbe je možné počet skupiny a zvlášť niektorých jej kategórii len odhadnúť. 

Kategória, ktorá z tejto cieľovej skupiny potenciálnych klientov si vyžaduje osobitnú 

pozornosť, analýzu a prístup. Táto skupina patrí medzi najviac ohrozené sociálnou exklúziou. 

1.4 Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb 

Sociálna infraštruktúra je určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Jej 

rozmiestňovanie je spojené so štruktúrou osídlenia ako aj veľkosťou obce. Zameranie a 

koncentrácia zariadení sociálnej infraštruktúry je priamo spojená s potrebou racionalizovať 

dostupnosť k nej, stanoviť ich optimálnu kapacitu vo vzťahu k dopytu.  

Zmenou spoločensko-ekonomického systému došlo k prerozdeleniu zdrojov a financovanie 

sociálnej infraštruktúry medzi štátnu správu, miestnu a regionálnu samosprávu a súkromný 

sektor. 

Obec participuje do budúcna na zabezpečovaní stravovania a výdaja stravy, najmä z radov 

dôchodcov. 

Obec poskytuje najmä tieto sociálne služby: 

   - dohľad nad nesvojprávnymi občanmi (spolupráca s okresným súdom)  

- stretnutia členov jednoty dôchodcov 

 - pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....) 

1.5. Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb 

Obec Lastomír v budúcnosti nepočíta s výrazným nárastom počtu obyvateľov najmä v 

kategórii predproduktívneho a produktívneho veku, je potrebné počítať aj s celoslovenskou 

tendenciou starnutia populácie a čoraz s väčšími požiadavkami na sociálne služby najmä pre 

občanov v poproduktívnom veku. 

Základné sociálne služby pre potreby obyvateľov obce sú zabezpečené v obci 

prostredníctvom obce , alebo sú zabezpečené v dostupných zariadeniach. Blízkosti obce sa 

nachádzajú sociálne zariadenia v Michalovciach. Veková štruktúra obyvateľstva nám ukazuje 

demografický problém blízkej budúcnosti – prestarnutie obyvateľstva a tým súvisiaci sociálny 

problém.  



 

Podľa prieskumu potrieb a požiadaviek s ohľadom na budúce potreby by bolo vhodné 

sa orientovať na: 

1. rozšírenie formy sociálnych služieb podľa konkrétnych požiadaviek na 

zabezpečenie:  

a, poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,  

b, nepriaznivého zdravotného stavu,  

c, dovŕšenia dôchodkového veku,  

d, zariadenie opatrovateľskej služby - terénnej sociálnej služby  

e, jedáleň pre dôchodcov 

 f, zriadenie činnosti klubu dôchodcov a klub pre mládež 

2. rekonštrukcia centra obce so zameraním na vybudovanie relaxačnej a 

oddychovej zóny – parková zeleň, lavičky, 

3. dobrovoľné rekonštrukčné práce podporou dotácií a grantov na verejných 

priestranstvách pred obydliami spoločensky neprispôsobivých obyvateľov v 

rámci komunít osôb odkázaných na pomoc, aby sa u nich vytvoril pocit 

zodpovednosti a potreba začlenenia sa do spoločenského života v obci 

 

1.6. SWOT analýza v sociálnej oblasti 

Silné stránky: 

 - právo na poskytnutie sociálnych služieb je zaručené rovnako všetkým občanom 

 - záujem komunity obce a jej oficiálnych zložiek o rozvoj sociálnej oblasti 

 - vlastná legislatívna činnosť samosprávnych orgánov umožňujúca úpravu niektorých oblastí         

sociálnych služieb podľa špecifických potrieb a podmienok komunity 

 - kľud vidieckeho prostredia  

- školské zariadenia – pedagogický dozor 

 -nízka nezamestnanosť  

- futbalové, multifunkčné ihriská na športové vyžitie 

 -existencia jednoty dôchodcov 

 



 

Slabé stránky:  

- nedostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej 

odkázanosti na pomoc inej osoby  

- nedostatočne zabezpečená bezbariérovosť v obci 

- nepostačujúci počet kvalifikovaných zamestnancov z obce, ktorí zabezpečujú poskytovanie 

sociálnych služieb  

- migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za prácou do zahraničia  

- nepriaznivý demografický vývoj 

- nedostatok finančných prostriedkov na rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych služieb  

- absencia terénnej sociálnej práce 

- migrácia mladej generácie  

- nedostatok dopravnej infraštruktúry  

- zastaraná školská infraštruktúra 

- vysoký index starnutia obyvateľstva 

 

Príležitosti: 

 - zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov 

 - cielenie opatrení podľa miestnych potrieb 

 - rozvoj svojpomocného riešenia miestnych problémov 

 - rozširovanie spolupráce samosprávy a regionálnych združení obcí 

 - práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti prie riešení 

životných situácií  

- podpora a rozvoj dobrovoľníctva 

 - organizácia spoločenských akcií  

- podpora mladého obyvateľstva zhrozenia:  

- z dôvodu zvyšovania nákladovosti služieb riziko zvyšovania úhrad a riziko znižovania kvality  

- možný odliv kvalifikovaných odborníkov zo sociálnej sféry do iných odvetví  

- nefunkčnosť systému sociálnych služieb z dôvodu nedostatočného realizovania kompetencií 

- nárast počtu sociálnych kategórií občanov vyžadujúcich sociálne služby  

- nedostatok finančných prostriedkov na samosprávnej úrovni na výkon kompetencií obce, v 

tom aj na zabezpečenie sociálnych služieb. 

 - postoje a predsudky zo strany zamestnávateľov pri poskytovaní pracovných príležitostí 

znevýhodneným sociálnym skupinám komunity 



 - nízke príjmy seniorov im neumožnia platiť za služby 

 

2. CIELE A PRIORITY ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 predstavujú nástroj 

štátnej politiky na smerovanie a prezentovanie východiskových systémových záujmov, úloh a 

podporných opatrení vlády Slovenskej republiky v oblasti sociálnych služieb sú vypracované v 

súlade s pôsobnosťou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako 

ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych služieb.  

Národnými prioritami rozvoja na roky 2015 – 2020 sú: 

 zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity, 

 podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej 

starostlivosti na komunitnú starostlivosť 

 podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v 

priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby 

 zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb 

 

2.1. Rozvoj ambulantných a pobytových sociálnych služieb 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sa orientujú na tieto základné oblasti:  

a) podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych  

sociálnych služieb  

b) rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych 

služieb v zariadení s denným pobytom 

c) vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb 

 d) vznik komunitných centier 

Obec Lastomír sa snaží napĺňať tieto priority nasledovne: 

- rozšíriť možnosť poskytovania stravovania starších osôb 



-v prípade výskytu aktivitami podporiť spoločensky neprispôsobivých obyvateľov na 

začlenenia do spoločenského života v obci a vytvoriť u nich pocit zodpovednosti k 

spoločenským hodnotám 

2.2. Časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Lastomír úzko participuje na PHSR obce 

Lastomír 2017 – 2025. Čiastkovým cieľom je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie 

spoločenského života v obci. Nakoľko finančné možnosti obce v súčasnom programovom 

rozpočte sú ohraničené je potrebné túto požiadavku zahrnúť do programového rozpočtu na roky 

2018 – 2020 (podľa komunitného plánu na roky 2017 – 2021). Určite nie je v možnostiach obce 

realizovať tento zámer len z vlastných zdrojov. Zámerom môže byť vypracovaný projekt s 

využitím viac zdrojového financovania. 

2.3. Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb 

Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú najmä miestni 

obyvatelia. Od nich sa očakáva, že vyjadria svoje požiadavky vo sfére poskytovania sociálnych 

služieb, a teda aj komunitného plánovania. Tento plán budú priebežne monitorovať, 

zodpovedne posudzovať a vytvárať aj jeho finančné zabezpečenie.  

 

Komunitný plán možno meniť:  

- ak sa zmenia priority 

 - získanie finančných prostriedkov na konkrétne potreby  

- nové návrhy na poskytovanie sociálnych služieb 

 

Časový horizont vyhodnocovania komunitného plánu:  

Obecné zastupiteľstvo obce Lastomír minimálne 1x ročne prerokuje Správu o sociálnej 

situácii v obci a podľa zistených skutočností bude aplikovať zistené požiadavky a návrhy do 

komunitného plánu obce. 

 

 



 

ZÁVER 

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, 

podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im 

zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné plánovanie by malo dať odpoveď 

na otázky: „Koľko a aké služby je potrebné v danej komunite vytvoriť, ako majú byť 

lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii?“. Určite je prínosom prístup 

štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej oblasti. No zároveň je 

potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného zámeru zo strany štátu. Obec preto 

musí využívať aj iné zdroje financovania.  

Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre 

dôstojný a plnohodnotný život. 

 

Lastomír , november 2017 

Dokument bol prerokovaný a schválený na obecnom zastupiteľstve dňa 13.12.2017  

 

 

 

 

 

          Ľubomír Šipoš 

 

            starosta obce 


