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Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky (2015-2020) ako strategický 
dokument  predstavuje výsledok spolupráce všetkých dôležitých aktérov v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb v meste Malacky (poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych služieb), ktorí majú 
záujem o komunitné plánovanie, majú záujem rozširovať, skvalitňovať a kombinovať existujúce 
sociálne služby v meste Malacky, majú záujem reagovať na potreby občanov mesta Malacky, a to 
v súlade s efektívnosťou prevádzkovania sociálnych služieb. 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky na obdobie 2015-2020, pripravený 
v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb, ktorý zohľadňuje miestne špecifiká 
a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jeho územnom obvode, 
určuje potreby rozvoja sociálnych služieb, ako aj personálne, finančné, prevádzkové a organizačné 
podmienky ich zabezpečenie, bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Malackách dňa 10. 
decembra 2015 uznesením č. 145/2015.  



    V záujme zosúladenia zákonom stanovených podmienok v zmysle novely zákona č. 448/2008 o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov Z. z. účinnej od 01.01.2018 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) mesto 
Malacky vypracovalo Aktualizáciu Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 – 2020) 
(ďalej aj ako „KPSS“). Touto aktualizáciou sa dopĺňa obsah pôvodného dokumentu KPSS v časti D 
pod názvom Realizácia Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 – 2020) – Akčný plán 
nasledovne: 

D.1 Akčný plán realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 – 2020) - 
aktualizácia 

D.2 Spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
Malacky (2015 – 2020) 

D.3 Podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
Malacky (2015 – 2020 

Záver 

D.1 Akčný plán realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 – 2020) – 
aktualizácia 

     V rámci  Akčného plánu realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 – 2020) –  
v tabuľke (Doplnky v Akčnom pláne KPSS mesta Malacky (2015-2020) sú uvedené červenou farbou):  

- k názvu aktivity sa dopĺňa: „druh a forma sociálnej resp. podpornej služby“,  
- k  dôležitosti riešenia sa dopĺňa: „časový plán realizácie“, 
- k predpokladaným (finančným) nákladom/finančným zdrojom sa  dopĺňajú: „personálne  
      a organizačné podmienky“, 
- v rámci opatrenia 2. Podpora sociálnych služieb  pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu      
nepriaznivého zdravotného stavu a ŤZP alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku pod Názov      
aktivity/druh a forma sociálnej služby sa dopĺňa ako aktivita: „2.8 Stabilizácia poskytovanej sociálnej 
služby v dennom stacionári s kapacitou 14 miest /denný stacionár, forma – ambulantná, Dôležitosť 
riešenia/ časový plán realizácie, Predpokladané náklady//finančné zdroje/personálne a organizačné 
podmienky“, 
- v rámci  Národnej  priority  rozvoja sociálnych služieb (2015-2020) s názvom Zabezpečiť dostupnosť 
sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity sa dopĺňa: „opatrenie č.11 Podpora sociálnych služieb  
pre rodiny s deťmi“; pod  Názov aktivity/druh a forma sociálnej služby sa dopĺňa aktivita: „11.1  Príprava 
projektu a žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a dostavbu objektu MŠ 
Bernolákova za účelom zriadenia sociálnej služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného 
života/zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťa, forma – ambulantná, Dôležitosť 
riešenia/ časový plán realizácie, Predpokladané náklady//finančné zdroje/personálne a organizačné 
podmienky“. 

   

 
  

 
 



 



 
 

D.1 AKČNÝ PLÁN REALIZÁCIE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA MALACKY (2015 -2020) - AKTUALIZÁCIA 
NÁRODNÁ PRIORITA 

ROZVOJA 
SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB (2015-2020) 

OPATRENIE Názov aktivity/druh a forma sociálnej 
služby 

Dôležitosť 
riešenia/časový 
plán realizácie 

Odborný 
garant riešenia 

Predpokladané náklady// finančné 
zdroje/personálne a organizačné 

podmienky   

1.1 Navrhnúť a rozpracovať štandardy 
kvality pre poskytovanie sociálnych služieb 
vykonávaných prostredníctvom 
Mestského centra sociálnych služieb 
(MsCSS) v meste Malacky /  

vzťahuje sa na všetky druhy 
poskytovaných sociálnych služieb v MsCSS 
( OS1), ZOS2), DS3),) 

forma  - terénna, pobytová, ambulantná)  

1 

2016 – 2020 
(priebežne) 

MsCSS 5 000 EUR 
 
Zdroj: projekty/granty alebo vo vlastnej 
réžii 
 
Podľa organizačnej štruktúry MsCSS 

→  OS1), ZOS2), DS3) 

1.2  Pravidelne realizovať prieskumy 
spokojnosti u užívateľov sociálnych služieb 
a realizovať prieskum potrieb jednotlivých 
sociálnych služieb- vzťahuje sa na všetky 
druhy poskytovaných sociálnych služieb v 
MsCSS  

forma - terénna, pobytová, ambulantná, 
ostatné podporné služby 

2 

2016 
2018 
2020 

(november/december) 

MsCSS 3 000 EUR 
 
Zdroj: Rozpočet MsCSS 
 
V rámci organizačnej štruktúry MsCSS 
 
 
 
 

ZVYŠOVAŤ KVALITU 
POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Posilnenie kvality 
sociálnych služieb, 
a odborných činností 
vykonávaných na 
komunitnej úrovni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Podporovať Asistenčnú službu – zvýšiť 
flexibilitu a kvalitu ľudských zdrojov 
v danej oblasti prostredníctvom Agentúry 
osobnej asistencie a dobrovoľníctva – 
vzťahuje sa hlavne na podporu služby 
podporovaného bývania, služieb 
a voľnočasových aktivít v centre príp. 
v rámci organizácií (OZ)    

(forma – pobytová, ambulantná, terénna)  

2 

2015 – 2020 
(podľa podmienok) 

 
 
 
 
 
 

 

Vstúpte, n.o. 
SZTP 
Partner: UPSVaR 
 
 
 
 
 

 

11 000 EUR/rok  (polovičný úväzok, 
ostatné náklady na riadenie Agentúry)     

Zdroj:  interné zdroje odborných garantov,  
UPSVAR a grantové možnosti 
 
Personálne a organizačné podmienky NO 
resp. OZ  

PODPORIŤ PRECHOD 
PRIJÍMATEĽOV 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
Z INŠTITUCION8LNEJ 
STAROSTLIVOSTI NA 
KOMUNITNÚ 
STAROSTLIVOSŤ 

2. Podpora sociálnych 
služieb  pri riešení 
nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu 
nepriaznivého zdravot. 
stavu a ŤZP a z dôvodu 
dovŕšenia 
dôchodkového veku 

2.1 Stabilizovať ľudské zdroje v oblasti 
poskytovania opatrovateľskej služby. 
Pripraviť a zaviesť motivačný odmeňovací 
systém pre  opatrovateľky/opatrovateľov / 
 
forma  – terénna 
 

1 
 

2016 – 2020 
(priebežne) 

 
MsCSS 

 
16 000 EUR/rok 
 
Zdroj: rozpočet MsCSS 
 
Podľa organizačnej štruktúry MsCSS 
  



NÁRODNÁ PRÍORITA 
ROZVOJA 

SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB (2015-2020) 

OPATRENIE Názov aktivity/druh a forma sociálnej 
služby 

Dôležitosť 
riešenia/časový 
plán realizácie 

Odborný 
garant riešenia 

Predpokladané náklady// finančné 
zdroje/personálne a organizačné 

podmienky    

2.2 Vytvoriť možnosti reálneho 
poskytovania podpornej sociálnej služby – 
Odľahčovacia služba/ 
podporná služba 
forma - pobytová, ambulantná, terénna 

1 

2015 – 2020 

(podľa podmienok) 

MsCSS 
 

1 000 EUR 
Zdroj: rozpočet MsCSS 
 
Podľa organizačnej štruktúry MsCSS 

2.3 Zvýšiť flexibilitu využívania sociálnej 
služby – Prepravná služba/ 
forma– terénna  

1 

2017  

  

MsCSS 
 

5 000 EUR  
Zdroj: rozpočet MsCSS 
 
Podľa organizačnej štruktúry MsCSS 

2.4 Pripraviť projekt pre zakúpenie nového 
„sociálneho taxíka“ /  
prepravná služba 
forma – terénna 

2 

2017 

 

MsCSS, 
Mesto Malacky 

35 000 EUR  
Zdroj: MPSVaR SR – projekt formou 
dotácie 
Mesto Malacky  

2.5 Dobudovať „Zariadenie 
opatrovateľskej služby“ na zariadenie 
s optimálnym počtom postelí 40 na 
jednom mieste (nadstavba MsCSS) / 
 
zariadenie opatrovateľskej služby  
forma – pobytová 

1 

 2018 

november  

Mesto Malacky 
MsCSS 

cca  522 551,05 EUR 
Zdroje: - Komerčný úver 
              - Mesto Malacky 
Mesto Malacky 

2.6 Pripraviť projekt podporovaného 
bývania s vysokou mierou podpory pre 
osoby s ŤZP (kapacita -pre 12 klientov)/   
 
zariadenie podporovaného bývania 
forma - pobytová 

2 

(2018-2020) 

Mesto Malacky 
Partner: 
Svitanie –ZPMP 
v Malackách 
 

Náklady na projektovú  
dokumentáciu: 15 000 EUR 
Zdroje: Mesto Malacky  
 
Mesto Malacky              

PODPORIŤ PRECHOD 
PRIJÍMATEĽOV 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
Z INŠTITUCIONÁLNEJ 
STAROSTLIVOSTI NA 
KOMUNITNÚ 
STAROSTLIVOSŤ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Podpora sociálnych 
služieb  pri riešení 
nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu 
nepriaznivého 
zdravotného stavu 
a ŤZP alebo z dôvodu 
dovŕšenia 
dôchodkového veku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Podpora zriadenia triedy pre deti so 
špecifickými potrebami pri MŠ (počet detí 
prijatých do jednej triedy je max. 8)   
 
 
 

3 

2019 - 2020 

Mesto Malacky 
MŠ 

Náklady na zriadenie:  
- cca 30 000 EUR(rekonštrukcia interiérov, 
na zariadenie, všeobecný materiál, 
vybavenie kuchynského kútika, náklady na 
úpravu ihriska -exteriéry): Mzdové náklady 
spolu cca 7 000 EUR/na mesiac 
 
Zdroj: Mesto Malacky,  
           MŠ SR 
Personálne a organizačné zabezpečenie  v 
rámci MŠ 



 
 
 
 
 
 

2.8 Stabilizácia poskytovanej sociálnej 
služby v dennom stacionári s kapacitou 14 
miest/ 
 
denný stacionár  
forma – ambulantná 

1 

2016 – 2020 
  

MsCSS 
 

r. 2016/17 – náklady  30 912,00 EUR/rok – 
na 14 miest 
r.2018/19/20 – náklady 31 059,84  
 
Zdroj: MPSVaR SR 
           Úhrady klientov 
Podľa organizačnej štruktúry MsCSS →  
DS2) 

3.1 Zaviesť systém využívania času 
v Dennom centre (Klub dôchodcov) pre 
podporu skupinového cvičenia seniorov 
pod odborným dohľadom rehabilitačno-
zdravotníckeho pracovníka/ 
 
podporná služba 
forma– ambulantná  

2 

2015 – 2020 

(podľa podmienok) 

Klub dôchodcov 
Jednota 
dôchodcov  
 

5 EUR/h 
 
Zdroj: Denné centrum (KD)  
           Jednota dôchodcov 
            
 
Denné centrum (KD) 
Jednota dôchodcov 

3.2 Využívať možnosti v meste Malacky 
pre skupinové cvičenia seniorov v interiéri 
(spolupráca s AD HOC) alebo v exteriéri 
(spolupráca s MsCSS)/  
 
podporná služba 
forma – ambulantná, terénna 

2 
2015 - 2020 

(podľa podmienok) 
 
 
 

 

Jednota 
dôchodcov 
Združenie 
zdravotne 
postihnutých 
VIKTÓRIA 

 

10 EUR na h/ 440 EUR na 10  
mesiacov (priestory)  
Zdroj: dotácia mesta 
 
Cvičiteľ 5 EUR na h/ 220 EUR na 10 
mesiacov   
Zdroj: organizácie a OZ (garanti) 
 
Jednota dôchodcov 
Združenie zdravotne postihnutých 
VIKTÓRIA 
 

3. Podpora aktívneho 
starnutia 

3.3. Pripraviť projekt vybudovania bývania 
(nízkonákladových bytov) pre aktívnych 
seniorov (min. 12 bytových jednotiek /  
nájomné byty  

2 
2019 - 2020 

 
 
 

Mesto Malacky 
 
 
 

Náklady projektovú  
dokumentáciu: 15 000 EUR 
Zdroje: Mesto Malacky 
 
Mesto Malacky 

 
PODPORIŤ PRECHOD  
PRIJÍMATEĽOV  
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
Z INŠTITUCIONÁLNEJ 
STAROSTLIVOSTI NA 
KOMUNITNÚ 
STAROSTLIVOSŤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Zabezpečenie  
služieb krízovej 
intervencie   

 

4.1. Rozšíriť kapacity útulku mesta 
Malacky o 3 miesta na 6 miest/  
sociálna služba krízovej intervencie - 
forma– pobytová 
 

2 
2019 - 2020 

 
 
 
 

MsCSS 
Partner:  
ÚPSVaR 
 
 
 

2015 – 2017 na 3 miesta: 4 320 EUR/1 rok  
2018 - na 3 miesta: 5400 EUR/1 rok  
2019 -2020 na 6 miest: 10 800/1 rok 
 
Zdroje: MPSVaR SR 
             Úhrady klientov 
 V rámci organizácie MsCSS  → útulok          



 
 
 
 
 

4.2 Zriadenie komunitného centra s 
prvotným účelom – riešenie krízových 
situácií v rodine – poradenstvo, 
odovzdávanie si skúseností a informácií 
v uvedenej oblasti, riešenie voľnočasových 
aktivít detí  so špecifickými potrebami/ 
 
sociálna služba  krízovej intervencie  
forma – ambulantná  

2 
2019-2020 

Mesto Malacky 
Partner: 
Centrum voľného 
času, ÚPSVaR,  
Svitanie ZPMP 
a iniciatívy 
komunity 
 

cca 500 000 EUR 
 
Zdroje: kombinácia grantových zdrojov, 
zdrojov z rozpočtu mesta 
 
Projekt: Mesto Malacky cez IA MPSVaR 
 
Organizácia Komunitného centra – 
Centrum voľného času (personálne 
a organizačné podmienky) 

4.3 Tvorba a realizácia projektu 
poradenstva v zariadení núdzového 
bývania pre matky, odborná pomoc pri 
výchove detí umiestnených s matkami 
v takomto zariadení – terénna služba 
krízovej intervencie  
 

2 
2019-2020 

 
 
 
 
 
 

 

Mesto Malacky 
Azylové centrum 
Betánia 
Partner ÚPSVaR 
 
 
 
 

 

820 EUR/ osoba/mesiac – náklady 
zamestnávateľa na zamestnanca 
Zdroje: Mesto Malacky resp. kombinácia 
zdrojov z rozpočtu mesta, grantových 
zdrojov,  
z ÚPSVaR) 
 
Mesto Malacky 
 
 

4.  Zabezpečenie   
služieb krízovej 
intervencie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.  Príprava projektu rozšírenia 
núdzového bývania pre matky s deťmi 
(investičná aktivita)/ 
 
sociálna služba krízovej intervencie  
forma – pobytová 
 

1 
2019-2020 

Mesto  
Malacky 

350 000 EUR 
Zdroje: kombinácia grantových zdrojov, 
zdrojov z rozpočtu mesta 
 
Mesto Malacky 

PODPORIŤ PRECHOD 
PRIJÍMATEĽOV 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
Z INŠTITUCIONÁLNEJ 
STAROSTLIVOSTI NA 
KOMUNITNÚ 
STAROSTLIVOSŤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Podpora sociálnej 
služby na zachovanie, 
obnovu alebo rozvoj 
schopnosti osoby viesť 
samostatný život a na 
podporu jej začlenenia 
do spoločnosti 

 
 
 
 

5.1. Rozširovanie podpornej sociálnej 
služby pre mladých dospelých po ukončení 
ústavnej starostlivosti – podpora 
samostatného bývania (jedna bytová 
jednotka) a poradenstvo pri ich príprave 
na samostatný  pracovný a rodinný život / 
 
podpora samostatného bývania  
forma - pobytová  
 

2 
2015-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detský domov 
Macejko 
Partner:  Mesto 
Malacky 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroje: Detský domov  Macejko 
v spolupráci  
s  Mestom Malacky,  ÚPSVaR  
 
Detský domov Macejko  
Úhrady klientov  
 
 
 
 
 
 



ZABEZPEČIŤ 
DOSTUPNOSŤ 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
V SÚLADE 
S POTREBAMI 
KOMUNITY 

 

6. Podpora sociálnych 
služieb s využitím 
telekomunikačných 
technológií 
 
 
 

6.1 Pripraviť projekt „krízovej 
pomoci“ poskytovanej 
prostredníctvom telekomunikačných 
technológií (zabezpečuje sa 
prostredníctvom sociálneho poradenstva 
a telekomunikačných technológií – 
telefón, fax a internet) – „Krízová linka“ /  
 
sociálna služba s použitím 
telekomunikačných technológií  
(krízová pomoc) 
sociálne poradenstvo 

1 
2018-2020 

Mesto Malacky 1000 –1600 EUR/mesiac za sociálne 
poradenstvo (len ak je vykonané) 

 
Zdroje: Mesto Malacky v kombinácii 
s grantovou schémou 
 
Mesto Malacky 

ZABEZPEČIŤ 
DOSTUPNOSŤ 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
V SÚLADE 
S POTREBAMI 
KOMUNITY 

 

6. Podpora sociálnych 
Služieb s využitím 
telekomunikačných 
technológií 
 
 
 
 

6.2 Pripraviť projekt „Monitorovanie 
a signalizácia pomoci pre občanov mesta 
Malacky“ (príprava projektu, cenotvorba, 
prieskum záujmu, spolupráca 
s telekomunikačným operátorom, 
registrácia služby)/   
sociálna služba s použitím 
telekomunikačných technológií  
monitorovanie a signalizácia pomoci 

2 
2018-2020 

 
 
 
 
 
 

 

Mesto Malacky 

 
 
 
 
 

 

1 000 –1 200 EUR 
 
Zdroje:  Mesto Malacky v kombinácii 
s grantovou schémou 
 
 
Mesto Malacky 

7. Posilniť využívanie 
podporných služieb 
v oblasti sociálnej sféry 
 
 
 
 
 

7.1  Propagovať, využívať a kombinovať 
registrované podporné sociálne služby 
poskytované v útulku,  v jedálni,  
v stredisku osobnej hygieny, v práčovni 
v súlade s potrebami cieľových skupín/  
 
podporné sociálne služby 
forma - pobytová, ambulantná, terénna/ 
napr. rozvoz stravy) 

2 
2015 – 2020 
(priebežne) 

MsCSS 
Partner pre 
mediálnu 
podporu: Mesto 
Malacky 

Náklady na uvedenú aktivitu sú započítané 
v aktivite 9.1  a v rozpočte samotného 
MsCSS (napr. aktualizácia www stránky) 
 
MsCSS 
Mesto Malacky 
 
Organizačné podmienky v rámci MsCSS 

8.1 Ukončiť projekt mapovania verejných 
priestranstiev. Na základe záverov 
pripraviť návrh na rekonštrukcie a údržbu 
označených miest/priestorov 

2 
2015  

 

Mesto Malacky 
Partneri: 
Materské centrum 
Vánok, SZTP 

cca 3 000 EUR 
Zdroj: Mesto Malacky 
Mesto Malacky  
(rekonštrukcie komunikácií a verej. 
priestranstva, podľa stavebného zákona – 
podľa plánu zaradené do rozpočtu mesta 
na obdobie 2015 - 2020)    
 

 

8. Odstránenie bariér 
pre zvýšenie kvality 
života ťažko zdravotne 
postihnutých, seniorov, 
matiek s malými deťmi 

8.2 Podporovať dobrovoľnícku činnosť -  
dobrovoľníci budú využívaní ako 
sprievodcovia na voľnočasové aktivity 
(príroda, kultúra atď.) /                          

voľnočasové aktivity 

3 
2015 – 2020 

 
 
 
 

 

Vstúpte, n.o. 
SZTP 
Partner: ÚPSVaR 

Personál (obmena každého pol roka):   3 
000 EUR           
 
Zdroj: UPSVAR (mzdové náklady) 
 
Vstúpte, n.o., SZTP 



 
Vysvetlivky k číselným hodnotám miery dôležitosti:  
1. vysoký stupeň dôležitosti, kde z časového hľadiska je potrebné začať okamžite s riešením aktivity 
2. stredný stupeň dôležitosti, ktorý sa môže pri zmene objektívnych podmienok zmeniť na urgentný a/alebo je potrebné na uvedenej 

aktivite dlhodobo pracovať 
3. najmenej dôležité z časového hľadiska, ale je potrebné na uvedenej aktivite pracovať 

NÁRODNÁ PRÍORITA 
ROZVOJA 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
(2015-2020) 

OPATRENIE Názov aktivity/druh a forma sociálnej 
služby 

Dôležitosť 
riešenia/časový 
plán realizácie 

Odborný 
garant 

riešenia 

Predpokladané náklady// finančné 
zdroje/personálne a organizačné 

podmienky      

9.  Podpora 
informovanosti 
o poskytovaných 
sociálnych službách   

9.1  Vytvoriť informačnú platformu 
o poskytovaných sociálnych službách 
v rámci mesta Malacky s formou 
a obsahom zameraným na všetky cieľové 
skupiny, ktorým sa sociálne služby 
poskytujú / 
poradenská služba 

1 
2015 – 2020 

(podľa potreby) 

Mesto Malacky Mestské médiá  
Tlačová brožúra resp. bulletin: 
- grafika: cca 100 EUR , tlač: cca 900 EUR 
(10 000 ks výtlačkov) 
Zdroje: Mesto Malacky alebo kombinácia 
zdrojov z rozpočtu mesta a grantových 
zdrojov 
Mesto Malacky 

10. Podpora 
preventívnych činností 
v oblasti sociálnych 
služieb 
 
 

10.1 Príprava a realizácia projektu 
zameraného na predchádzanie drogovým 
závislostiam, ako aj všetkým ostatným 
závislostiam 
preventívne programy 

2 
2015 – 2020 
(priebežne) 

Mesto Malacky 
(Mestská 
polícia)  

15 000 EUR 
Zdroj: projekt  v rámci grantovej schémy 
 
Mestská polícia Malacky 

ZABEZPEČIŤ 
DOSTUPNOSŤ 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
V SÚLADE S POTREBAMI 
KOMUNITY 

11. Podpora sociálnych 
služieb pre rodiny  
s deťmi 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 Príprava projektu a žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok na 
rekonštrukciu a dostavbu objektu MŠ 
Bernolákova za účelom zriadenia sociálnej 
služby na podporu zosúlaďovania 
rodinného a pracovného života /   
 
zariadenie starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťa  
forma – ambulantná 
 

1 
2018 -2020 

Mesto Malacky 
Partner: MŠ 

cca 650 000 EUR 
 
Zdroj: štrukturálne fondy EÚ 
 
Mesto Malacky 
 

 12. Stabilizácia 
rehabilitačného 
strediska pre ľudí 
s mentálnym 
znevýhodnením 

12.1 Príprava projektu a žiadosti na 
rekonštrukciu a prístavbu budovy, 
v ktorom sídli rehabilitačné stredisko 
zariadenia pre ľudí s mentálnym 
postihnutím Vstúpte, n. o.  
 
rehabilitačné stredisko 
forma– ambulantná 

1 
 

2018-2020 

 
Mesto Malacky 
Vstúpte, n. o.  

 
cca ?????? EUR 
 
Zdroj: štrukturálne fondy EÚ 
 
Mesto Malacky 
 



Vysvetlivky k skratkám v tabuľke: 
1) ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby 
2) DS  – Denný stacionár 
3) OS  – Opatrovateľská služba 

 
Poznámka k aktivitám 6.1 a 6.2 vzhľadom na to, že sa jedná o nové typy sociálnych služieb pre mesto Malacky 
§52 zákona o sociálnych službách  –  Monitorovanie a signalizácia pomoci je sociálne služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný 
stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácii alebo zabezpečiť jej riešenie.  
Uvedená služba znižuje náklady napr. na 24 hodinovú starostlivosť o rodinného príslušníka, je vhodná pre osamelých občanov, občanov vo vyššom veku, 
ktorí sa doliečujú v domácom prostredí atď. Na poskytnutie služby je potrebné preukázať sa potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Domácnosť 
musí spĺňať technické podmienky – pevná linka, alebo GSM pokrytie a/alebo mobilný GSM aparát.  Zariadenie je zapojené na centrálny dispečing, ktorý 
zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu zo zariadenia (pričom zariadenie môže mať rôznu formu  - náramok, alebo iné dostupné zariadenie.  
§53 zákona o sociálnych službách  – Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií je sociálna služba poskytovaná fyzickej 
osobe, ktorá je v krízovej situácii, alebo v inej obťažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa predovšetkým cez sociálne 
poradenstvo. Za telekomunikačné technológie sa považujú najmä telefón, fax, internet.  – tento typ pomoci môže  mesto Malacky nazvať rôznymi názvami 
a v pripravenom projekte môže zadefinovať fungovanie takejto služby napr. „Linka pomoci“ . 

 
 
 
 
 
 
 



D.2 Spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
Malacky (2015 – 2020) 
 
      Podľa § 83 písm. f) novely zákona o sociálnych službách Komunitný plán sociálnych služieb mesta 
Malacky (2015 – 2020) bude mesto vyhodnocovať  jeden krát ročne po ukončení rozpočtového roka 
najneskôr do 30.06. nasledujúceho roka, a to formou písomnej informácie, ktorú predloží na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky.   
 
D.3 Podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
Malacky (2015 – 2020) 
 
     Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky (2015 – 2020) je základným rozvojovým 
dokumentom v oblasti poskytovania sociálnych služieb na území mesta Malacky. Tento dokument je 
otvorený (počas obdobia jeho platnosti je ho možné meniť a aktualizovať) a verejne dostupný.  

Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 – 2020) sa  bude realizovať 
za nasledovných podmienok: 
a) pri zmene legislatívy, ktorá by mala vplyv na realizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb  
       mesta Malacky (2015 – 2020), 
b) pri  zmene  Národných priorít rozvoja sociálnych služieb, 
c) pri zmene Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2014 – 2020,  
d) pri vzniku potrebu alebo pri vzniku príležitosti poskytovania novej sociálnej služby, alebo  
      aktivity v sociálnej oblasti na území mesta, ktorá môže zároveň vyplývať aj zo SWOT analýzy, 
e) pri akýchkoľvek zmenách na úrovni štátu, regiónu (samosprávneho kraja) resp. mesta, alebo  
      nepredvídateľných zmenách v demografickom vývoji obyvateľstva na území mesta, ktoré by  
      mohli mať zásadný vplyv na KPSS mesta Malacky, pričom zásadným vplyvom sa myslia zvýšené  
      nároky na personálne, materiálne a finančné zabezpečenie. 
      
    Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky (2015 – 2020) sa bude aktualizovať písomnou 
formou ako strategický dokument, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Malacky. 
Aktualizovaný dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky (2015 – 2020) v plnom 
aktuálnom znení bude zverejnený na webovom sídle mesta Malacky. 
 
Záver 
  
    Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 – 2020) reaguje na 
potreby občanov mesta Malacky, podporuje spoluprácu poskytovateľov sociálnych služieb na svojom 
území, prihliada na efektivitu a systémovosť prevádzkovania sociálnych služieb podľa prijatých cieľov 
Akčného plánu realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015-2020). 
    Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 – 2020) bola schválená 
Mestským zastupiteľstvom mesta Malacky uznesením č. 68/2018 dňa 14.06.2018.  
 
 

 
 
 
 
 


