
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 
 

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) v súlade s § 81 a § 83 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 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vypracúva 
a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. 
 

 

II. Osobitná časť 
  

Dňom 01.01.2018 nadobudla účinnosť novela 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, ktorá 
vyšším územným celkom uložila povinnosť  zosúladiť koncepciu rozvoja sociálnych 
služieb  s aktuálne platným zákonom a kvantifikovať potreby kapacít jednotlivých 
druhov sociálnych služieb  tak, aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie 
dostupnosti sociálnych služieb.  

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja    
na roky 2015-2020 bola schválená Zastupiteľstvom TSK dňa 26.09.2016 Uznesením     
č. 403/2016. 
 
Podľa aktualizovaných údajov a prognóz o demografickom vývoji je strategickým 
zámerom TSK pri rozvoji sociálnych služieb naďalej: 

• reagovať na potreby občanov kraja – t.j. zabezpečovať dostupnosť sociálnych 
služieb v súlade s potrebami komunity (zvýšiť počet miest v špecializovaných 
zariadeniach, znížiť počet miest v domovoch sociálnych služieb, podporovať 
služby krízovej intervencie a služby na podporu rodiny s deťmi, podporovať 
vznik takých služieb, ktoré budú poskytované občanom v ich prirodzenom 
rodinnom prostredí alebo ambulantnou formou), 

• podporovať prechod inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú 
(deinštitucionalizácia DSS - Adamovské Kochanovce), 

• zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v personálnych ale aj 
v prevádzkových podmienkach (pokračovať v debarierizácii a modernizácii 
existujúcich zariadení, zvýšiť počty zamestnancov v špecializovaných 
zariadeniach).   

 
Návrh Koncepcie bol zverejnený na webovom sídle TSK dňa 12. decembra 

2018. Termín  na podanie pripomienok bol do 27. decembra 2018. Do stanoveného 
termínu boli zo strany verejnosti dané dve pripomienky. 

Obe pripomienky obsahovali informáciu o doplnení zverejneného dokumentu, 
boli prerokované projektovou radou a akceptované, následne v texte zapracované. 
Vyhodnotenie pripomienok je Prílohou č. 1 tejto dôvodovej správy. 



Na príprave dokumentu sa podieľala projektová rada v zložení:  
PhDr. Elena Nekorancová   - vedúca oddelenia sociálnej pomoci 
Ing. Alica Jarošová    - referent oddelenia sociálnej pomoci 
Ing. Ivana Čarnogurská    - referent odboru regionálneho rozvoja 
PaedDr. Iveta Lauková  - CSS-DOMINO/ verejný poskytovateľ,   

služby včasnej intervencie 
Mgr. Gabriela Lukáčová - CSS-BYSTRIČAN/verejný poskytovateľ 

služby krízovej intervencie 
a špecializovaného zariadenia 

Mgr. Tibor Gavenda  - CSS-DEMY/verejný poskytovateľ – cieľová 
skupina autizmus 

RNDr. PhDr. Martina Mutalová, PhD. - CSS-SLOVEN/verejný poskytovateľ 
Mgr. Eva Bočincová   - poslankyňa Z TSK 
Ing. Anna Halinárová - poslankyňa Z TSK/zástupca verejného       

poskytovateľa sociálnej služby 
Mgr. Helena Vlnková - zástupca neverejného poskytovateľa 

AUTIS a poskytovateľa služby včasnej 
intervencie 

 
Príprave predchádzali stretnutia so zástupcami verejných a neverejných 
poskytovateľov sociálnych služieb rôznych cieľových skupín a analýzy  jednotlivých 
druhov sociálnych služieb. 
Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu TSK návrh na schválenie 
strategického dokumentu „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018“. 


