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Dôvodová správa
Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Kalná nad Hronom na obdobie rokov 2018 –
2022 (ďalej len KPSS) bol schválený obecným zastupiteľstvom v Kalnej nad Hronom dňa
31.05.2018. Tento KPSS zohľadňuje potreby občanov obce, ktoré boli v procese prípravy tohto
dokumentu zmapované. Analyzuje stav súčasných poskytovaných sluţieb občanov obce Kalná
nad Hronom, hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre rozvoj v tejto
sfére na ďalšie stanovené obdobie. KPSS predstavuje metódu plánovania za priamej účasti
verejnosti, ktorej sa oblasť poskytovaných sluţieb naviac týka a ktorú bude komunita aj
vyuţívať. KPSS je otvorený dokument, v ktorom sú stanovené priority a snahou obce Kalná nad
Hronom je tieto priority úspešne postupne napĺňať. V zmysle § 83 ods. 1 písm a), b) zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách má obec povinnosť vypracúvať a schvaľovať KPSS a tým
súčasne vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja, komunitnej práce a komunitnej
rehabilitácie v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb. Obec utvára podmienky na podporu
komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb na komunitnú prácu za účelom
predchádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych
sociálnych problémov. Obecný úrad v Kalnej nad Hronom jedenkrát do roka predkladá OcZ
vyhodnotenie jednotlivých priorít, aktivít a opatrení z dôvodu moţnosti plánovania rozpočtu v
tejto oblasti na nasledujúci kalendárny rok.

Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok
2018 -2019
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách § 83 má kaţdá obec
povinnosť vypracovať Komunitný plán sociálnych sluţieb. Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad
Hronom dňa 31.05.2018 schválilo uznesením č. 7/V./2018/OZ Komunitný plán sociálnych
sluţieb obce Kalná nad Hronom na roky 2018 – 2022. Komunitný plán sociálnych sluţieb slúţi
v obci Kalná nad Hronom na skvalitnenie ţivota a zvýšenie rozsahu a kvality poskytovaných
sociálnych sluţieb ako aj ostatných sluţieb potrebných ku sociálne kvalitnému komunitnému
ţivotu. V časti 6 tohto koncepčného dokumentu sme sa zaviazali jedenkrát ročne predloţiť
správu o plnení Komunitného plánu a celkovej sociálnej situácii v obci.
Význam sociálnych sluţieb v obci je chápaný a dôleţitý nie len vzhľadom na mnoţstvo
ľudí, ktoré ich potrebuje, ale hlavne preto, ţe bez ich poskytovania by časť občanov nemala
moţnosť podieľať sa na spoločenskom ţivote, nebolo by moţné uplatnenie ich ľudských a
občianskych práv a dochádzalo by k ich sociálnemu vylúčeniu. Komunitný plán sociálnych
sluţieb sme rozdelili na niekoľko skupín, kde sme stanovili priority nielen sociálnych sluţieb, ale
aj celkového sociálneho komunitného rozvoja obce, kde patrí aj oblasť zdravotníctva, školstva,
bezpečnosti, bývania a aj spolunaţívania občanov. V Komunitnom pláne sme si zadefinovali 13
priorít z rôznych oblastí, ktoré majú prispieť k zvyšovaniu kvality ţivota obyvateľov v komunite.
V Kalnej nad Hronom sa sociálnej oblasti venuje veľmi intenzívna pozornosť. Obecný
úrad, obecné zastupiteľstvo, komisie pri obecnom zastupiteľstve ako aj miestne skupiny a
organizácie intenzívne pracujú na vytváraní aktivít, získavaní finančných prostriedkov pre tieto
aktivity, ktoré vyplývajú aj z komunitného plánovania. Vzhľadom k skutočnosti, ţe hodnotíme
prvý rok navrhnutého plánu, ciele a priority sú v značnej miere ešte rozpracované. Za obdobie
2018-2019 sa vytvorilo mnoţstvo pred aktivít, ako aj samotných aktivít, ktoré vedú k naplneniu
priorít komunitného plánu v rokoch 2018-2022 a tým k zvyšovaniu kvality ţivota obyvateľov.
Na základe

priebeţného hodnotenia realizácie KPSS v obci Kalná nad Hronom sa

odporúča:
 pokračovať v implementácii KPSS bez zmien (t.j. v tomto štádiu nie je potrebná úprava
aktivít, opatrení a priorít KPSS),
 napĺňať ročné akčné plány v zmysle schváleného dokumentu,

 presunúť aktivity, ktoré neboli zrealizované v r. 2018-2019 na rok 2019-2020, resp. do
neskoršieho obdobia.

Prehľad aktivít k jednotlivým prioritám komunitného plánu sociálneho rozvoja 2018-2022
Priorita č.1 Rozšírenie poskytovaných sociálnych služieb
Špecifický cieľ: Vybudovanie priestorov pre rozširovanie poskytovaných sociálnych sluţieb a ich
následné zabezpečenie miestnou neziskovou organizáciou. Rozšírenie o pobytovú sluţbu ako aj
sluţby poskytované v komunite a ich následné udrţanie podľa potrieb obyvateľov.
Opatrenie k špecifickému cieľu: Výstavba prípadne rekonštrukcia priestorov potrebných pre
poskytovanie sociálnych sluţieb:
a) denného stacionára
b) zariadenie pre seniorov
Očakávaný dopad opatrenia: Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych sluţieb, ako aj
zabezpečenie potrieb pre sociálne odkázaných obyvateľov v rozsahu 6 a viac hodín, zotrvanie
miestnych obyvateľov v komunitnom spoločenskom prostredí. Vytvorenie priestorov pre
rehabilitáciu a aktivizáciu seniorov podľa moţností a potrieb zdravotného a psychického stavu
sociálne odkázaných občanov, detí a mládeţe s rôznym telesným a mentálnym postihnutím. Toto
opatrenie je potrebou č.1 pri cieľovej skupine zdravotne ťaţko postihnutí obyvatelia.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia v 2018-2019:


Obec má spracovaný a odsúhlasený projekt prestavby objektu bývalého Zdravotného
strediska na denný stacionár a vydané stavebné povolenie, čaká sa na schválenie
nenávratného finančného príspevku na projekt následne by sa mal obstarať dodávateľ
stavby. Po výbere dodávateľa stavby sa môţe začať s realizáciou stavby /predpoklad v r.
2021/.



Riešila sa aj otázka vyuţitia bývalého areálu SOŠ pre seniorov, kde NSK zatiaľ
nerozhodol o účele vyuţitia budovy.

Nesplnené aktivity zostávajúce v ďalšom období:


príprava legislatívnej agendy na poskytovanie sluţieb,



registrácia sociálnych sluţieb na príslušnom úrade.

Priorita č.2 Obyvatelia v dôchodkovom veku – seniori, zdravotne ťažko postihnutí
obyvatelia
Špecifický cieľ: Rozširovanie terénnych sociálnych sluţieb
Opatrenie k špecifickému cieľu: Doplnenie poskytovania sociálnych sluţieb o sluţby, ktoré sú
potrebné na zabezpečenie zotrvania obyvateľov odkázaných na pomoc v domácom prostredí.
Očakávaný dopad opatrenia: Zvýšenie bezpečnosti a posilnenie sociálnych aktivít, či
sebestačnosti v oblasti posudzovania podľa prílohy č.4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
sluţbách, pričom zabezpečíme zotrvanie miestnych obyvateľov v komunitnom spoločenskom
prostredí.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia v roku 2018-2019:
-

Rozšírili sa poskytované sociálnej sluţby o sluţbu monitorovania a signalizácie potreby
pomoci podľa §52 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách.

-

Nakúpili sa pomôcky na jednotlivé sociálne sluţby.

Nesplnené aktivity zostávajúce v ďalšom období:
-

Legislatívne zabezpečenie sociálnej rehabilitácie ambulantnou a terénnou formou § 21
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách.

Priorita č.3 Zdravotne ťažko postihnutí obyvatelia
Špecifický cieľ: Rozvíjanie sluţieb a sociálna integrácia pre obyvateľov s ťaţkým zdravotným
postihnutím
Opatrenie k špecifickému cieľu: Rozvíjanie sluţieb a aktivít pre osoby s ťaţkým zdravotným
postihnutím podľa potrieb cieľovej skupiny, ako aj ich začleňovanie do spoločnosti či
pracovného trhu vo forme chránených pracovísk. Rozšírenie sluţieb o aktivity zamerané na
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rehabilitačnú starostlivosť ako napríklad moţnosť masáţí, plávania a aktivít zameraných na
rozvoj jemnej motoriky. Dobudovanie bezbariérových prístupov a zlepšenie informovanosti
o sluţbách a poradenstve v danej oblasti.
Očakávaný dopad opatrenia: Sociálna intergrácia ŤZP. Uspokojenie dopytu ŤZP v komunite po
sluţbách, o ktoré majú záujem.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia 2018-2019:


Uskutočnilo sa dotazníkové zisťovanie konkrétnej cieľovej skupiny na konkrétne sluţby,
na stretnutiach skupiny, výsledkom, ktorého sú aktivity zaradené do programu denného
centra.



Získali sa finančné príspevky na financovanie doplnených aktivít cieľovej skupiny.,



Ukončila sa príprava pracovísk pre cieľovú skupinu na pracovné pozície (monitorovacie
kamerové stredisko).



Organizujú sa stretnutia skupiny 2 x mesačne, vytvárajú sa aktivity a preventívne
programy podľa potreby.

Nesplnené aktivity zostávajúce v ďalšom období:


dobudovanie bezbariérových prístupov do verejných budov.

Priorita č.4 Deti a mládež, rodiny zo sociálne slabšieho prostredia
Špecifický cieľ: Rozvoj voľnočasových aktivít a kultúrnych aktivít pre deti, mládeţ a matky
s deťmi, mladé rodiny, vybudovanie priestorov pre tento účel.
Opatrenie k špecifickému cieľu: Doplnenie poskytovaných sluţieb obcou o nové záujmové,
voľnočasové krúţky, zjednotenie pôsobenia tejto aktivity pod jedného zamestnanca vo forme
chráneného pracoviska a vybudovanie priestorov pre tieto činnosti ako aj pre kultúrne podujatia
v priestoroch, v ktorých by sa nachádzalo materské centrum pre matky s deťmi. Opatrenie je tieţ
zamerané na elimináciu sociálno-patologických javov, minimalizáciu sociálnej vylúčenosti
cieľových skupín. Nedostatočná prevencia, motivácia, konkrétne formy pomoci v oblasti
cieľových skupín majú za následok vznik nepriaznivých sociálnych situácií sociálneho vylúčenia
z komunity.
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Očakávaný dopad opatrenia: Zvýšenie záujmu detí o voľnočasové aktivity, obmedzenie
delikvencie spôsobenej mládeţou a deťmi. Priestor pre prácu s deťmi ako aj matkami detí zo
sociálne slabšieho prostredia, vytváranie aktivít, programov pre matky s deťmi do troch rokov na
uľahčenie adaptácie pri nástupe detí do materskej škôlky. Vytvorenie preventívnych programov
predchádzajúcim vznik sociálno-patologických javov u detí a mládeţe spôsobených častým
vyuţívaním moderných technológií, obmedzeným pohybom či nedostatočnou pozornosťou zo
strany rodičov. Taktieţ podpora rozvíjania sa detí so sociálne slabšieho prostredia.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:


Bola zadaná k spracovaniu štúdia nového kultúrneho domu v pripravovanom novom
centre obce. Boli poskytnuté podklady k spracovaniu štúdie, momentálne projektant
pracuje na novej štúdii kultúrneho domu.



Je spracovaný projekt Lodenice aktuálne sa vybavuje stavebné povolenie, následne sa
obec bude uchádzať o NFP. Tento projekt má široké vyuţitie pre deti MŠ, ZŠ a občanov.



Prístavba MŠ – je spracovaný projekt a vydané stavebné povolenie, obec odkúpila
susediace pozemky pre výstavbu, momentálne sa čaká na stanovisko ministerstva
ohľadom nenávratného finančného príspevku.



Uskutočnila sa prednáška prevencie ohrozenia pre seniorov ako aj ukáţka policajných
psovodov pre deti detského tábora.



Uskutočňujú sa záujmové krúţky detí v ŢŠ ako aj organizovanie rôznych kultúrnych
podujatí, výletov pre rodiny s deťmi.

Nesplnené aktivity zostávajúce v ďalšom období:


zriadenie chráneného pracoviska pre centrum voľnočasových aktivít,



zvýšenie informovanosti o moţnostiach vyuţívania poradenskej aktivity neziskovej
organizácie pre rodičov alebo rodiny so sociálnymi problémami,



spolupráca so subjektami pôsobiacimi v oblasti prevencie, eliminovania sociálnopatologických javov a ochrany detí a mládeţe.
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Priorita č.5 Ženy na materskej dovolenke, mladé rodiny
Špecifický cieľ: Pomoc mladým rodinám pri starostlivosti o dieťa v prípade návratu rodiča na
pracovný trh, alebo v prípade nepriaznivého zdravotného stavu.
Opatrenie k špecifickému cieľu: Doplnenie poskytovaných sociálnych sluţieb obecnou
neziskovou organizáciou o nové sluţby, ktoré umoţnia rodinám zosúlaďovanie rodinného
a pracovného ţivota. Zabezpečiť pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a taktieţ zvýšiť,
prípadne udrţať zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami.
Očakávaný dopad opatrenia: Pomoc osobám s rodičovskými povinnosťami v čase prípravy
vykonávania aktivít spojených so vstupom a návratom na pracovný trh, prípadne osobám
s rodičovskými povinnosťami, ktoré majú problém s návratom na pracovný trh v dôsledku
nepriaznivému zdravotnému stavu. V rámci sluţby sa bude poskytovať zabezpečenie beţných
úkonov starostlivosti o dieťa, pomoc pri príprave na vyučovanie, výchova a záujmová činnosť.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia 2018-2019:
V tejto oblasti sa za obdobie 2018-2009 sa nevyvíjali ţiadne aktivity na zabezpečenie potrieb
cieľovej skupiny.
Nesplnené aktivity zostávajúce v ďalšom období:


vybudovanie priestorov pre aktivity starostlivosti o deti



získanie finančných prostriedkov na financovanie doplnených sluţieb



registrácia sociálnych sluţieb:
-

Sluţba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného ţivota §32a zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách,



zvýšenie informovanosti o moţnostiach vyuţívania poradenskej aktivity neziskovej
organizácie pre osoby s rodičovskými povinnosťami.
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Priorita č.6: Skvalitnenie sociálnych služieb o službu krízovej intervencie
Špecifický cieľ: Skvalitnenie sociálnych sluţieb o sluţbu krízovej intervencie §24 z dôvodu
pomoci osobám v krízovej situácii ako aj osobám so segregovaného prostredia prostredníctvom
terénnych programov ambulantnou a terénnou formou sociálnej práce.
Opatrenie k špecifickému cieľu: Doplnenie poskytovaných sociálnych sluţieb obecnou
neziskovou organizáciou o nové sluţby, ktoré umoţnia pracovať so segregovanou skupinou
obyvateľov s prítomnosťou generačnej a reproduktívnej chudoby. Taktieţ doplnenie sluţieb
magrinalizovaných komunít pomôţe odstrániť sociálne problémy, ktoré tieto skupiny v obci
vyvolávajú. Zriadenie komunitného centra § 24 bude zabezpečovať prácu s cieľovými skupinami
v oblasti vzdelávacích aktivít, detí a mládeţe zo sociálne slabšieho prostredia, poskytovanie
poradenstva a ochrana právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
prácu s matkami zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom programov nato
určených.
Očakávaný dopad opatrenia: Zvýšenie kvality ţivota ľudí z marginalizovaných skupín, zníţenie
sociálnych problémov, vyplývajúcich zo ţivotného prostredia týchto skupín, vyššia gramotnosť
detí so segregovaných skupín.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
V tejto oblasti sa za obdobie 2018-2009 sa nevyvíjali aktivity na zabezpečenie potrieb cieľovej
skupiny.
Nesplnené aktivity zostávajúce v ďalšom období:


získanie priestorov pre aktivity komunitného centra a prácu terénneho sociálneho
pracovníka



získanie finančných prostriedkov na financovanie doplnených sluţieb



registrácia sociálnych sluţieb:
-



Sluţba komunitného centra §24c zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách,

zvýšenie informovanosti o moţnostiach vyuţívania poradenskej aktivity neziskovej
organizácie pre osoby s magrinalizovaných skupín
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Priorita č.7 Podpora dlhodobo nezamestnaných v uplatnení sa na pracovnom trhu
Špecifický cieľ: Vybudovanie nájomných priestorov pre podnikateľov v obci, podpornoporadensko-vzdelávacích aktivít zameraných na získavanie sociálnych zručností
pri hľadaní si zamestnania a na komunikáciu s potenciálnym zamestnávateľom pre
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Očakávaný dopad opatrenia: Začlenenie nezamestnaných do pracovného prostredia, osvojenie si
pracovných návykov a získanie pracovných zručností.
Opatrenie k špecifickému cieľu: Vybudovanie nájomných priestorov v obci pre podnikateľov,
čím by sa získala moţnosť obyvateľov zamestnať sa v týchto subjektoch. Podpora
zamestnávateľov zo strany obce, ak by prijali do zamestnania obyvateľa obce Kalná nad
Hronom. Vytvorenie pracovných dielní na podporu obnovy pracovných návykov, pre
obyvateľov dlhodobo nezamestnaných podľa potreby. Poskytovanie poradenstva v tejto
oblasti a pri získaní zamestnania. Realizácia vzdelávacích kurzov v oblasti malého
podnikania. Podpora klientov formou individuálneho poradenstva, posudzovania
individuálnych schopností a vypracovávania individuálnych akčných plánov a rozvoj
celoţivotného poradenstva. Zabezpečenie priestorov na uskutočňovanie poradenských
sluţieb.
Očakávaný dopad opatrenia: Začlenenie nezamestnaných do pracovného prostredia, osvojenie si
pracovných návykov a získanie pracovných zručností. Podpora a poradenstvo pri uchádzaní
o zamestnanie.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:


Vybudovanie nájomných priestorov pre podnikateľov neboli realizované. Zvaţuje sa,
realizácia priestorov pri budovaní centra obce ako súčasť polyfunkčných objektov, ktorá
je zatiaľ v štádiu prípravy. Pripravuje Urbanistická štúdia centra obce, ktorá uţ počíta aj
s novými priestormi bývalého autobazáru ktoré odkúpila obec pre vybudovanie nového
centra obce. Obecné zastupiteľstvo má ďalšie varianty, o ktorých sa diskutuje a ktoré by
boli prínosom pre rozšírenie podnikateľskej pôsobnosti a tým aj občianskej vybavenosti
v obci. Obec poskytla v monitorovacom období jestvujúce nájomné priestory bývalých
gazdovských potrieb na prenájom novému podnikateľskému subjektu. Taktieţ obec
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poskytla nové pracovné miesta s tým, ţe prijala pracovníkov ktorí by mali realizovať
opravu miestnych chodníkov zo zámkovej dlaţby.


Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie sociálneho podniku pre integráciu zraniteľných
a znevýhodnených obyvateľov na pracovný trh.

Nesplnené aktivity zostávajúce v ďalšom období:


aktivity na podporu a poradenstvo pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Priorita: č.8.

Vzdelávanie obyvateľov vo forme preventívnych

programov v rôznych

oblastiach
Špecifický cieľ:

Vzdelávanie obyvateľov vo forme Preventívnych

programov v rôznych

oblastiach ako:
a) vzdelávanie cieľových skupín v oblasti informačnej technológie,
b) vzdelávanie obyvateľov v oblasti civilnej ochrany (Atómová elektráreň Mochovce, ţivelné
pohromy),
c) vzdelávanie občanov v oblasti separácie a triedenia odpadu.
Opatrenie k špecifickému cieľu: Pripraviť program vzdelávania obyvateľov v definovaných
oblastiach. Zorganizovať aktivity vedúce ku vzdelávaniu obyvateľov.
Očakávaný dopad opatrenia: zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva v daných programoch,
zvýšenie povedomia a zodpovednosti občanov ku komunite, v prípade ohrozenia ako aj
zodpovednosti k ţivotnému prostrediu.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:


Aktívne sa pracovalo na vzdelávaní občanov v oblasti separácie a triedenia odpadu ako aj
na vytváraní

moţností vzdelávania v menovaných oblastiach (viď. príloha komisia

ţivotného prostredia)
Nesplnené aktivity zostávajúce v ďalšom období:


vypracovanie harmonogramu vzdelávania- min. 1 x ročne jedna oblasť pre všetky vekové
kategórie,



získanie finančných prostriedkov na financovanie vzdelávania z iných zdrojov.
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Priorita č.: 9 Skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb, osveta v oblasti zdravej
výživy, pohybu a ochrane zdravia
Špecifický cieľ: Skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a vytvorenie preventívnych
programov v oblasti zdravia, zdravej výţivy, pohybu pre všetky cieľové skupiny.
Opatrenie k špecifickému cieľu: Naplánovať preventívne aktivity na prevenciu v oblasti
zdravotného stavu obyvateľov obce. Prednáškami, besedami a rôznymi aktivitami v oblasti
športu a pohybu v pravidelných intervaloch zabezpečovať prevenciu. Potrebné je riešiť
nevyhovujúcu vekovú štruktúru lekárov.
Očakávaný dopad opatrenia: zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti o deti a
dorast, a tým podporiť vyuţívanie zdravotných sluţieb občanov v obci. Prevencia smeruje k
odhaleniu rizikových faktorov, ktoré ohrozujú naše zdravie, odhaleniu choroby v jej iniciálnej
fáze a rýchla a včasná liečba dokáţe zachrániť a predĺţiť ţivot. Význam prevencie je
nenahraditeľný a preto by sme ju chceli realizovať v pravidelných intervaloch.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
V období 2018 – 2019

v obci Kalná nad Hronom neboli pre starších občanov

uskutočnené takmer ţiadne prednášky zamerané na zdravý ţivotný štýl, ani poradenské činnosti
ohľadom zdravej výţivy.
V menšom rozsahu boli organizované konzultácie a besedy organizované v dočasných
priestoroch Centra funkčného tréningu (ďalej len CFT), kde tréneri Zóny 253 konzultujú
s návštevníkmi techniku správneho cvičenia, moţnosti stravovania a zostavenie plnohodnotnej
výţivy.
Vo výstavbe je CFT, ktoré by v budúcnosti malo tieto aktivity pre všetky vekové
skupiny zastrešiť. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je predbeţne dohodnutý na
začiatok roka 2020. V novom objekte CFT bude moţné organizovať rôzne športové aktivity
(spinnig, jumping, zumba, aerobik, yoga, posilňovňa a pod.) pre všetkých občanov obce pod
dohľadom profesionálnych trénerov.
Pre podporu zdravého ţivotného štýlu sa obec spolupodiela na organizácii viacerých
športových akcií ako napríklad športový deň obce (moţnosť športovej aktivity v podobe futbalu,
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petangu, crossfitu, kopania pokutových kopov...), otvorení a ukončení cyklosezóny na Hronskej
cyklotrase, organizácii a podpore turistických akcií, vodáckych akcií na Hrone a podobne.
Problematika týkajúca sa staršej vekovej štruktúry poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti bude postupne riešená v nasledujúcich rokoch. V súčasnosti je na území obce
zabezpečená základná zdravotná starostlivosť pre občanov (lekár pre deti a dorast, všeobecný
lekár pre dospelých, stomatogóg).
Nesplnené aktivity zostávajúce v ďalšom období:


informovanosť v oblasti moţného oslovenia nových poskytovateľov zdravotných sluţieb,



rozšírenie portfólia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vhodnej vekovej štruktúre,
poskytnutím vhodných podmienok pre pôsobenie v obci.

Priorita č.:10 Dobudovanie a podporovanie športovej infraštruktúry pre cieľové skupiny
Špecifický cieľ: Dobudovanie športovej infraštruktúry pre rôzne cieľové skupiny, podľa potrieb
miestnej komunity.
Opatrenie k špecifickému cieľu: Dobudovanie športovej infraštruktúry z dôvodu vysokého
záujmu obyvateľov o športové aktivity. Vybudovanie Centra funkčného tréningu ako centrálneho
športového areálu, poradenstva pre všetky športové aktivity v obci.
Očakávaný dopad opatrenia: Zjednotenie športových aktivít pod jedno centrum a rozšírenie
aktivít, čím sa zvýši moţnosť obyvateľov predchádzať civilizačným chorobám. Zapájanie detí
a mládeţe do športových aktivít, ich následná aktivizácia v oblasti pohybu. Centrum bude
zabezpečovať poradenstvo v oblasti zdravotného štýlu, stravovania, ako aj potrebnú rehabilitáciu
pri zdravotných ťaţkostiach.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:


V máji 2019 sa začalo s výstavbou športového areálu.



Pracovalo sa s cieľovými skupinami (spining, jumping, joga), ktorým obec zabezpečila
priestory.
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Miestna športová skupiny Zóna 253 poskytovala

poradenstvo v oblasti zdravého

ţivotného štýlu, obec spolu s miestnymi skupinami organizovala aktivity pre podporu
zdravého ţivotného štýlu ako Športový deň, Beh oslobodenia, a iné...


Futbalová plocha sa rekonštruovala v r. 2018, teraz sme podali projekt (SFZ – Slovenský
futbalový zväz) – ţiadosť o príspevok na „Osvetlenie tréningového ihriska“

-

vyhodnotenie bude 15.10.2019
Priorita: č.11. Zvýšenie bezpečnosti a zníženie kriminality v obci
Špecifický cieľ:

Opätovné zriadenie obecnej polície, vybudovanie kamerového systému,

zriadenie monitorovacieho centra na úrovni chráneného pracoviska, vykonávanie preventívnych
aktivít s cieľom zniţovať kriminalitu a zvyšovať povedomie občanov v oblasti ochrany ţivota
a majetku.
Opatrenie k špecifickému cieľu: Zriadenie obecnej polície, ktorú by doplňoval kamerový
bezpečnostný systém. Vybudovanie kamerového systému a zriadenie chráneného pracoviska na
monitorovacie centrum pre účel monitorovania rizikových miest v obci, ako aj zvýšenie
bezpečnosti a zníţenie kriminality. Obec sa môţe zamerať opätovné zriadenie obecnej polície s
minimalizovanými nákladmi súvisiacimi s bezpečnosťou a čeliť hrozbám, ktoré sú s týmito
sluţbami

spojené.

Vytváranie

preventívnych

aktivít

v oblasti

kriminality

a sociálno-

patologických javov, ochrany majetku a ţivota. Obecná polícia by bola nápomocná pri riešení
bezpečnosti detí na cestách ako aj iných preventívnych aktivitách.
Očakávaný dopad opatrenia: Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce, zníţenie kriminality v obci
a zamedzenie sociálno-patologickým javom.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:


Obecná polícia bola zriadená 07/2019



Vybudovanie kamerového systému 09/2019, podala sa ţiadosť o NFP (na Ministerstvo
vnútra SR) – ţiadali sme dotáciu na kamerový systém – výsledok by mal byť do konca
roka 2019
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Zriadenie chráneného pracoviska na dohľadovom pracovisku kamerového systému je
v štádiu zriadenia jeho otvorenie sa predpokladá 11/2019



Lávka pre peších do Kálnice – aktuálne sa spracováva projekt pre stavebné povolenie.

Nesplnené aktivity zostávajúce v ďalšom období:


1x za pol roka vykonávanie aktivít prevencie vzdelávania v danej oblasti.

Priorita č.12: Dostavba bytových nájomných jednotiek ako vytvorenie stavebných
pozemkov
Špecifický cieľ: Zabezpečiť bytové nájomné jednotky pre súčasných, ale aj budúcich obyvateľov
obce, zabezpečiť stavebné pozemky pre výstavbu nových rodinných domov.
Opatrenie k špecifickému cieľu: Odporúčame sa zamerať na výstavbu štandardnej bytovej
výstavby a v ojedinelých prípadoch zváţiť bytovú výstavbu niţšieho štandardu a rozšíriť ju
o stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov.
Očakávaný dopad opatrenia: Zabezpečenie bývania pre mladé rodiny v obci a ich následné
zotrvanie v komunite.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
Obecné zastupiteľstvo ako aj stavebná komisia pri obecnom zastupiteľstve aktívne
pracuje na hľadaní moţností k výstavbe bytových jednotiek, stavebných pozemkov, ako
aj na konkrétnej príprave projektovej dokumentácie. (Viď správa stavebná komisia)
Nesplnené aktivity zostávajúce v ďalšom období:


výstavba bytových jednotiek a stavebných pozemkov.

Priorita č.13 Budovanie občianskej spolupatričnosti, rozvoj dobrovoľníctva
Špecifický cieľ: Budovanie občianskej spolupatričnosti, zaloţenej na budovaní dôvery občanov
v miestne orgány samosprávy,

ako aj zvýšenie záujmu obyvateľov o komunitný rozvoj

budovaním záujmu o dobrovoľníctvo v obci.
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Opatrenie k špecifickému cieľu: Zabezpečenia stability a dôvery obyvateľov v orgány obce ako
aj dôveru v obecné

inštitúcie, zabezpečiť

činnosť výkonných subjektov ako aj vytvoriť

podmienky pre ich činnosť, tak aby prispievali svojou činnosťou k zvyšovaniu kvality ţivota
obce, ako aj zabezpečenie ţivotných podmienok potrebných pre harmonické spolunaţívanie
obyvateľov obce, rozvíjanie komunitnej spolupráce na úrovni obce, cirkví, obecných organizácií
a iných občianskych zdruţení.
Očakávaný dopad opatrenia: zvýšenie dôvery obyvateľov v miestne orgány ako aj miestne
organizácie, aktívne zapájanie sa občanov do rozvoja obce
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:


Obec ako aj obecné organizácie aktívne pracovali na vytváraní aktivít, ktoré prispievali k
k zvyšovaniu kvality ţivota obce, ako aj k zabezpečeniu ţivotných podmienok potrebných
pre harmonické spolunaţívanie obyvateľov obce, rozvíjanie komunitnej spolupráce na
úrovni obce, cirkví, obecných organizácií a iných občianskych zdruţení. (Napr. Zbierky,
ekumenický koncert, Kvapka krvi, návštevy dôchodcov, dobročinný bazár, a iné...)

Nesplnené aktivity zostávajúce v ďalšom období


vyhlasovaním súťaţí na báze dobrovoľníctva ( najkrajší balkón, najkrajšia predzáhradka,
čin roka v našej komunite , kategórie, ţiaci, mládeţ, produktívny vek, seniori),



odstraňovanie polarizácie v komunite, organizovaním menších aktivít v jednotlivých
častiach obce, ale aj spoločných veľkých aktivít,



rozvíjanie a motivácia obyvateľov k dobrovoľníctvu, na základe osobných príkladov
dobrovoľníkov, vhodná prezentácia a povšimnutie si samosprávy takých ľudí, morálne
a verejne poďakovanie a prezentovanie,



podpora vzniku dobrovoľníckych skupín, školské kolá diskusie o dobrovoľníctve
spolupráca s inými školami z okolitých obcí v rámci regiónu naj dobrovoľník, alebo
rôznych kategórií u dobrovoľníkov.

Koordinátor plánovania: Mgr. Ivana Tóthová
Zadávateľ: Obec Kalná nad Hronom
Prílohy č.1-6: Správy jednotlivých komisií k plneniu KPSS 2018-2022
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Príloha č.1

Obec Kalná nad Hronom
Komisia rozvoja mládeže pri OZ v Kalnej nad Hronom
Monitorovanie komunitného plánu:
Priorita č.: 9 Skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb, osveta v oblasti zdravej
výživy, pohybu a ochrane zdravia
Špecifický cieľ: Skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a vytvorenie preventívnych
programov v oblasti zdravia, zdravej výţivy, pohybu pre všetky cieľové skupiny.
Opatrenie k špecifickému cieľu: Naplánovať preventívne aktivity na prevenciu v oblasti
zdravotného stavu obyvateľov obce. Prednáškami, besedami a rôznymi aktivitami v oblasti
športu a pohybu v pravidelných intervaloch zabezpečovať prevenciu. Potrebné je riešiť
nevyhovujúcu vekovú štruktúru lekárov.
Očakávaný dopad opatrenia: zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti o deti a
dorast, a tým podporiť vyuţívanie zdravotných sluţieb občanov v obci. Prevencia smeruje k
odhaleniu rizikových faktorov, ktoré ohrozujú naše zdravie, odhaleniu choroby v jej iniciálnej
fáze a rýchla a včasná liečba dokáţe zachrániť a predĺţiť ţivot. Význam prevencie je
nenahraditeľný a preto by sme ju chceli realizovať v pravidelných intervaloch.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
 informovanosť v oblasti moţného oslovenia nových poskytovateľov zdravotných sluţieb,
 rozšírenie portfólia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vhodnej vekovej štruktúre,
poskytnutím vhodných podmienok pre pôsobenie v obci,
 organizácia aktivít pre podporu zdravého ţivotného štýlu, prevencie 1x za pol roka.
Zhodnotenie:
Od schválenia Komunitného plánu na obdobie rokov 2018 – 2022 (ďalej len KP) v obci
Kalná nad Hronom neboli pre starších občanov uskutočnené takmer ţiadne prednášky zamerané
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na zdravý ţivotný štýl, ani poradenské činnosti ohľadom zdravej výţivy. V menšom rozsahu sú
konzultácie a besedy organizované v dočasných priestoroch Centra funkčného tréningu (ďalej len
CFT), kde tréneri Zóny 253 konzultujú s návštevníkmi techniku správneho cvičenia, moţnosti
stravovania a zostavenie plnohodnotnej výţivy.

V budúcnosti by mali byť tieto aktivity pre

všetky vekové skupiny zastrešené v nových priestoroch CFT, ktoré je aktuálne vo výstavbe.
Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je predbeţne dohodnutý na január 2020.
V novom objekte CFT bude moţné organizovať rôzne športové aktivity (spinnig, jumping,
zumba, aerobik, yoga, posilňovňa a pod.) pre všetkých občanov obce pod dohľadom
profesionálnych trénerov. Pre podporu zdravého ţivotného štýlu sa obec spolupodiela na
organizácii viacerých športových akcií ako napríklad športový deň obce (moţnosť športovej
aktivity v podobe futbalu, petangu, crossfitu, kopania pokutových kopov...), otvorení a ukončení
cyklosezóny na Hronskej cyklotrase, organizácii a podpore turistických akcií, vodáckych akcií na
Hrone a podobne.
Problematika týkajúca sa staršej vekovej štruktúry poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti bude postupne riešená v nasledujúcich rokoch. V súčasnosti je na území obce
zabezpečená základná zdravotná starostlivosť pre občanov (lekár pre deti a dorast, všeobecný
lekár pre dospelých, stomatogóg).
Priorita č.:10 Dobudovanie a podporovanie športovej infraštruktúry pre cieľové skupiny
Špecifický cieľ: Dobudovanie športovej infraštruktúry pre rôzne cieľové skupiny, podľa potrieb miestnej
komunity.
Opatrenie k špecifickému cieľu: Dobudovanie športovej infraštruktúry z dôvodu vysokého záujmu
obyvateľov o športové aktivity. Vybudovanie Centra funkčného tréningu ako centrálneho športového
areálu, poradenstva pre všetky športové aktivity v obci.
Očakávaný dopad opatrenia: Zjednotenie športových aktivít pod jedno centrum a rozšírenie aktivít, čím
sa zvýši moţnosť obyvateľov predchádzať civilizačným chorobám. Zapájanie detí a mládeţe do
športových aktivít, ich následná aktivizácia v oblasti pohybu. Centrum bude zabezpečovať poradenstvo v
oblasti zdravotného štýlu, stravovania, ako aj potrebnú rehabilitáciu pri zdravotných ťaţkostiach.
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Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
 vybudovanie športového areálu,
 práca s cieľovými skupinami denne,
 poskytovanie poradenstva v oblasti zdravého ţivotného štýlu, organizácia aktivít pre podporu zdravého
ţivotného štýlu.

Zhodnotenie:
V máji tohto roku bola začatá realizácia Centra funkčného tréningu (ďalej CFT). Jeho
dokončenie je predbeţne plánované na január

2020. Nové centrum by malo v budúcnosti

zastrešovať a umoţňovať rôzne športové aktivity (spinnig, jumping, zumba, aerobik, yoga,
squash, posilňovňa a pod.) pre občanov a záujemcov všetkých vekových kategórií. CFT bude
disponovať profesionálnymi trénermi, ktorí budú poskytovať informácie zamerané na podporu
zdravého ţivotného štýlu, techniku správneho cvičenia a taktieţ na moderné moţnosti
stravovania.
Predseda komisie: Ing. Miloš Hajko
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Príloha č. 2

KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU
Priorita: č.11. Zvýšenie bezpečnosti a zníženie kriminality v obci
Špecifický cieľ:

Opätovné zriadenie obecnej polície, vybudovanie kamerového systému,

zriadenie monitorovacieho centra na úrovni chráneného pracoviska, vykonávanie preventívnych
aktivít s cieľom zniţovať kriminalitu a zvyšovať povedomie občanov v oblasti ochrany ţivota
a majetku.
Opatrenie k špecifickému cieľu: Zriadenie obecnej polície, ktorú by doplňoval kamerový
bezpečnostný systém. Vybudovanie kamerového systému a zriadenie chráneného pracoviska na
monitorovacie centrum pre účel monitorovania rizikových miest v obci, ako aj zvýšenie
bezpečnosti a zníţenie kriminality. Obec sa môţe zamerať opätovné zriadenie obecnej polície s
minimalizovanými nákladmi súvisiacimi s bezpečnosťou a čeliť hrozbám, ktoré sú s týmito
sluţbami

spojené.

Vytváranie

preventívnych

aktivít

v oblasti

kriminality

a sociálno-

patologických javov, ochrany majetku a ţivota.
Očakávaný dopad opatrenia: Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce, zníţenie kriminality v obci
a zamedzenie sociálno-patologickým javom.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
Bola zriadená obecná polícia, ktorá svoju činnosť začala 07/2019. Obecná polícia je nápomocná
pri riešení bezpečnosti detí na cestách ako aj iných preventívnych aktivitách.
Obec pracuje na vybudovaní kamerového systému 09/2019, predpokladaný začiatok prevádzky je
koncom roka 2019. Uskutočnili sa výberové konania na pracovné pozície dohľadového
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pracoviska kamerového systému z radu znevýhodnených uchádzačov. Ich prijatie sa predpokladá
taktieţ ku koncu roka 2019.
Lávka pre peších do Kálnice – aktuálne sa spracováva projekt pre stavebné povolenie.
Za komisiu predseda: Bc. Michal Guťan
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Príloha č.3

Stavebná komisia
Krátka správa plnenia cieľov a o postupe realizácie a príprave projektov, ktorú predkladá
Stavebná komisia.
Priorita č.1 - Rozširovanie poskytovania sociálnych sluţieb, výstavba prípadne rekonštrukcia
priestorov potrebných pre poskytovanie sociálnych sluţieb.
-

Je spracovaný a odsúhlasený projekt prestavby objektu bývalého Zdravotného strediska
na denný stacionár a vydané stavebné povolenie, čaká sa na schválenie nenávratného
finančného príspevku na projekt následne by sa mal obstarať dodávateľ stavby. Po
výbere dodávateľa stavby sa môţe začať s realizáciou stavby /predpoklad v r. 2020/.

-

Riešila sa aj otázka vyuţitia bývalého areálu SOŠ pre seniorov, zatiaľ nie je rozhodnuté
či daný objekt a priestory budú na predaj a za akú cenu. /čaká sa na rozhodnutie
poslancov NSK/.

-

Prebieha stavba novej Poţiarnej zbrojnice, tento rok prebehlo výberové konanie,
momentálne sa realizujú základové konštrukcie.

-

Bola spracovaná nová štúdia a architektonická vizualizácia nového Domu smútku.
Momentálne sa rozhoduje o umiestnení uvedenej stavby. Po rozhodnutí sa pristúpi
k projektovaniu uvedenej stavby nového Domu smútku.

-

Lávka pre peších do Kálnice – aktuálne sa spracováva projekt pre stavebné povolenie.

-

Zberný dvor a kompostáreň v okolí novej pálenice – bolo vybavené stavebné povolenie
a bola podaná ţiadosť o NFP.

Priorita č. 3 - Zdravotne ťaţko postihnutí obyvatelia.
-

Pripravuje sa chránené pracovisko – monitorovanie kamerového systému.
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Priorita č. 7 – Podpora dlhodobo nezamestnaných.
-

Nové nájomné priestory pre podnikateľov neboli realizované. Uvaţuje sa, ţe by mohli
byť realizované pri budovaní centra obce ako súčasť polyfunkčných objektov, zatiaľ sa
len pripravuje Urbanistická štúdia centra obce, ktorá uţ počíta aj s novými priestormi
bývalého autobazáru ktoré odkúpila obec pre vybudovanie nového centra obce.

-

Ďalšia moţnosť s ktorou sa uvaţuje je, ţe pri výstavbe nového kultúrneho domu by sa
v rámci novej stavby uvaţovalo aj s priestormi pre nový obecný úrad, ktorý by sa
premiestnil do nového centra obce. Stará budova Obecného úradu by sa následne mohla
poskytnúť na prenájom pre podnikateľov. Táto otázka je stále otvorená a je v štádiu
riešenia.

-

Boli poskytnuté jestvujúce nájomné priestory bývalých gazdovských potrieb na prenájom
novému podnikateľskému subjektu.

-

Obec poskytla nové pracovné miesta s tým, ţe prijala pracovníkov ktorí by mali
realizovať opravu miestnych chodníkov zo zámkovej dlaţby.

Priorita č. 10 – Dobudovanie a podporovanie športovej infraštruktúry pre cieľové skupiny.
-

Prebieha realizácia plánovanej stavby – Centra funkčného tréningu. Tento rok prebehol
výber dodávateľa stavby, v súčasnosti sa realizuje nosná oceľová konštrukcia. Boli
zrealizované zemné práce, základové konštrukcie a podkladový betón.

-

V priestoroch Základnej školy bol vybudovaný a zariadený nový priestor pre cvičenie.

-

Bola zadaná k spracovaniu štúdia nového kultúrneho domu v pripravovanom novom
centre obce. Boli poskytnuté podklady k spracovaniu štúdie, momentálne projektant
pracuje na novej štúdii kultúrneho domu.

-

Je spracovaný projekt Lodenice aktuálne sa vybavuje stavebné povolenie, následne sa
obec bude uchádzať o NFP. Tento projekt má široké vyuţitie pre deti MŠ, ZŠ a občanov.

-

Prístavba MŠ – je spracovaný projekt a vydané stavebné povolenie, obec odkúpila
susediace pozemky pre výstavbu, momentálne sa čaká na stanovisko ministerstva
ohľadom nenávratného finančného príspevku.

Priorita č. 12 – Dostavba bytových nájomných jednotiek ako aj vytvorenie stavebných
pozemkov.
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-

Bol spracovaný ako aj pripomienkovaný nový projekt spodnej stavby, spevnených plôch
a inţinierskych sietí Výstavby ďalších 2 x 12 bytových jednotiek v Kálnici. Aktuálne sa
vybavuje stavebné povolenie. Budúci rok by sa zrealizoval výber dodávateľa stavby
a následne v roku 2020 by sa mohlo pristúpiť k realizácii spodnej stavby a v roku 2021 by
sa mohli realizovať samotné objekty 2 x 12 bytových jednotiek.

-

V rámci nového centra obce – obec odkúpila aj priestory bývalého autobazáru,
spracováva sa nová Urbanistická štúdia kde je zahrnutý aj tento priestor. V štúdii sa
uvaţuje aj s moţnosťou novej IBV

a s moţnosťou aj výstavby nových bytov

v priestoroch navrhnutých nových polyfunkčných objektov v centre obce.
-

Pripravuje sa výstavby nových rodinných domov za Novou ulicou – 64 stavebných
pozemkov. Aktuálne prebiehajú jednoduché pozemkové úpravy a rieši sa dopravné
napojenie.

-

Obec odkúpila RD a pozemok pri miestnom cintoríne s tým, ţe uvaţuje v tomto priestore
vybudovať novú príjazdovú miestnu komunikáciu, ktorá by sprístupnila nové pozemky
pre výstavbu nových rodinných domov.

-

Rieši sa otázka vyuţitia pozemku za ţelezničnou traťou – naproti starému Zdravotnému
stredisku. Uvaţuje sa vyuţitie pre výstavbu radovej zástavby RD. Momentálne sa rieši
spôsob výstavby a predbeţné vyjadrenia dotknutých orgánov.

-

Realizujú sa nové spevnené plochy a chodníky III.etapa – aktuálne sa realizovala Nová
ulica zrealizované sú chodníky a spevnené plochy okolo bytovky v Kálnici ul. J. Fučíka,
ešte sa má realizovať Dlhá ulica a priestory okolo domu dôchodcov.

-

Vo výhľade – odkúpenie priestorov za druţstvom a zmenou Územného plánu obce
vybudovať novú satelitnú časť obce – cca 100 stavebných pozemkov. Otázka je ak sa
v priestore druţstva vybuduje nová pozberová linka / celkovo tam bude stáť 11 síl / či
bude záujem o pozemky – zvýšená hlučnosť a prašnosť v okolí druţstva. Zatiaľ je
pozastavené územné konanie, bola spísaná petícia proti výstavbe – 450 podpisov a čaká
sa uţ viac ako 3 mesiace na vyjadrenie ministerstva ŢP či uvedenú stavbu je potrebné
posudzovať podľa EIA.

Za komisiu predseda: Ing. Vajda

24

Príloha č.4

Obec Kalná nad Hronom
KOMISIA
Pre rozvoj vzdelávania a kultúry pri OZ v Kalnej nad
Hronom
Monitorovanie komunitného plánu:
Priorita č.4 Deti a mládeţ, rodiny zo sociálne slabšieho prostredia
Špecifický cieľ: Rozvoj voľnočasových aktivít a kultúrnych aktivít pre deti, mládeţ a matky s
deťmi, mladé rodiny, vybudovanie priestorov pre tento účel.
Opatrenie k špecifickému cieľu: Doplnenie poskytovaných sluţieb obcou o nové záujmové,
voľnočasové krúţky, zjednotenie pôsobenia tejto aktivity pod jedného zamestnanca vo forme
chráneného pracoviska a vybudovanie priestorov pre tieto činnosti ako aj pre kultúrne podujatia v
priestoroch, v ktorých by sa nachádzalo materské centrum pre matky s deťmi. Opatrenie je tieţ
zamerané na elimináciu sociálno-patologických javov, minimalizáciu sociálnej vylúčenosti
cieľových skupín. Nedostatočná prevencia, motivácia, konkrétne formy pomociv oblasti
cieľových skupín majú za následok vznik nepriaznivých sociálnych situácií sociálneho vylúčenia
z komunity.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:

dkov na financovanie doplnených sluţieb,

organizácie pre rodičov alebo rodiny so sociálnymi problémami,
patologických javov a ochrany detí a mládeţe.
V obci Kalná nad Hronom sa za uplynulí rok od schválenia Komunitného plánu sociálnych
sluţieb na obdobie rokov 2018 – 2022 (ďalej len KP) nedostal do konkrétnej realizácie
(výstavby) ţiadny s plánovaných objektov.
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V súčasnosti prebiehajú dôleţité administratívne činnosti na vytvorenie priestorov pre voľnočasové a kultúrne aktivity a to spracováva sa urbanistická štúdia centra obce (kde bude
zadefinované umiestnenie kultúrneho domu) .
Súbeţne so spracovaním podkladov centra obce prebieha spracovanie podkladov pre zadanie na
architektonickú štúdiu multifunkčného kultúrneho domu. OZ pri OU odsúhlasilo uznesením
vznik sociálneho podniku, čím vznikajú nové moţnosti v oblasti realizácie plánov KP. OZ pri
OU odsúhlasilo nové znenie VZNč.15 O správnych poplatkoch v bode g.) cenník za dopravu
obecným autobusom (zájazdy, výlety) v ktorom je zvýhodnené cestovné.
Obec Kalná nad Hronom v plnení cieľov v danej problematike úzko spolupracuje so subjektmi
pôsobiacimi v jej katastri. Na základe spomenutej spolupráce sú vytvorené moţnosti voľnočasových aktivít v ZŠ Kalná nad Hronom formou návštev rôznych krúţkov (viď. Príloha
Krúţky).
CPK zastrešuje poradenstvo pre rodičov alebo rodiny so sociálnymi problémami, spoluprácu so
subjektmi pôsobiacimi v oblasti prevencie, eliminovania sociálno-patologických javov a ochrany
detí a mládeţe. Komisia pre rozvoj vzdelania a kultúry v rámci organizovania kultúrnych
podujatí a zájazdov vytvára priestor na vyplnenie času pre rodičov alebo rodiny so sociálnymi
problémami. Všetky spomenuté aktivity sú financované zo zdrojov obce Kalná nad Hronom ako
aj z rôznych grantov o ktoré sa úspešne uchádza s kvalitne spracovanými podkladmi CPK a obec.
S p r a c o v al : Roland Bogár predseda komisie
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Príloha č.5

SOCIÁLNA KOMISIA
Sociálna komisia sa v roku 2018-2019 zaoberala rôznymi typmi ţiadostí, o sociálnu výpomoc.
Obec Kalná nad Hronom zabezpečuje poskytovanie sociálnych sluţieb prostredníctvom
svojej neziskovej organizácie Centrum pomoci Kalná n.o. (ďalej len CPK, n.o.) zriadenej na tento
účel - verejný poskytovateľ.
Centrum pomoci Kalná, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné sluţby:


poskytovanie poradenstva občanom v rôznych ţivotných či krízových situáciách,



poskytovanie pomoci občanom seniorom v domácnosti pri základných

sociálnych

úkonoch sluţbou rodinní asistenti,


občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby z dôvodu váţneho zdravotného stavu
prechodného prípadne trvalého a nemajú posudok o odkázanosti na sociálnu sluţbu t.j.
nemôţu vyuţiť opatrovateľskú sluţbu obce,



pomoc v oblasti rehabilitácie, či rozvíjaní sociálnych zručností,



sprostredkovanie sociálneho kontaktu osamelo ţijúcim osobám,



sociálna prevencia, sociálne poradenstvo.

Nezisková organizácia ďalej poskytuje pre obec služby podľa druhu :
1. Sociálnu službu terénnej krízovej intervencie § 24a – podľa potreby
2. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:
a) opatrovateľská sluţba §41
b) prepravná sluţba §42
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3. Podporné služby:
a) odľahčovacia sluţba §54- podľa potreby
b) denné centrum §56
c) poţičiavanie pomôcok §47 – podľa potreby občanov
CPK n.o., ďalej pre obec zabezpečuje sociálne poradenstvo, vypracovanie sociálnej posudkovej
činnosti a intervenciu v oblasti sociálnoprávnej ochrany, nezamestnaných, ľudí bez domova,
ťaţko zdravotne postihnutých. Sluţby organizácie sú poskytované a vykonávané na základe
individuálnych potrieb kaţdého občana. Obec zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov miestnou
organizáciou. Počty prijímateľov sú uvádzané vo výročnej správe organizácie CPK n.o. V roku
2018-2019 sa rozšírilo poskytovanie sluţieb o sluţbu monitorovania a signalizácie potreby
pomoci.
Pracovalo sa so skupinou ŤZP a to 2x mesačne. V dennom centre CPK n.o. sa vytvárali aktivity
ako cvičenie a jóga pre cieľové skupiny. Miestna skupina KJD návštevnou činnosťou
zabezpečovala spoločenský kontakt ľuďom zo zdravotnými problémami, prípadne ľuďom
odkázaným na pomoc inej osoby umiestnených v zariadení pre seniorov. KJD organizovala
taktieţ športový deň pre seniorov.
V obci sa uskutočnili dobročinný bazár niekoľkokrát ročne v spolupráci s organizáciou JPK.
Taktieţ sa konali zbierky ako sused pomáha susedovi, Štefanská kapustnica, ktorými sa pomohlo
rodinám, ktoré boli postihnuté krízovou situáciou. Materská škôlka usporiadala zbierku vecí pre
detí zo sociálne slabšieho prostredia, ktorá bola veľmi úspešná.
CPK n.o. distribuovala letáky o sociálnej pomoci do všetkých schránok v obci Kalná nad
Hronom.
Predseda komisie: Helena Vargová
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Príloha č.6

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Priorita č. 8: Vzdelávanie obyvateľov vo forme preventívnych programov v rôznych oblastiach
Špecifický cieľ: Vzdelávanie obyvateľov vo forme preventívnych programov v rôznych
oblastiach ako:
a) Vzdelávanie cieľových skupín v oblasti informačnej technológie
b) Vzdelávanie obyvateľov v oblasti civilnej ochrany (Atómová elektráreň Mochovce,
ţivelné pohromy)
c) Vzdelávanie občanov v oblasti separácie a triedenia odpadu

1) Obecný úrad v apríli ( r. 2019 ) distribuoval do kaţdej jednej domácnosti druhé vydanie
broţúry „Pre budúce generácie“.
Cieľom broţúry bolo informovať obyvateľov obce o odpadovom hospodárstve. Občania získali
informácie o:
 vývoji mnoţstva komunálneho odpadu na obyvateľa v SR
 čo všetko sa nachádza v nádobe na komunálny odpad a čo ešte môţeme vyseparovať
 ako funguje súčasná odpadová politika separovaného zberu
 ako funguje separovaný zber v našej obci – miera triedenia odpadov v obci, návrh
opatrení a postupnosť krokov k trvalej udrţateľnosti systému odpadového hospodárstva
 o poplatku za uloţenie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu
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Počet výtlačkov 800 ks
2) V termíne od 20.05.2019 – 21.06.2019 v spolupráci so Základnou školou v Kalnej nad
Hronom a Materskou školou sme organizovali ZBER PAPIERA. (termín sa nakoniec
posunul aţ do konca júna), z toho dôvodu vyhodnotenie prebehne aţ v septembri. ZŠ
a MŠ za odovzdaný papier dostanú hygienické potreby (toaletný papier, vreckovky,
kuchynské utierky).
3) V máji, v spolupráci so Základnou školou, sme do kaţdej jednej triedy a učebne
Základnej školy, zabezpečili koše na separovaný zber a to: papier a plasty + jeden kôš na
komunálny odpad. Deti boli zo strany pedagógov poučené ako triediť odpad. Od
septembra bude v kaţdej jednej triede na stene upevnená tabuľka s presným popisom aký
odpad patrí do ktorého koša. (Tabuľky sú vo výrobe)
4) Koncom apríla a začiatkom mája sme distribuovali do obce anketu
ohľadom
kopostovacích nádob. Súčasťou ankety bola aj návratka a obyvatelia obce si mohli zvoliť
z dvoch typov kompostérov + prekopávaču kompostu. O kompostér prejavilo záujem 112
domácností. Obec kompostovacie nádoby obstarala a zabezpečila školenie pre občanov,
ktoré sa uskutočnilo dňa 03.07.2019 o 17:30 v priestoroch OÚ. Školenie bolo vedené na
vysokej úrovni a občania dostali podrobné informácie o spôsobe kompostovania. Všetky
informácie boli zhrnuté v broţúre s názvom „Kompostovanie v záhradných
kompostéroch“ a poskytnuté občanom.
5) Členovia komisie priebeţne sledujú stav naplnenia nádob na separovaný zber v obci
a rozmiestnenie nádob v obci – 1100 l nádoby papier a plasty. Snaţíme sa o doplnenie
vývozov do harmonogramu na separovaný zber a rokujeme s OZV. Podľa doterajších
informácií, našej poţiadavke bude vyhovené a harmonogram bude doplnený.
6) Tretí júlový týţdeň, v termíne od 15.07.2019 – 19.07.2019, Obecný úrad v spolupráci
s Centrom pomoci Kalná n.o., zorganizoval pre deti z Kalnej nad Hronom tretí ročník
denného tábora „Kalňáčik 2019“. V stredu v spolupráci s Vodáckym klubom v Kalnej
nad Hronom, deti splavovali Hron a mali moţnosť vidieť stav samotnej rieky – čo robia
s hladinou rieky elektrárne postavené na jej toku a všímali si aj okolie Hrona. Po splave
na deti čakali zamestnanci LESY SR a vysvetlili deťom ako sa správať v lese, aké
zvieratá môţu stretnúť, nakoniec si deti postavili búdky pre vtáčiky, ktoré rozvešajú vo
svojom okolí.

Predseda komisie: Daniel Svorda
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