
 

Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Bacúch 
za rok 2019 

 
 
Komunitný plán sociálnych služieb („ďalej len KPSS“)  na dosiahnutie  cieľa rozvoja sociálnych 
služieb v obci Bacúch vychádza zo stanovených 10. priorít: 
 
Priorita č. 1 : Terénna opatrovateľská služba  
Obec Bacúch je registrovaná pri BBSK pod č. 166 ako poskytovateľ opatrovateľskej služby, 
ktorú poskytuje terénnou formou v domácom prostredí  od 1.1.2003. V roku 2019 bola 
poskytovaná  opatrovateľská služba 3 občanom, z toho 1 bola ukončená v marci 2019. Počet 
poskytovanej opatrovateľskej služby sa v porovnaní s rokom 2018 znížil takmer o 75%. Obec 
v rámci poskytovania opatrovateľskej služby neustále zápasí s nedostatkom opatrovateľov.  
Taktiež v rodinnom prostredí prijímateľ  požaduje opatrovateľku, ktorá je z blízkeho prostredia 
alebo z okruhu rodiny. Jednou z možností je využívať aj nástroj ÚPSVaR – príspevok na 
opatrovanie pre takto blízke osoby.  
 
Priorita č. 2 : Sociálna služba v zariadení  
Obec v roku 2019 pomohla s umiestnením jedného občana v registrovanom zariadení VÚC.  
 
Priorita č. 3 : Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí  
Stravovanie detí ako i starších a odkázaných osôb je zabezpečované cez stravovacie zariadenia 
z okolitých obcí (Polomka, Závadka nad Hronom) aj s dovozom priamo do domácnosti. V obci 
prichádzajú do úvahu zatiaľ len súkromné zariadenia, ktoré však doposiaľ neuvažujú 
o poskytovaní takejto služby. 
  
Priorita č. 4 : Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese  
Základná škola  v roku 2019 poskytovala pre deti so zdravotným znevýhodnením asistenta 
učiteľa  na polovičný úväzok v školskom roku 2018/2019. V súčasnosti sa o tomto neuvažuje. 
 
Priorita č. 5 : Spoločensky neprispôsobivé osoby  
Aktivity vzhľadom na začlenenie spoločensky neprispôsobivých osôb v roku 2019 
a nevykonávali, jednak aj z toho dôvodu, že obec nemá  angažovaných ľudí a nedostatok 
personálu, taktiež je potrebné hľadať spôsob vzájomnej komunikácie postavenej na 
individuálnej dispozícii tej ktorej neprispôsobivej osoby. 
 
Priorita č. 6 : Nezamestnaní  
Obec v roku 2019 regulovala otázku nezamestnanosti s ÚPSVaR, pričom zamestnala 1 osobu 
so zdravotným znevýhodnením a naďalej využíva nástroje ÚPSVaR  pre začlenenie 
nezamestnaných do pracovných návykov a obecných služieb. 
 
Priorita č. 7 : Vybudovanie bezbariérovosti v obci 
V obci sa v roku 2019 pristúpilo k stavebným úpravám na dome smútku s možnosťou 
bezbariérového prístupu do vnútorných priestorov domu smútku. 
 
 



Priorita č. 8 : Registrácia nových sociálnych služieb  
Zatiaľ obec neuvažovala o novej sociálnej službe (denný stacionár ap.) 
 
Priorita č. 9 : Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu  
Obec v roku 2019 ako i v súčasnosti naďalej hľadá východiská pre  obnovu bytového fondu. 
 
Priorita č. 10 : Vybudovanie cyklotrasy 
Obec v roku 2019 pokračuje v projekte spoločnej horehronskej cyklotrasy Bacúch-Pohorelá. 
  
Priorita č. 11 : Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb a podpora poskytovania sociálnych 
služieb pre potreby obce  
Obec v roku 2019 ako i v súčasnosti naďalej hľadá východiská pre  obnovu bytového fondu. 
 
Vypracoval, dňa 10.02.2020 
 
Ing. Michal Chovanec, starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


