OBEC VIŠTUK
OBECNÝ ÚRAD VIŠTUK
900 85 Vištuk č. 353

Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Vištuk

za rok 2019
Obec Vištuk má v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ( ďalej len
„zákon“) § 83 vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len „KPSS“) na
obdobie 2018 - 2022, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vištuku dňa 25.09.
2018 Uznesením č. 09/09 /2018. Obec je povinná jeden krát ročne vypracovať a zverejniť
Správu o plnení Komunitného plánu a celkovej sociálnej situácii.
Obec Vištuk v roku 2019 na základe Priorít z KPSS obce, poskytovala alebo zabezpečovala
sociálne služby pre obyvateľov obce v súlade s nasledovnými prioritami:
Priorita č. 1 – Terénna opatrovateľská služba
Sociálne služby pre obyvateľov boli zabezpečované so zreteľom na ich zotrvanie v domácom
prostredí. Aktivity smerovali k skvalitneniu životnej úrovne, teda k vytvoreniu podmienok pre
plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie medziľudských
vzťahov. Obec Vištuk poskytovala celodennú terénnu opatrovateľskú službu prostredníctvom
svojho zamestnanca v roku 2019 jednému prijímateľovi sociálnej služby, ktorý bol odkázaný
na pomoc inej fyzickej osoby a vyžadoval si nepretržitú starostlivosť priamo v jeho
domácnosti. Obec spolupracovala s neverejným poskytovateľom Charita Šenkvice, n. o.
a prostredníctvom neho zabezpečovala sociálnu službu v rozsahu opatrovateľskej,
ošetrovateľskej a prepravnej služby pre 35 obyvateľov. V rámci zabezpečovania
a poskytovania sociálnych služieb obec poskytovala základné a špeciálne poradenstvo,
sociálnu rehabilitáciu, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
vykonávala sociálne šetrenie a administratívu v oblasti spracovania sociálneho posudku,
zdravotného posudku, riešenia kompenzácií, usmerňovania pri zabezpečovaní poskytovania
sociálnej služby v registrovanom zariadení a návštevy občanov podľa potreby a požiadaviek.
Obec privítala do života nových občiankov. Prispela rodičom finančnou poukážkou na
náklady spojené so starostlivosťou o ich ratolesti. Starostka s poslankyňou a členkou Komisie
mládeže, športu a kultúry si uctili seniorov pri významných životných jubileách.
Úloha na rok 2020:
Zabezpečiť sociálnu službu pre obyvateľov obce Vištuk
podľa potreby
Priorita č. 2 – Sociálna služba v zariadení
Obec v roku 2019 zabezpečovala prijatie jedného obyvateľa obce do registrovaného
zariadenia sociálnych služieb mimo územného obvodu obce Vištuk.
Úloha na rok 2020:
• Zabezpečiť sociálnu službu v registrovanom zariadení sociálnych služieb mimo
územného obvodu obce
podľa potreby
Priorita č. 3 – Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí

Obec Vištuk zabezpečovala stravovanie pre seniorov a občanov so zdravotným
znevýhodnením prostredníctvom dvoch registrovaných dodávateľov stravy. Obec tiež
zabezpečila dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre jednu žiačku z
rodiny v hmotnej núdzi.
Úloha na rok 2020:
• Zabezpečiť stravovanie seniorom a občanom so zdravotným postihnutím
podľa potreby
• V spolupráci so ZŠ s MŠ zabezpečiť dotácie na stravu predškolákom od januára
2020 a žiakom ZŠ od septembra 2020 prostredníctvom ÚPSVaR
podľa potreby
• Zabezpečiť stravovanie deťom a žiakom v hmotnej núdzi
podľa potreby
Priorita č. 4 – Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese
Deti a žiaci navštevujú materskú a základnú školu v obci. Vyučovací proces prebieha za
pomoci jedného asistenta učiteľa a jedného špeciálneho pedagóga. Obec zabezpečila z
ÚPSVaR dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením jednej žiačke ZŠ z rodiny v hmotnej núdzi.
Úloha na rok 2020:
• Upozorniť vzdelávacie zariadenie na zvýšenie počtu asistentov učiteľa pre deti so
zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s
nadaním
podľa potreby
• Zabezpečiť príspevok na školské pomôcky
podľa potreby
Priorita č. 5 – Spoločensky neprispôsobivé osoby
Obec nemala v roku 2019 spoločensky neprispôsobivé osoby. Obec spolupracovala so
sociálno-právnou ochranou detí a mládeže a sociálnou kuratelou Úradu práce sociálnych vecí
a rodiny v Pezinku, s Políciou i s Okresným súdom v Pezinku. Starostka a Komisia školstva,
sociálnych vecí a zdravotníctva v rámci spolupráce s uvedenými inštitúciami a na základe
podnetov riešila rodiny s deťmi v krízových životných situáciách priamo v domácnostiach
alebo v obecnom úrade. Pohovorom boli riešené zložité situácie susedských sporov alebo
priestupky mladistvých.
Úloha na rok 2020:
• Spolupracovať s orgánmi verejnej a štátnej správy
podľa potreby
Priorita č. 6 – Nezamestnaní
Obec v roku 2019 spolupracovala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku pri
hľadaní zamestnania a rekvalifikácii uchádzačov o zamestnanie ( ďalej len „UoZ“)
a uzatvorila zmluvy na zamestnávanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti na čistenie
verejných priestranstiev, údržbu verejnej zelene a národných programov„ Podpora
zamestnávania UoZ.“ čiastkové činnosti boli naplánované tak, aby do ich realizácie okrem
odborných zamestnancov zaradení na pomocné práce aj dlhodobo nezamestnaní uchádzači
o zamestnanie (UoZ) v rámci projektu aktivačných prác formou dobrovoľníckej činnosti (§
52a zákona o zamestnanosti). Celkom bolo zapojených desať nezamestnaných. Obec

v spolupráci s ÚPSVaR zabezpečovala tiež výkon malých obecných služieb podľa § 10
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. 2019. Do týchto aktivít boli zapojení
traja UoZ.
Úloha na rok 2020:
• Zabezpečiť zamestnanie obyvateľov prostredníctvom ÚPSVaR na zabezpečenie
verejno prospešných prác pre obec, ale predovšetkým na podporu a upevňovanie
pracovných návykov a získavanie nových zručností UoZ pre ich ďalšie uplatnenie
na pracovnom trhu.
Priorita č. 7 – Vybudovanie bezbariérovosti v obci
Bezbariérovosť je v obci riešená iba čiastočne. Cieľom je, aby sa postupne zabezpečila
bezbariérová prístupnosť územia obce, pričom najdôležitejšími sú bezbariérové prístupy do
verejných budov (zdravotné stredisko, obecný úrad, kultúrny dom) a postupné budovanie
chodníkov pre bezpečný a uľahčený pohyb užívateľov.
Úloha na rok 2020:
• Požiadať podľa možnosti o dotáciu na vyriešenie bezbariérovosti v obci;
svojpomocne vyriešiť bezbariérovosť v rámci nového zdravotného strediska.
Priorita č. 8 – Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb
Obec neupravovala legislatívu ohľadne sociálnych služieb ani nevykonala registráciu nových
sociálnych služieb.
Úloha na rok 2020:
• Podľa potreby novelizovať interné predpisy obce
• Spolupracovať s Charitou, n. o. Šenkvice na rekonštrukcii budovy bývalej MŠ na
denný stacionár
Priorita č. 9 – Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu
Obec nezabezpečovala bytovú výstavbu ani podporu obnovy bytového fondu.
Úloha na rok 2020:
• Podľa požiadaviek poskytnúť pomoc pri zabezpečovaní ubytovania
• Podľa možností podpory štátu riešiť výstavbu obecných bytov v prípade
finančnej dostupnosti záujemcov
Priorita č. 10 – Vybudovanie cyklotrasy
Obec v roku 2019 nevybudovala žiadnu cyklotrasu. Navrhla do II. Aktualizácie Koncepcie
budovania cyklotrás v Bratislavskom samosprávnom kraji vybudovanie cyklotrasy na
cyklodopravu a cykloturistiku s prepojením Vištuk – Šenkvice. Problémom pri budovaní
cyklotrás je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pred ich realizáciou. Je to skôr možnosť
pre budúce obdobia.
Úloha na rok 2020:
Uchádzať sa o dotáciu na vybudovanie cyklotrasy v rámci obce a jej najbližšieho okolia
v rámci vyhlásenia

Priorita č. 11 – Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb a podpora poskytovania
sociálnych služieb pre potreby obce
V roku 2019 nebol registrovaný neverejný poskytovateľ sociálnej služby v územnom obvode
obce Vištuk. Sociálna služba je poskytovaná podľa potrieb a záujmov cieľových skupín v
komunite formou opatrovateľskej služby a denného stacionára. Uvedenú službu poskytuje
prijímateľom v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb obce Vištuk Charita
Šenkvice, n. o., IČO:42166390, Trlinská 38, 900 81 Šenkvice.
Obec nemá komunitné centrum. Poskytuje však obecné priestory pre miestnu Jednotu
dôchodcov, Dychovú hudbu Vištučanka, pre športovcov a Knižnicu, kde sa stretávajú pri
rôznych kultúrno spoločenských či športových aktivitách rôzne záujmové skupiny
a obyvatelia obce. Obec tým podporuje spoločenský a kultúrny rozvoj, športové vyžitie
obyvateľov a zároveň aj zlepšenie komunikácie a medziľudských vzťahov obyvateľstva.
Zámerom obce Vištuk je poskytovať podporné sociálne služby poradenstva v oblasti bývania,
zamestnania, vzdelávania, financií, zdravia, sociálnej patológie a sociálneho zabezpečenia,
resp. psychologické služby.
Úloha na rok 2020:
• Podľa možnosti a potreby zabezpečiť pre občanov potrebné sociálne služby.
• Spolupracovať s DSS PD Báhoň a Bratislavským samosprávnym krajom na
deinštitucionalizácii DSS a vybudovaní pobytového zariadenia v obci pre
vybranú skupinu prijímateľov sociálnej služby.

Vo Vištuku, dňa 15. júla 2020

Ing. Mária Vráblová
starostka
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