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Index starnutia vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku (65+ rokov) pripadajúci na 100 osôb v 

predproduktívnom veku (0 – 14 rokov). 



Obec Počet obyvateľov
Počet obyvateľov vo 

veku 65 a viac
Index starnutia

Ábelová 198 37 (18,69%) 63,79%
Gregorová Vieska 147 19 (12,93%) 82,61%
Halič 1675 282 (16,84%) 109,73%
Lehôtka 353 55 (15,58%) 96,49%
Lentvora 93 6 (6,45%) 31,58%
Ľuboreč 346 48 (13,87%) 85,71%
Lupoč 219 40(18,26%) 166,67%
Mašková 334 48(14,37%) 84,21%
Podrečany 542 109(20,11%) 178,68%
Polichno 136 17(12,50%) 73,91%
Praha 77 13(16,88%) 162,50%
Stará Halič 654 90(13,76%) 89,11%
Tomášovce 1340 277(20,67%) 160,12%
Vidiná 1770 366(20,68%) 172,64%

Mikroregión Novohradské  podzámčie 7 884 1407 (17,85%) 124,62%

Počet obyvateľov nad 65 rokov a index starnutia v mikroregióne 

Novohradské podzámčie k 31.12.2020
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„Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní  

dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na Slovensku“ 
 

“Community - based social service centers as a tool of multilevel partnership for providing long-term care in Slovakia” 
 
 
 

 

Prijímateľ:     Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č.23, Banská Bystrica 
 

Miesto realizácie:  Banskobystrický samosprávny kraj (tri vybrané regióny) 
 

Rozpočet projektu:  1 116 925 eur 
 

Cieľ projektu:   Vytvorenie pilotného modelu troch Centier integrovaných sociálno-zdravotných služieb pre seniorov na  
komunitnej úrovni vo vybraných regiónoch BBSK  
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Schválenie a podanie žiadosti

Na rokovaní 21. zasadnutia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja bol
dňa 30.4.2020 schválený návrh žiadosti o nenávratný finančný príspevok, na
spolufinancovanie a zabezpečenie realizácie projektu „Centrá sociálnych služieb ako
nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na
komunitnej úrovni na Slovensku.“

Žiadosť bola podaná v rámci výzvy Európskej komisie na predkladanie návrhov
o sociálnych inováciách a národných reformách v oblasti dlhodobej starostlivosti
o seniorov.

Celková schválená výška projektu je 1 116 925,56 eur. BBSK kofinancuje 20% z celkového
rozpočtu projektu - 223 365,56 eur.
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Cieľ projektu

• Vytvoriť fungujúci pilotný model troch Centier integrovanej sociálno-
zdravotnej starostlivosti pre seniorov na komunitnej úrovni vo vybraných
regiónoch.

• Prostredníctvom Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti
vytvoriť platformu na integráciu sociálnych a zdravotných služieb
v konkrétnom území funkčného zoskupenia obcí v spolupráci
s Banskobystrickým samosprávnym krajom.
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Partneri projektu

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kristiania University College, Oslo Bergen
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Fázy projektu

➢ Prípravná fáza - výber troch lokalít na overenie integrovaného modelu
služieb pre seniorov, analýza potrieb v týchto lokalitách a definovanie
kritérií nového modelu služieb aktuálne sme v prípravnej fáze.

➢ Realizačná fáza - zriadenie 3 centier integrovanej sociálno-zdravotnej
starostlivosti vo vybraných regiónoch BBSK a zabezpečenie pilotnej
prevádzky týchto centier.

➢ Hodnotiaca fáza - vyhodnotenie činností Centier integrovanej
sociálno-zdravotnej starostlivosti – evalvácia aktivít projektu.
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Kritériá výberu okresov na účely zriadenia Centier integrovanej 
sociálno- zdravotnej starostlivosti 

- prepočítaný počet čakateľov na sociálnu službu

- prepočítaný počet čakateľov na sociálnu službu

- index ekonomickej závislosti starých ľudí* (index šedého zaťaženia)

- podielové dane obcí

- miera evidovanej nezamestnanosti

- kapacity pobytových zariadení sociálnych služieb

- počet agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti

- počet poskytovateľov opatrovateľských služieb

- počet všeobecných lekárov

*index ekonomickej závislosti starých ľudí vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku (65+ rokov) na 100 osôb v produktívnom
veku (15-64 rokov)
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Výber funkčného zoskupenia obcí

1.etapa

Zoskupenie obcí na základe kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré reflektujú ekonomické, demografické,
sociálne a geografické charakteristiky obcí (finančné zdravie obce, počet uchádzačov o zamestnanie,
index šedého zaťaženia, podiel najstaršej populácie - 80+, hrubá miera migračného salda, počet
čakateľov na pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov, počet poberateľov príspevku na
opatrovanie osôb vo veku 65+, počet osôb s ŤZP 65+, počet poberateľov peňažného príspevku na
kompenzačné pomôcky vo veku 65+ a počet opatrovateľov/opatrovateliek).

2.etapa

Kvalitatívne hodnotenie obcí, ktoré vychádza najmä z informácií týkajúcich sa už existujúcich foriem
spolupráce, vytvorených podmienok a najmä ochoty spolupracovať s inými obcami na vytvorení
funkčného systému poskytovania sociálnych služieb pre seniorov. Súčasťou tejto etapy je aj výber
jednej z obcí, ktorá bude sídlom Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.
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Návrh na pilotné zriadenie Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti 

Centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti zriadené projektom Európskej komisie:

• Mikroregión Novohradské podzámčie (okres Lučenec) s miestom zriadenia centra v obci Halič

• Mikroregión Južné Sitno a okres Banská Štiavnica s miestom zriadenia centra v Banskej Štiavnici

• Mikroregión Veľký potok – Ipeľ (okres Veľký Krtíš) s miestom zriadenia centra v obci Vinica

Centrum integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti zriadené v rámci aktivít iniciatívy
Catching-up Regions:

• Mikroregión pri Slanej (okres Rimavská Sobota a Revúca) s miestom zriadenia centra v Tornali
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Očakávané prínosy realizácie projektu

➢ Nastavenie modelu služieb dlhodobej starostlivosti pre seniorov, ktorý bude zohľadňovať
lokálne potreby – posilní sa zodpovednosť a participácia lokálnych kapacít na riešení
problémov seniorov.

➢ Integrovanie rôznych foriem podpory – preventívnych, terénnych, ambulantných
a pobytových do jedného celku zníži tlak na pobytové zariadenia a vytvorí predpoklady pre
tvorbu finančne udržateľného systému sociálnych služieb pre seniorov.

➢ Vytvorenie predpokladov pre tvorbu efektívneho systému služieb dlhodobej starostlivosti,
ktorý bude reagovať na dopyt po službách dlhodobej starostlivosti, ktorý sa v dôsledku
demografických zmien bude zvyšovať.

➢ Budovanie systému služieb dlhodobej starostlivosti vytvára predpoklad pre rozvoj
striebornej ekonomiky.

➢ Priblíženie sociálnych služieb priamo ku klientovi do jeho domáceho prostredia (pokiaľ to
jeho zdravotný stav dovoľuje).
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Udržateľnosť financovania projektu

Príprava a nastavenie viaczdrojového financovania potrebného pre udržateľnosť:

➢ Využitie poznatkov z projektu pri nastavovaní kritérií na čerpanie finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU a z iných grantov, dotácií, nadácií a
pod. (na zriadenie centier v iných regiónoch, zabezpečenie prevádzky už
existujúcich centier a rozvoj inovatívnych sociálnych služieb).

➢ Príprava personálu centier na efektívny fundraising.

➢ Tvorba návrhov na zmenu národnej legislatívy a reformy systému dlhodobej
starostlivosti z pohľadu financovania.

➢ Realistické nastavenie nákladov na zabezpečenie fungovania centier a ich
udržateľné kofinancovanie z rozpočtov zapojených samospráv a BBSK v rámci
plnenia ich zákonných povinností a finančných možností.
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Návrh oblastí spolupráce medzi funkčným zoskupením obcí a BBSK pri 
budovaní funkčného systému dlhodobej starostlivosti na regionálnej úrovni

➢ tvorba a overovanie modelu integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti pre seniorov

➢ budovanie materiálnych a ľudských kapacít

➢ koordinácia zodpovedných subjektov a organizácia spoločných stretnutí zástupcov FZO, BBSK a ďalších subjektov

➢ spolupráca pri individuálnych konzultačných stretnutiach

➢ spolupráca pri prieskume, spracovaní ako aj následnej analýze dát na prípravu a spracovanie Komunitného plánu

sociálnych služieb pre územie FZO a aktuálne poskytovaných zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov na území

obcí z FZO

➢ zapojenie a spolupráca pri spracovaní Komunitného plánu sociálnych služieb pre územie FZO

➢ vytvorenie materiálnych a priestorových podmienok pre prácu regionálneho koordinátora a sociálneho pracovníka

financovaného z prostriedkov projektu

➢ spolupráca pri nastavovaní možných zdrojov financovania navrhnutého integrovaného modelu sociálno-zdravotnej

starostlivosti pre seniorov na území FZO

➢ participácia na príprave a uzavretí zmluvy o spolupráci v rámci realizácie udržateľného modelu integrovanej sociálno-

zdravotnej starostlivosti pre seniorov na území FZO + spolupráca pri vyhľadávaní klientov
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Dotazníkom zisťované oblasti 

Názov obce, okres, počet obyvateľov obce Úroveň dostupnosti služieb pre seniorov v obci

Identifikácia najväčších problémov v obci
Identifikácia problémov seniorov v oblasti dostupnosti sociálnych služieb v 
obci

Identifikácia najväčších prekážok v práci starostu Služby zdravotnej starostlivosti a druhy sociálnych služieb v obce 

Odborný zamestnanci pracujúci na obecnom úrade + sociálny pracovník 
(spôsob financovania)

Spolupráca s okolitými obcami na realizácii spoločného projektu, pri 
poskytovaní sociálnych služieb alebo vykonávaní inej spoločnej činnosti

Identifikácia  pohľadu na dôležitosť poskytovania komplexných sociálno-
zdravotných služieb v oblasti starostlivosti o seniorov v obci  

Členstvo v združení obcí (mikroregiónu) a jeho fungovanie združenia obcí 

Komunitný plán sociálnych služieb    
Aktívne mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, 
nadácie  a pod.) v obci

Identifikácia najväčších problémov z pohľadu seniorov v obci Zistenie spätnej väzby na projekt

Návratnosť dotazníka: 78,57 % (11 obcí zo 14 oslovených)
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Ďakujeme za Vašu pozornosť


