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    Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky na obdobie 2015 - 2020 bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom mesta Malacky uznesením č. 145/2015 dňa 10. decembra 2015.  
    V záujme zosúladenia zákonom stanovených podmienok v zmysle novely zákona č. 448/2008 o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov Z. z. účinnej od 01.01.2018 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) mesto 
Malacky vypracovalo Aktualizáciu Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 - 2020) ďalej 
aj ako „KPSS“), ktorá bola schválená  Mestským zastupiteľstvom mesta Malacky uznesením č. 68/2018 dňa 
14. júna 2018. Touto aktualizáciou sa doplnil obsah pôvodného dokumentu KPSS v časti D pod názvom 
Realizácia Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 – 2020) – Akčný plán nasledovne: 

 
D.1 Akčný plán realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 - 2020) –   
       aktualizácia 
D.2 Spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta  
       Malacky (2015 - 2020) 
D.3 Podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta  
       Malacky (2015 - 2020) 
Záver  
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     Mesto Malacky z dôvodov legislatívnych zmien, podľa ktorých sa zmenili názvy zariadení, ako aj z dôvodov 
poskytovania novej sociálnej služby a zmien v poskytovaní sociálnej služby vyhotovilo Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Malacky (2015 - 2020) – aktualizácia II. 
      
     V rámci   aktualizácie  Komunitného   plánu  sociálnych   služieb    mesta   Malacky   (2015 - 2020)  v   súlade 
s obsahom časti D.3 Podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
Malacky (2015 – 2020), sa mení a  dopĺňa v časti B.3.3  Sociálne služby poskytované ostatnými poskytovateľmi 
na území mesta Malacky (2015) - ZOZNAM POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZAPOJENÝCH  
DO ANALÝZY, nasledovne (zmeny a doplnky sú v nasledujúcom texte uvedené červenou farbou): 

Detský domov Macejko - mení sa názov na: 
„Centrum pre deti a rodiny Malacky  
(legislatívna zmena účinná od 1.1.2019 
podľa zákona č. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele a o  zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o sociálnoprávnej 
ochrane“).“  

Pôvodný text sa mení a dopĺňa: “Zariadenie 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
vykonávajúce pobytové opatrenia súdu a pobytové 
opatrenia na základe dohody s rodičom alebo osobou, 
ktorá sa osobne stará o dieťa. Pobytové opatrenia 
vykonáva zariadenie pre deti a pre mladých dospelých  
po ukončení ústavnej starostlivosti. Od 1.1.2019 
zariadenie vykonáva aj ambulantné a terénne opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“  

SENIOR – geriatrické centrum, n.o. Sociálne služby v špecializovanom zariadení 
a požičiavanie pomôcok. Zabezpečenie ADOS – Agentúra 
domácej ošetrovateľskej služby. Ďalej sa dopĺňa text: 
„Zariadenie opatrovateľskej služby zriadené od 1.1.2016 
s kapacitou 6 lôžok, od 1.1.2017 s kapacitou 10 lôžok.“ 

Križovatky, n.o., Azylové centrum Betánia Azylové centrum Betánia vzniklo v Malackách v roku 
2006. Ďalej sa text mení a dopĺňa: „Poskytovalo  sociálne 
služby pre mužov bez domova (útulok)  
a pre týrané ženy s deťmi, resp. ženy s deťmi bez 
domova (zariadenie núdzového bývania). Pôvodne bola 
kapacita v centre 41 miest, z toho 20 mužov  
a 21 žien a detí. Od 1.8. 2016 prišlo k preregistrácií 
sociálnej služby t.j. zariadenia núdzového bývania  
na útulok a k zvýšeniu kapacity v centre na 45 miest. 
Útulok pre mužov má kapacitu 22 miest a útulok pre 
ženy s deťmi 23 miest.“ 

→ ďalej v texte 
Klub dôchodcov mesta Malacky –  
podľa § 56 zákona o sociálnych službách... 
názov sa mení na:  
„Denné centrum mesta Malacky“ 

Poradenská služba a záujmová činnosť. Posedenie ku dňu 
matiek, október mesiac úcty k starším, tanečné 
podujatia, prednášková činnosť, poznávacie zájazdy, 
rekreačno-zábavné podujatia, rehabilitačné pobyty.  

   
V časti D.1 - Akčný plán realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 - 2020) –  
sa mení na: aktualizácia II v celom rozsahu. V akčnom pláne  (zmeny sú uvedené červenou farbou – str.3):  

- pod: Odborný  garant riešenia, Predpokladané náklady//finančné zdroje/personálne a organizačné  
podmienky - v bode  5.1  sa  mení  názov:  „Centrum  pre  deti  a  rodiny Malacky“ (podľa  novely  zákona  
o sociálnoprávnej ochrane) 

 
V  časti  Záver sa dopĺňa text: „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky (2015 - 2020) – aktualizácia II 
bola schválená Mestským zastupiteľstvom mesta Malacky uznesením č. 100/2019 dňa 27. 06 .2019“.  
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D.1 AKČNÝ PLÁN REALIZÁCIE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA MALACKY (2015 - 2020) – AKTUALIZÁCIA  II 
NÁRODNÁ PRIORITA 

ROZVOJA 
SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB (2015-2020) 

OPATRENIE Názov aktivity/druh a forma sociálnej 
služby 

Dôležitosť 
riešenia/časový 
plán realizácie 

Odborný 
garant riešenia 

Predpokladané náklady// finančné 
zdroje/personálne a organizačné 

podmienky   

PODPORIŤ PRECHOD 

PRIJÍMATEĽOV 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Z INŠTITUCION8LNEJ 

STAROSTLIVOSTI NA 

KOMUNITNÚ 

STAROSTLIVOSŤ 

5.  Podpora sociálnej 
služby na zachovanie, 
obnovu alebo rozvoj 
schopnosti osoby viesť 
samostatný život a na 
podporu jej začlenenia 
do spoločnosti 

5.1. Rozširovanie podpornej sociálnej 
služby pre mladých dospelých po ukončení 
ústavnej starostlivosti – podpora 
samostatného bývania (jedna bytová 
jednotka) a poradenstvo pri ich príprave 
na samostatný  pracovný a rodinný život / 
 
podpora samostatného bývania  
forma - pobytová  
 
 

2 
 

2015-2020 
 

Centrum pre deti 
a rodiny Malacky 
Partner:  Mesto 
Malacky 
 

Zdroje: Centrum pre deti a rodiny Malacky  
v spolupráci  
s  Mestom Malacky,  ÚPSVaR  
 
Centrum pre deti a rodiny Malacky 
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