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ÚVOD  

 

V dnešnej dobe spoločnosť prechádza neustálymi zmenami a vývojovým procesom, 

ktorý sa zameriava na skvalitnenie rôznych oblastí  života obyvateľov, zapájaním ich do 

diania a participácií vo veciach verejných. Pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb v 

obcí a miest takisto sa zapája celá komunita, lebo je potrebné zvážiť potreby občanov, potreby 

a možnosti poskytovateľov sociálnych služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na 

napĺňanie potrieb komunity. Plánovaním sa otvára možnosť preskúmania všetkých 

rozvojových materiálov na úrovni obce. Je to jedna zo základných metód riadenia 

rozvojových procesov. Jej obsahom je absorbovať názory celej komunity/obce, ktoré umožnia 

spracovať podkladové materiály pre rôzne oblasti verejného života. Ide o proces, ktorý 

pomáha v spolupráci s komunitou na plánovaní a poskytovaní lepších a kvalitnejších služieb, 

ktoré budú znamenať skutočný prínos a zmenu v životoch ľudí. Stratégia rozvoja sociálnych 

služieb obce v predpokladanom komunitnom pláne zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií 

podľa legislatívy zákona o sociálnych službách, ktorý značne rozširuje pôsobnosť obce a 

prioritne podporuje rozvoj a zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb, 

komunitných a terénnych služieb, ale i sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej 

intervencie, či odborného a osobného rastu zamestnancov v sociálnych službách.  

Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých 

obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov 

a skupín, identifikovať sociálne problémy obce a zvoliť stratégiu ich riešenia a to zo zreteľom 

na klienta, poskytovateľov služieb, technickej vybavenosti a pod., predchádzať, chudobe, 

sociálnej odkázanosti a prehlbovaniu týchto negatívnych spoločenských javov, naviesť 

aktívny dialóg k daným problémom obce a hľadať aktívne riešenia konkrétnych problémov v 

spolupráci obec – občania – priamy poskytovatelia sociálnych služieb a v neposlednom rade 

aj samotní užívatelia a klienti sociálnej intervencie, rozširovať a čo možno v najväčšej miere 

skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb v obci. 
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1 Základné vymedzenie problematiky   

  

Sociálne služby sú integrálnou súčasťou verejných služieb a z hľadiska eliminácie 

sociálnej inklúzie zohrávajú dvojakú úlohu. Na jednej strane umožňujú pomoc a podporu 

občanom odkázaným na jednotlivé formy sociálnej pomoci na druhej strane predstavujú 

zdroj pracovných miest. Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, kde 

vykonávajú každodenné aktivity, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní 

nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu, kde žijú. Komunitné plánovanie zahŕňa všetko to, 

čo chceme realizovať, uskutočniť, vytvoriť, zmeniť, rozvíjať, nahrádzať alebo dopĺňať. V 

oblasti komunitných sociálnych služieb sa plánovanie týka potrieb komunity, ktoré by v 

sociálnom plánovaní služieb a práce pre danú komunitu nemali chýbať.  

V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej 

zmene pri poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR SR 

č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý 

nadobudol účinnosť 1. januára 2009 sa stanovili nové postupy a formy poskytovania 

sociálnych služieb. V zákone o sociálnych službách sú podrobne upravené povinnosti 

poskytovateľa sociálnej služby.   

MPSVR SR vydalo Národné priority rozvoja sociálnych služieb ako záväzný dokument, 

vypracovaný v súlade so zákonom slúžiaci ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych 

služieb a taktiež systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v 

tejto oblasti. Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej situácie 

poskytovania sociálnych služieb v SR (najmä ich nedostupnosť, nedostatočné materiálno 

technické zabezpečenie, personálne podmienky poskytovania sociálnych služieb) a 

vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci SR, a zároveň z priorít Európskeho 

spoločenstva (dostupnosť, prístupnosť sociálnych služieb, ich finančná udržateľnosť).  

Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí 

sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh 

spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb.   
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1.1 Výklad pojmov 

Komunita - pojem komunita skoro každý odborník definuje v inom znení. Pochádza z 

latinského comunitas = spoločenstvo, spoločnosť, ale aj vľúdnosť, láskavosť, zmysel pre 

spoločnosť. Pri vymedzení pojmu komunita môžu vzniknúť problémy, súvisiace práve s 

holým obsahom tohto pojmu, pričom dané problémy pramenia práve v subjektívnom 

ponímaní toho, kto práve vymedzuje, jeho uhľom pohľadu na danú problematiku. Tak v 

odbornej ako aj vo všeobecnej literatúre sa čitateľ môže stretnúť s viacerými definíciami 

pojmu komunita. V komplexnom vnímaní ide o skupinu ľudí, ktorá žije na geograficky 

ohraničenom území s existenciou vzájomných sociálnych väzieb medzi nimi. Z pohľadu 

sociologického: komunita môže byť vymedzená geografickými, politickými, ekonomickými, 

sociálnymi hranicami. Môže ísť o vnímanie akéhokoľvek spoločného dobra, ktoré môže byť 

vytvorené medzi občanmi. Čiže komunita sa dá vnímať aj ako definícia niečoho, čo sa dá 

dosiahnuť úsilím občanov . „Sociálny útvar, charakterizovaný jednak zvláštnym typom 

sociálnych väzieb vo vnútri medzi členmi, jednak špecifickým postavením navonok, v rámci 

širšieho sociálneho prostredia. (Maríková-Petrusek-Vodákvá, s. 512,1996)  

Z nášho pohľadu definujeme komunitu ako skupinu ľudí, ktorí žijú, pôsobia, zdržujú sa na 

katastrálnom území obce Dedina Mládeže a sú, resp. budú potencionálnymi poberateľmi 

sociálnych služieb.  

Sídelná alebo regionálna komunita – je jedna z dvoch druhov komunít, rozlíšených 

podľa vzájomných sociálnych väzieb medzi jej členmi. Regionálna komunita je zoskupenie 

ľudí, žijúcich na vymedzenom geografickom území, ako napr.: ulica, mestská časť, dedina či 

mesto. Charakteristickým znakom komunity sú citové, intelektuálne a kultúrne vzťahy medzi 

jej členmi, ktorí môžu mať vzťah k danému miestu, bydlisku, môže ich sem viazať spoločný 

osud, rôzne životné udalosti alebo situácie, často sú v podobnej ekonomickej či sociálnej 

situácií, spoločenskej úrovni, môžu mať podobné alebo totožné etické hodnoty. Jadro 

regionálnej komunity tvoria primárne: rodiny, priateľské, pracovné, spoločenské či záujmové 

skupiny.  

Duchovná komunita – je ďalším druhom komunity so vzájomnými sociálnymi väzbami 

medzi jej členmi. Oproti regionálnej komunite, medzi členmi duchovnej komunity je 

duchovná priazeň, pričom ich vzájomný kontakt nie je podmienený osobným kontaktom.  
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Členovia nemusia byť viazaní na vymedzenú lokalitu a napriek tomu sú kultúrne, 

intelektovo a spoločensky na jednej úrovni.  

Sociálna komunita alebo komunita s potrebou spoločenskej intervencie - je skupina 

osôb, žijúca na regionálne vymedzenom území, pričom ich spoločným znakom okrem iného 

je aj ich sociálne znevýhodnené postavenie oproti majoritnej spoločnosti ( dlhodobá resp. 

generačná nezamestnanosť, nízka životná úroveň. Trvalým následkom ich sociálne 

znevýhodneného postavenia je ich rastúca závislosť pri uspokojovaní základných životných 

podmienok na iných fyzických, právnických osobách alebo na štáte.  

Komunitná práca – má viesť, resp. motivovať členov komunity k riešeniu, prekonaniu ich 

problémov v spolupráci so skupinami a organizáciami, so zvyšovaním ich pocitu solidarity a 

kompetencií. „Proces, pomáhajúci ľuďom, aby spoločnou aktivitou vyriešili problém miestnej 

komunity, prípadne zlepšili podmienky svojho života v komunite. Tento proces obvykle 

vyžaduje časť profesionálnych sociálnych pracovníkov. (Matoušek, s. 87, 2008)  

Komunitná sociálna práca - sociálna práca, ktorej cieľom je aktivizácia formálnych a 

neformálnych sociálnych sietí v rámci komunity.  

Sociálna práca - v najužšom slova zmysle je priamy, zámerný kontakt sociálneho 

pracovníka s jeho klientom, v záujme stanovenia sociálnej diagnózy a realizácie sociálnej 

terapie. V širšom ponímaní sociálna práca zahŕňa v sebe aj aplikáciu technických opatrení 

(poskytnutie sociálnych služieb a dávok sociálnej pomoci), odborné využívanie posudkov a 

rozhodnutí v spolupráci s rôznymi inštitúciami, organizáciami tretieho sektora a inými 

odborníkmi.  

Sociálna služba – „je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor 

týchto činností, ktoré sú zamerané na:  

 prevenciu vzniku nepriaznivej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo 

komunity,  

 zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život 

a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,  

 zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 

potrieb fyzickej osoby,  

 riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,  
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 prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.“ (zákon č. 448/2008 Z z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

sociálnych službách) 

Sociálna služba je súbor činností, poskytovaných verejnou správou, súkromnými 

poskytovateľmi alebo organizáciami tretieho sektora ako pomoc v nepriaznivej sociálnej 

situácií alebo ako prevencia pred sociálnym vylúčením.  

Sociálna služba sa poskytuje:  

- ambulantnou formou – prijímateľ sociálnej služby dochádza do miesta poskytovania 

sociálnej služby,  

- terénnou formou – sociálna služba je poskytovaná v prirodzenom prostredí prijímateľa 

sociálnej služby,  

- pobytovou formou – sociálna služba sa poskytuje v zariadení a súčasťou sociálnej služby 

je aj ubytovanie. Môže byť poskytovaná ako celoročná alebo ako týždenná sociálna služba. 

 

Nepriaznivá sociálna situácia – je ohrozenie osoby pred sociálnym vylúčením alebo 

obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť, či už samostatne riešiť svoje problémy, 

hlavne z nasledovných dôvodov:  

 nezabezpečené základné podmienky na uspokojovanie základných životných 

potrieb (jedlo, ošatenie, prístrešie),  

 životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok a ich následné 

škodlivé činnosti,  

 ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,  

 dieťa so zdravotným postihnutím v osobnej starostlivosti,  

 zotrvávanie v segregovanej lokalite s koncentrovanou generačnou chudobou,  

 dovŕšenie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok,  

 ohrozovanie správaním iných fyzických osôb. 
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1.2 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb v SR  

  

Zákon o sociálnych službách Slovenskej republiky, ukladá obciam povinnosť 

vypracovávať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom 

obvode a dodržiavať právny rámec vychádzajúci z platnej legislatívy. 

  

 

Sociálnu problematiku rieši najmä nasledujúca legislatíva SR: 

   

 zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších 

predpisov;   

 zákon 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele;  

 zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov - zákon č. 600/2003 Z. z. 

o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov;  

 zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

  zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 

Z. z. o sociálnom poistení  

  zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

  zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa  

 zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb  

 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

 zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom  

 zákon č. 601/2003 o životnom minime a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 zákon č. 544/210 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky  

 zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 
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1.3 Podstata komunitného plánovania  

 

„Komunita je miesto, kde človek môže získavať emocionálnu podporu, ocenenie a 

praktickú pomoc v každodennom živote.“ (Hartl, 1997 in Matoušek, 2003, s. 253). 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda sociálnej práce s komunitou, pomocou 

ktorej sa plánujú sociálne služby vychádzajúc z miestnych špecifických požiadaviek 

odzrkadľujúc potreby občanov. Ide o otvorený proces zistenia a analýzy potrieb, zdrojov a 

modelovania optimálnych riešení v oblasti sociálnych služieb.  

Plán je vypracovaný program postupu, ako sled vzájomne previazaných aktivít (činností, 

krokov) vedúcich k tomu, aby stanovené ciele boli uskutočnené v stanovenom čase a v 

požadovanej kvalite.  

Komunitné plánovanie sa v súčasnosti stáva aktívnou zložkou regionálnej či národnej 

politiky. Predstavuje určitý vzťah medzi zadávateľmi, poskytovateľmi a prijímateľmi 

sociálnych služieb. Je nástrojom, ktorý aj za účasti verejnosti poukazuje na potreby občanov a 

následne hľadá riešenie ich sociálnych potrieb.  

 

1.3.1 Ciele komunitného plánovania  

 

Cieľom komunitného plánovania je:  

- oboznámiť sa s potrebami a požiadavkami prijímateľov sociálnych služieb,  

- poznať plány a predstavy poskytovateľov sociálnych služieb,  

- zosúladiť potreby a požiadavky prijímateľov sociálnych služieb s plánmi a predstavami 

poskytovateľov sociálnych služieb,  

- vytvoriť prognózu naplnenia žiadaných sociálnych služieb,  

- poskytovať sociálne služby odkázaným občanom, 

- zabezpečiť efektívne hospodárenie investovanými zdrojmi.  

- zvýšiť kvalitu a dostupnosť už poskytovaných sociálnych služieb,  

- stanoviť priority ďalšieho rozvoja sociálnych služieb.  
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1.3.2 Princípy komunitného plánovania  

 

Princípy plánovania sociálnych služieb v procese komunitného plánu: - princíp triády, 

ktorý predstavuje spoluprácu zadávateľov, poskytovateľov a užívateľov sociálnych služieb a 

rovnako princíp dohody, ktorý je charakterizovaný výsledným plánom, - princíp rovnosti, 

ktorý zaručuje každému právo zaujímať sa o veci verejné. Každý občan má právo sa slobodne 

vyjadriť a zároveň nikto nesmie byť vylúčený a diskriminovaný. - princíp skutočných potrieb, 

čo charakterizuje analýza popisujúca stav služieb, - princíp kompetencie účastníkov, ktorý 

kladie dôraz na profesionalitu, zodpovednosť. (Škríčková Z. a kol, 2007, 112s.)  

 

 

1.3.3 Účastníci komunitného plánovania  

 

Vypracovať komunitný plán je zákonom stanovenou povinnosťou každej obce. Zákon č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách okrem tejto povinnosti určí aj skupinu hlavných aktérov, 

za účasti ktorých je spracovaný komunitný plán. K hlavným účastníkom tvorby plánu patrí 

tzv. komunitná triáda a to:  

- zadávatelia, ktorých predstavuje väčšinou obec alebo ňou poverené osoby,  

- poskytovatelia, ktorí na určenom území poskytujú sociálne služby,  

- prijímatelia sociálnych služieb, pre ktorých je komunitný plán určený a zároveň o potreby 

ktorých sa plán opiera.  

Neoddeliteľnou zložkou je aj široká verejnosť, ktorá má rovnakú možnosť sa do procesu 

tvorby zapojiť a vyjadriť svoj názor.  

 

1.3.4 Fázy komunitného plánovania  

 

Matoušek (2007, 183 s.) proces komunitného plánovania popisuje v šiestich fázach:  

1. fáza - príprava - vytvorenie pracovnej skupiny -pozvanie ďalších účastníkov - plán na 

získanie podpory,  

2. fáza - vytvorenie riadiacej štruktúry - zapojenie všetkých účastníkov - stanovenie 

štruktúry a pravidiel,  
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3. fáza - definovanie problémov a potrieb -predstava záujmov a potrieb - analýza potrieb, 

zhodnotenie existujúcich zdrojov -formovanie príležitostí a rizík,  

4. fáza - návrh rozvoja sociálnych služieb -formulácia cieľov a priorít - pomenovanie 

prekážok - vypracovanie prehľadu zdrojov,  

5. fáza - formulácia strategického rozvoja sociálnych služieb - formulácia plánov, 

vypracovanie konečnej verzie - predloženie KP k diskusii a na schválenie,  

6. fáza - realizácia plánov - realizácia - informovanie verejnosti - zapojenie nových 

partnerov.  

 

1.4 Legislatívny rámec tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb  

 

1.4.1 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020  

 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb reflektujú aktuálne výzvy v sociálnej oblasti, 

ku ktorým patrí predovšetkým rozvoj rôznorodých služieb starostlivosti na komunitnej úrovni, 

vrátane potreby modernizácie sociálnych služieb. Cieľom Národných priorít je pozitívne 

ovplyvniť rozvoj sociálnych služieb v Slovenskej republike v rokoch 2015 - 2020. 

Špecifickým cieľom je:  

- zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením 

ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu a dôrazom na rešpektovanie ľudskej 

dôstojnosti,  

- zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a 

komunity, - zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných 

lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,  

- zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych 

služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri 

sebaobsluhe,  

- deinštitucionalizovať sociálne služby, presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-

sociálnej starostlivosti,  

- zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych 

služieb  
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1.4.2 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho 

kraja 2012 – 2018  

 

Na základe zistených analýz a odhalení nedostatkov v kľúčových oblastiach v rámci 

regiónu vo svojom PHSR na obdobie 2012 – 2018  

Nitriansky samosprávy kraj vyhlásil svoju nasl. rozvojovú stratégiu: „Nitriansky kraj bude 

dynamicky sa rozvíjajúci región využívajúci exogénne aj endogénne rozvojové zdroje. 

Hospodárstvo bude založené na moderných technológiách, produkujúcich výrobky s vysokou 

pridanou hodnotou. Moderné a efektívne multifunkčné poľnohospodárstvo, produkujúce 

dostatok kvalitných potravín, poskytujúce atraktívne pracovné príležitosti pre vidiecke 

obyvateľstvo, bude spolu s cestovných ruchom osou integrovaného rozvoja vidieckeho 

priestoru. Východiskom pre dosiahnutie týchto cieľov bude kvalitný integrovaný systém 

vzdelávania, poskytujúci občanom lepšie možnosti realizácie v profesijnom aj osobnom 

živote. Rastúca kvalita života bude sprevádzaná udržateľným rozvojom kvality zložiek 

životného prostredia a krajiny“ (Zdroj: PHSR NSK 2012-2018)  

V záujme naplnenia uvedenej stratégie si stanovil pre každú strategickú oblasť svoj cieľ na 

dosiahnutie. V 2. prioritnej osi – Ľudské zdroje, kde na základe analýzy sa ako hlavný 

nedostatok ukázal nedostatočne rozvinutý ľudský potenciál a partnerstvá bol stanovený 

strategický cieľ:  

„Dlhodobo vyvážený rast vzdelanostnej úrovne, sprevádzaný zvyšovaním celkovej 

zamestnanosti s osobitným zreteľom na ohrozené skupiny obyvateľov. Zvyšovanie kvality a 

dostupnosti poskytovaných sociálnych a zdravotných služieb. Budovanie efektívnych 

systémov pre regionálnu a miestnu samosprávu. Rozvoj spolupráce na regionálnej, 

nadregionálnej, resp. medzinárodnej úrovni prostredníctvom podpory formovania 

partnerstiev.“ (Zdroj: PHSR NSK 2012-2018)  

V rámci rozvojovej stratégie NSK si v oblasti ľudské zdroje stanovil 3 špecifické ciele a 

niekoľko opatrení na ich dosiahnutie:  

1. Zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva a rozvoj systému celoživotného 

vzdelávania  

2. Sociálny rozvoj 

3. Zvyšovanie kvality služieb verejnej správy  
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1.5  Pôsobnosť obce  

 

Všetky nariadenia, úlohy a kompetencie obce zaoberajúce sa sociálnou problematikou 

sa riadia zákonnou legislatívou SR i legislatívou obce. Ide o:  

 všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré sa týkajú sociálnej problematiky;  

  zásady poskytovania finančnej pomoci.  

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov dáva obci tieto hlavné 

kompetencie a úlohy: Podľa § 80 zákona 448/2008 Z.z. – Pôsobnosť obce.  

 

Obec:  

 

a/ vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode 

b/ utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,   

c/ je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu  

–  v zariadení pre  seniorov  

– v zariadení opatrovateľskej služby  

– v dennom stacionári  

– v odkázanosti na opatrovateľskú službu  

– v odkázanosti na prepravnú službu 

– a ďalšie,   

d/ vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,   

e/ poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie   

1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných 

životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre;   

2. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre 

seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári ;  

3. opatrovateľskej služby;   

4. prepravnej služby;   

5. odľahčovacej služby;   

f/ poskytuje základné sociálne poradenstvo  
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 g/ môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby, 

podľa § 12  

 h/ uzatvára zmluvu:  

1. o poskytovaní sociálnej služby;   

2. o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby;  

3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou alebo 

iným poskytovateľom sociálnej služby ktorého zriadila iná obec, alebo vyšší územný 

celok a ďalšie.   

V ustanoveniach § 82 a 83 upravuje zákon o sociálnych službách úlohy obce v 

komunitnom rozvoji a komunitnom plánovaní. Podľa § 82 zákona č. 448/2008 Z.z. – 

Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia:  

(1) Obec za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých 

sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov utvára podmienky na 

podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa tohto 

zákona, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu.   

 (2) Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému 

riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom 

sociálnych služieb.   

(3) Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, 

obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia 

sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej 

rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a 

pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej 

začlenenia do spoločnosti. Za účelom vykonávania komunitnej rehabilitácie sa môžu 

zriaďovať komunitné centrá.  

 

Podľa § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. – Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia 

rozvoja sociálnych služieb:  
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(1) Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít 

rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických 

osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby 

rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, 

prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.  

 (2) Komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja sociálnych služieb vypracúva 

obec a samosprávny kraj v spolupráci   

a) s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,   

b) s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode.   

(3) Obec a samosprávny kraj sú povinné predložiť návrh komunitného plánu sociálnych 

služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.   

(4) Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje 

najmä  - analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce 

alebo samosprávneho kraja, vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia 

sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej 

služby,   

- analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom 

obvode obce alebo samosprávneho kraja na rozvoj sociálnych služieb podľa 

jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín,   

- analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce alebo 

samosprávneho kraja,    

- určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo 

samosprávneho kraja,  

 - časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja 

sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, 

prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu,   

- spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie 

rozvoja sociálnych služieb.   

(5) Obec a samosprávny kraj zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu 

rozvoja sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom. 
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2 Sociálno-demografická analýza  

 

Obec pri vykonávaní vlastnej politiky rozvoja územia a sociálnych služieb sa musí 

orientovať na svojich obyvateľov, na zisťovanie a uspokojovanie ich potrieb. V takýchto 

intenciách zisťovania a uspokojovania sociálnych potrieb obyvateľov Dediny Mládeže bolo 

postupované pri tvorbe tohto komunitného plánu spracovaním sociálno-demografickej 

analýzy.  

Sociálna analýza má za cieľ porovnať aktuálny stav sociálnych služieb, ich terajšiu 

potrebnosť s predpokladanými potrebami v budúcnosti. Analýza vychádza z demografických 

údajov obce, vekovej štruktúry občanov a dostupných sociálnych ukazovateľov. Výpočet a 

modelovanie budúcich služieb bolo spracované na základe vyhodnotenia dotazníkov i 

manuálu „Mini príručka pre Komunitné plánovanie sociálnych služieb“, SOCIA – nadácia na 

podporu sociálnych zmien, 2004.  

  Demografická analýza  má za cieľ skúmať demografické štruktúry populačných 

skupín vzniknutých členením obyvateľstva podľa rodinného stavu, ekonomickej aktivity, 

najvyššieho dosiahnutého vzdelania a podobne. Pri tejto analýze sa berú do úvahy i 

geografické údaje obce to znamená poloha a rozloha obce, celková hustota obyvateľstva, 

občianska vybavenosť, dostupnosť služieb, celková infraštruktúra,  vzdelanosť k 

potenciálnym zamestnávateľom obyvateľstva. 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 

svojho územia a o potreby jeho obyvateľov. Základným riadiacim dokumentom, ktorý 

usmerňuje všetky plánované rozvojové aktivity obce je PHSR obce. PHSR obce Dedina 

Mládeže deklaruje rozšírenú víziu obce takto: 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je rozvojovým dokumentom 

vypracovaným pre obdobie rokov 2016 – 2022, ktorého cieľom je dosiahnutie trvalo 

udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce s dôrazom na využitie 

miestnych zdrojov, pri súčasnom rešpektovaní limít a zachovaní rovnováhy 

v jednotlivých zložkách života a životného prostredia. Úspešná implementácia PHSR 

môže v obci Dedina Mládeže napomôcť k zlepšeniu vybavenosti obce základnou 

infraštruktúrou, povzbudeniu podnikateľskej aktivity, rozvoju vidieckej turistiky, 

efektívnemu zvýšeniu využitia miestnych daností, aktivizácii miestneho obyvateľstva,  
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oživeniu kultúrneho, športového a spoločenského života v obci, zlepšeniu sociálnej 

klímy a životného prostredia. Následne na to môže realizácia opatrení stanovených 

PHSR generovať príjmy a tým zvýšiť celkovú životnú úroveň obyvateľstva a zároveň 

postaviť pevné základy zodpovednej miestnej samosprávnosti . 

 

Sociologické faktory majú najväčší vplyv na vývoj spoločnosti a to: 

- demografické zmeny – znižovanie celkového počtu obyvateľov, znižovanie počtu detí 

a zvyšovanie počtu seniorov 

- zmeny v životnom štýle – rýchle životné tempo, viac stresu a menej pohybových aktivít, 

konzumný spôsob života, nárast kriminality a drogových závislostí, zhoršujúci sa 

zdravotný a fyzický stav populácie, vplyv techniky a médií, 

- oslabovanie tradičných ľudských hodnôt – zhoršovanie medziľudských vzťahov 

a komunikácie, peniaze ako meradlo hodnôt, kríza rodiny, zvyšovanie počtu rozvodov 

a deti narodených mimo manželstva. 

Technologické faktory ovplyvnia tempo inovácií v technológiách, najmä informačných, 

podstatne zvyšujú produktivitu i kvalitu výroby. Z technologického hľadiska došlo 

k výraznému zlepšeniu kvality zariadení a objektov pre sociálne účely, stým však súvisí aj 

nárast financií potrebných na ich získanie, prevádzku a údržbu. Postupná informatizácia 

spoločnosti spôsobuje, že informácie z akejkoľvek oblasti sú šírené a dostupné rôznym 

spôsobom. V súčasnosti je možné poskytovať sociálne služby s využitím telekomunikačných 

technológií. 

Ekonomické faktory, ktoré svojimi zmenami za posledných dvadsať rokov ovplyvnili vývoj 

celej spoločnosti. V oblasti služieb vo verejnom záujme došlo k zmenám systému v oblasti 

organizácie, riadenia aj financovania. Od 1.júla 2002, kedy sa začala decentralizácia verejnej 

správy, prešli sociálne zariadenia a služby do pôsobnosti samospráv. Zariadenia získali viac 

kompetencií, v súčasnosti majú možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky z fondov EÚ. 

Politické faktory určuje parlament a vláda zákonmi a programovými vyhláseniami alebo 

rozhodnutím vstúpiť do EÚ a NATO, zavedenie eura na Slovensku. Programovým 

vyhlásením z augusta 2006 Vláda SR sa zaviazala poskytovať pre obyvateľov taký sociálny  



Komunitný  plán  sociálnych  služieb  obce  Dedina  Mládeže  2018 - 2022 
 

program, ktorý bude garantovať udržanie a rozvoj ľudských, hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv smerujúcich k dôstojnej životnej úrovni každého človeka. Systém sociálnej 

politiky bude nastavený tak, aby bol sociálne spravodlivý, transparentný, trvalo finančne 

udržateľný a aby zabezpečil rovnosť príležitosti. K prioritám vlády v sociálnej oblasti patrí 

politika zamestnanosti, pracovné vzťahy a sociálny dialóg, sociálne zabezpečenie, podpora 

rodiny, podpora rodovej rovnosti a efektívnosti inštitúcií.       

 

2.1 Základná charakteristika obce 

Obec Dedina Mládeže leží v Podunajskej nížine na nízkom pravobrežnom poriečnom 

vale Váhu. Odlesnený chotár tvorí močaristá naplavená rovina medzi Váhom a Malým 

Dunajom so sústavou odvodňovacích kanálov. Má lužné a nivné, prípadne močiarne pôdy.  

Celková výmera územia obce je 1 278 ha. Krajina v okolo obce má nížinný ráz. 

Intravilán obce leží v nadmorskej výške od 109 m n. m. – 110 m n. m., stred obce vo výške 

109 m n. m., územie sa zaraduje do klimaticky teplej oblasti, suchej klímy, s miernou 

inverziou teplôt. Chotár obce sa využíva prevažne na poľnohospodárske účely. 

Poloha obce je veľmi výhodná vzhľadom na to, že obec sa nachádza v tichej lokalite, 

preto je možné ju považovať za obec s veľkým potenciálom rozvoja, rekreácie a agroturistiky. 

Obec Dedina Mládeže je súčasťou okresu Komárno, je členom mikroregiónu „Dolný Žitný 

ostrov“  a územne patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
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História obce: 

 

Obec Dedina Mládeže vznikla v r. 1954 osamostatnením sa osady Družstevná, ktorú 

založila na močaristých pustatinách obce Kolárovo ako vzor socialistickej dediny 

poľnohospodárska mládež, vracajúca sa z výstavby trate mládeže. Prví kolonisti prišli 

4.4.1949 a rozhodli sa hospodáriť spoločne. So stavbou úplne novej obce začala prevažne 

mládež a bola dotovaná štátom. Okrem bežnej poľnohospodárskej produkcie sa pokusne 

pestovali aj iné poľnohospodárske produkty ako ryža a iné. Odvodnili pozemky, vybudovali 

prístupové cesty, poľnohospodárske budovy a postupne aj celú dedinu. Pre racionálne 

hospodárenie bolo JRD viackrát vyznamenané a slúžilo ako vzor pri socializácii dediny.  

Charakter zloženia obyvateľstva prešiel početnými zmenami zapríčinenými 

osídľovaním v krízových rokoch.  

 

Malý Ostrov 

 

Nedeliteľnou súčasťou obce je miestna časť Malý Ostrov, vzdialená približne 1 km. 

Na Malom Ostrove je celkom 94 domov, z ktorých je 65 obývaných. Žije tu približne 127  
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obyvateľov vyššieho vekového priemeru. Niektoré domy sa začínajú využívať na rekreačné 

účely. 

V obci žije 30% občanov národnosti slovenskej a 70% občanov národnosti maďarskej. 

Rozdielnosť národnosti a jazyka si ľudia v každodennom styku ani neuvedomujú. Navzájom 

sa rešpektujú a žijú vo vzájomnej úcte a priateľstve. Dvojjazyčnosť obyvateľov obce je 

samozrejmá.  

Budova bývalej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Malom 

Ostrove, ktorá svojmu účelu slúžila do roku 1978, je dnes letným táborom Detského domova 

v Kolárove. V obecnom cintoríne v pokoji odpočívajú zosnulí rôznych vierovyznaní. 

V roku 1977 stráca obec vlastný poštový úrad. V obci ostáva iba poštové stredisko patriace k 

Poštovému úradu v Kolárove. 

 

2.2  Analýza sociologických ukazovateľov 

 
2.2.1 Obyvateľstvo 

 
 

V obci Dedina Mládeže podľa posledných údajov k 31.01.2017 býva 447 obyvateľov. 

Štatistické údaje o vývoji počtu obyvateľov nám ukazujú že nárast obyvateľstva sa mení 

rozvojom hospodárstva v regióne a v poslednej dobe badať pokles počtu obyvateľstva. 

Podrobný vývoj obyvateľov obce ukazuje tabuľka č. 3. 

Obyvatelia obce: národnostne zmiešaná - slovenská národnosť (33,78%), ďalej, národnosť 

maďarská 65,77 %, česká 0,45% a iná 1,73 %. Rómska komunita nie je a je ťažké štatisticky 

vykázať, nakoľko sa hlásia buď slovenskej alebo inej národnosti. Graf č. 3 

Obyvatelia obce boli v minulosti prevažne poľnohospodári.   
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Graf. č. 1 Obyvatelia na trvalom pobyte 
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Tabuľka č. 1 

Kategória Počet obyvateľov 

Deti mladšie ako 15 rokov 59 

Chlapci 34 

Dievčatá 25 

Občania starší ako 15 rokov 384 

Muži 184 

Ženy 200 

 

Graf. č. 2 Obyvatelia na prechodnom pobyte 
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Tabuľka č. 2  

Kategória Počet obyvateľov 

Deti mladšie ako 15 rokov 16 

Chlapci 11 

Dievčatá 5 

Občania starší ako 15 rokov 19 

Muži 10 

Ženy 9 

 

Tabuľka č. 3 Vývoj počtu obyvateľov 

Rok Počet obyvateľov 

1991 544 

2004 499 

2008 478 

2011 447 

2017 447 

 
 

Vo vekovej štruktúre obyvateľstva obce v dôsledku menšieho počtu obyvateľov 

predproduktívnom veku oproti poproduktívnym môžeme očakávať demografický problém 

prestarnutie obyvateľstva, ktorý prinesie problém v sociálnej starostlivosti obyvateľstva. 
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Graf č. 4 Národnostné zloženie obce 
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2.2.2 Občianska vybavenosť 

 

Sociálnu infraštruktúru a občiansku vybavenosť v obci charakterizujú zariadenia v oblasti 

administratívy, kultúry, športové a sociálne zariadenia. Vybavenosť obce službami je 

rozmanitá a ich účel závisí od ľudských zdrojov, tradícií, podmienok a špecifických daností 

okolitého mikropriestoru. Nachádza sa v obci pobočka pošty, 2 potraviny a 2 hostince. 

 

Administratívu a samosprávnu prevádzku zabezpečuje v obci:  

- Obecný úrad   

V zmysle zákona o obecnom zriadení obec má dva orgány: obecné zastupiteľstvo a starosta 

obce. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie dané ústavou a zákonmi a nie sú 

vo vzťahu vzájomnej podriadenosti či nadriadenosti. Obyvatelia obce nepriamo, 

prostredníctvom týchto dvoch orgánov vykonávajú samosprávu obce. Ďalšie orgány, ako je 

napr. obecný úrad, komisie a pod. sú len odvodenými orgánmi obecného zastupiteľstva. 

Obecný úrad, ktorý je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov 

zriadených obecným zastupiteľstvom. Stavebné povolania pre obec sa vydávajú na 

Spoločnom stavebnom úrade v meste Kolárovo. K základnej vybavenosti obci nepatrí 

zdravotné stredisko,  obyvatelia využívajú zdravotnú službu v Kolárove. 
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Edukáciu a vzdelávanie v obci nezabezpečuje žiadna základná a materská škola. Školská 

výchova bola kvôli malému počtu deti zrušená v roku 2005 a o rok neskôr aj materská škôlka, 

avšak v strednodobom horizonte obec plánuje zriadenie materskej školy, lebo pôrodnosť a 

záujem rodičov o miestnu materskú školu je veľký. Obecný úrad plánuje znova zriadiť 

materskú školu. Momentálne deti chodia do materskej a základnej školy do Kolárova. 

 

Kultúra a spoločenský život 

 V kultúrnom dome žije spoločenský život mladšia i staršia generácia. Mládež sa schádza v 

klubovni vybavenej audiovizuálnou technikou i v biliardovej sieni. V klube dôchodcov sa 

schádzajú predstavitelia staršej generácie. Miestna knižnica s 6283 zväzkami má 

registrovaných 77 čitateľov. Priestory veľkej sály kultúrneho domu sú prenajímané na rôzne 

podujatia spoločenského, podnikateľského, či rodinného charakteru. Miestny poľovnícky zväz  

registruje 25 členov. Vo futbalovom oddiely, ktorý hrá okresnú súťaž, je registrovaných 28 

športovcov. Trénujú a svoje zápasy odohrávajú na pestovanom športovom ihrisku s 

prezliekarňami a jednoduchým, nekrytým hľadiskom. 

 

2.3 EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEĽSTVA 

 

Na základe sociálnej situácie - spoločenského postavenia obyvateľstva,  ale i sociálnej 

situácie z hľadiska hmotného zabezpečenia sa do úvahy berú okolnosti a aspekty, ktoré 

najviac ovplyvňujú sociálnu situáciu rodín a občanov ako je vzdelanie, zamestnanosť, 

sociálne postavenie občanov z pohľadu sociálnych skupín – deti a mládež, rodiny s deťmi, 

zamestnaní, nezamestnaní, seniori, ťažko zdravotne postihnutí či občania so sociálno-

patologickými problémami alebo iné sociálne znevýhodnené skupiny a na základe tejto 

analýzy  sa stanovia ciele a priority v sociálnej oblasti.  

  

 

 



Komunitný  plán  sociálnych  služieb  obce  Dedina  Mládeže  2018 - 2022 
 

Ekonomicky aktívni občania obce pracujú zväčša v štátnych, alebo súkromných výrobných  

podnikoch či v poľnohospodárstve. Väčšina občanov denne dochádza do práce v blízkosti 

trvalého bydliska iní vzhľadom na vzdialenosti pracujú i v týždenných alebo aj dlhších 

intervaloch. V obci je zastúpenie najmä drobných živnostníkov. Ich existencia na území obce 

značne vplýva na finančné možnosti obce a obyvateľstva. Všetky podnikateľské subjekty  

pôsobia na komerčnej báze. Niektorí podnikatelia majú len sídlo v obci a svoju podnikateľskú 

aktivitu vykonávajú mimo obce.  

Miera ekonomickej aktivity v obci je okolo 44 %, časť obyvateľstva je napojená na štátne 

sociálne dávky. Narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými 

prostriedkami. Vyše 57 % ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádza za prácou mimo obce. 

Chýbajú možnosti zamestnávať obyvateľov s najnižším vzdelaním. 

 

2.3.1 Sociálne znevýhodnené skupiny 

 

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale najmä skupina, komunita 

a sociálne prejavy, ktoré sa ich týkajú. Ide o subjekt, ktorý je definovaný spoločným znakom  

odvodeným od sociálneho znevýhodnenia, t.j. od znaku, ktorý  ho posúva do polohy závislosti 

na iných osobách alebo na štátnych opatreniach. Celkový počet obyvateľov komunity má 

trvale klesajúcu tendenciu, čo preukazuje úbytok populácie ako aj migrácia, tento vývoj 

z dlhodobého hľadiska môže pôsobiť problémovo aj na oblasť sociálnych služieb. Veková 

štruktúra, ktorá je súčasnosti relatívne stabilizovaná má vzhľadom k vysokému rastu indexu 

starnutia a indexu ekonomickej závislosti jednoznačnú tendenciu ďalšieho a trvalého nárastu 

poproduktívnej kategórie populácie v komunite, čo je vo väzbe na ďalšie skutočnosti 

významným faktorom a indikátorom pre plánovanie sociálnych služieb pri ktorých je 

nevyhnutné venovať vzrastajúcu pozornosť práve tejto vekovej kategórií, nakoľko starnutie 

nie je možné žiadnym spôsobom zastaviť.  

  Z dostupných demografických údajov na základe štatistického predpokladu sme vypočítali 

počet občanov, ktorí budú potrebovať istú formu sociálnej pomoci, prípadne sociálnych 

služieb. Použili sme pri tom orientačné údaje, ktoré vymedzujú potrebu sociálnych služieb vo 

vzťahu k veku, miere závislosti na pomoc pri sebaobsluhe a zdravotného postihnutia. 
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Sociálne znevýhodnené skupiny v našej obci môžeme rozdeliť na: 

a) seniori 

b) nezamestnaní 

c) deti a mládež 

d) zamestnanci s nízkym vzdelaním 

e) uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím 

f) občania so sociálnymi a spoločenskými problémami. 

Obec sa v rámci svojich možností snaží kompenzovať určité sociálne znevýhodnenie.  

 

2.3.2 Seniori 

Identifikácia problémov 

- chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu pomoc  

- chýba terénna sociálna služba 

- osamelí seniori so zdravotnými problémami 

- je málo informácii o poskytovateľoch sociálnych služieb 

- nie je vyriešená bezbariérovosť v obci  

- chýba vlastná legislatíva v sociálnych službách 

 

Služby určené seniorom sú poskytované občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre 

priznanie starobného dôchodku a ocitli sa v situácií vyžadujúcej podporu komunity, je možné 

charakterizovať túto skupinu týmito spoločnými prejavmi: 

 predlžovanie individuálneho aj priemerného veku 

 nárast miery chorobnosti a tým aj závislosti na sociálnej pomoci 

 vdovstvo – skôr, či neskôr strata životného partnera a s tým súvisiace sociálne 

a ekonomické zmeny 

 stále existujúci využiteľný potenciál jedincov k aktivitám vo svoj prospech aj v prospech 

komunity 
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Z hľadiska početnosti ide i jedinú sociálnu kategóriu populácie, ktorá má trvale 

a prirodzene vzostupnú tendenciu svojho rastu premietajúcu nárastu v porovnaní k pomeru 

k ostatným kategóriám populácie komunity.  

Občania nad 60 rokov tvoria necelých 31 % z celkového počtu obyvateľov, to znamená, 

že tvoria najväčšiu skupinu odkázanú alebo perspektívne odkázanú na sociálne služby. Keď 

porovnáme jednotlivé roky, tak vidíme, že počet ľudí poproduktívneho veku z roka na rok 

narastá. Podľa prepočtov  bude opatrovateľskú službu v blízkej budúcnosti permanentne 

potrebovať 3 – 8 obyvateľov a umiestnenie v sociálnom zariadení 2 osoby. 

Obec vytvára technické a materiálne podmienky na činnosť základnej organizácie Klubu 

dôchodcov, ktorá organizuje pre seniorov kultúrno-spoločenské aktivity v obci. Svojou 

aktivitou  inšpirujú aj mladšiu generáciu v obci. 

 

2.3.3 Nezamestnanosť, nezamestnaní, nezamestnaní s nízkym vzdelaním 

 
 

Obec nemá k dispozícii informácie o zamestnaní svojich občanov, k dispozícii sú iba 

údaje z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vedie evidenciu uchádzačov 

o zamestnanie (tento údaj však nezahŕňa celkový počet nezamestnaných z dôvodu  

chýbajúcich údajov o dobrovoľne nezamestnaných). Taktiež nie je k dispozícii údaj o počte 

osôb, ktorí pracujú v zahraničí. 

Skrytú nezamestnanosť, t.j. nezamestnanosť ľudí, ktorí nie sú evidovaní ako uchádzači 

o zamestnanie, alebo boli z evidencie z rôznych dôvodov vyradení, nie je možné zistiť. 

Taktiež počet evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie nekorešponduje 

s počtom občanov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.  

Najmenšie šance umiestniť sa na trhu práce majú hlavne starší občania nad 50 rokov, 

taktiež absolventi škôl, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, občania s nízkou 

úrovňou vzdelania a dlhodobo nezamestnaní. Kým pre starších ľudí je typické, že nie sú 

schopní pružne reagovať na zmenu trhu práce, absolventi škôl majú problém nájsť si svoje 

prvé zamestnanie kvôli nedostatočnej praxi. 
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Zdroj:http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254 

 

Identifikácia problémov 

- skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie 

- chýbajú možnosti zamestnať obyvateľov s nízkym vzdelaním 

- chýba systém motivácie a sprevádzania pre rozvoj zamestnanosti – agentúra 

podporovaného zamestnávania, príležitostných prác, podporovanej práce 

- narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami 

- nie je vybudované prepojenie a presun informácií medzi občanmi, samosprávou 

odborníkmi, ÚPSVaR. 

V spolupráci s ÚPSVaR Komárno, obec  organizuje verejnoprospešné práce alebo menšie 

obecné služby. V rámci tejto činnosti podporuje udržiavanie pracovných návykov u osôb, 

ktoré majú problém uplatniť sa na trhu práce.  
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Dlhodobo nezamestnaní občania sa stavajú čoraz väčším problémom. Najčastejším dôvodom 

dlhodobého zotrvávania v režime nezamestnanosti je ich nedostatočné alebo minimálne 

vzdelanie a nízka zručnosť pre potreby trhu práce. Túto skupinu nezamestnaných 

charakterizuje predčasné ukončenie vzdelania, nevyhovujúca kvalifikácia z pohľadu ponuky 

voľných pracovných miest, strata pracovných návykov a motivácia pracovať, čím sa stavajú 

neuplatniteľným na trhu práce. U dlhodobo nezamestnaných klesá s časom aj sebavedomie 

a tým aj schopnosť prezentovať sa pred potenciálnym zamestnávateľom.  

Podprogram Aktivačné služby – Malé obecné služby sa týka aktivít v obci, údržbu 

verejných priestranstiev, obecných budov, zberu separovaného odpadu v obci,  

prostredníctvom nezamestnaných občanov pracujúcich v obci v rámci aktivačných prác a 

zamestnaných v spolupráci s úradom práce.  

 

Proces poklesu nezamestnanosti sa snaží ÚPSVaR podporovať organizovaním 

rekvalifikačných kurzov, tak aby spĺňali požiadavky budúcich zamestnávateľov a zároveň 

uchádzačov o zamestnanie, ale aj zamestnávateľov motivovať prostredníctvom aktívnych 

opatrení na trhu práce – zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004. 

 

2.3.4  Deti a mládež 

 

Identifikácia problému  

 

- chýba vyhľadávacia činnosť sociálne slabších rodín s deťmi, ktoré potrebujú pomoc 

- deti zo sociálne slabších rodín majú stravovacie problémy 

- nevhodné trávenie voľného času 

- rodiny s deťmi sú často na hranici životného minima 

- chýba miestna legislatíva v oblasti sociálnych služieb 

 

Mládež v obci  je čiastočne organizovaná, infraštruktúra na zabezpečenie činnosti voľného 

času sa nachádza viacúčelovom objekte Obecného úradu v centre obci a na športovom 

ihrisku. 
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Hlavnou úlohou  kultúrneho strediska v obci Dedina Mládeže je udržiavať, podporovať 

a rozvíjať kultúrne a duchovné hodnoty, starať sa o národné kultúrne dedičstvo, rozvíjať 

miestne a celo-národné hodnoty a tradície, podieľať sa na vytváraní nových, podporovať 

a rozvíjať na dobrovoľnej báze tvorivé záujmovo-umelecké, vzdelávacie a voľno časové 

aktivity jednotlivcov i rôznych skupín obyvateľstva.  

 

2.3.5 Zdravotne postihnutí 

 

Identifikácia problému 

- chýba vyhľadávacia činnosť občanov so zdravotnými problémami, ŤZP 

- je málo informácii o poskytovateľoch sociálnych služieb 

- nie je vybudované prepojenie a presun informácií medzi občanmi, samosprávou, 

odborníkmi 

- chýba možnosť zamestnať zdravotne postihnuté osoby 

- nie je vyriešená bezbariérovosť v obci 

Skupina občanov, ktorej sociálne problémy vznikajú ako následok ich zdravotného 

postihnutia, ktoré sú buď vrodené alebo získané úrazom, či chorobou počas ontogenézy. 

Z kriteriálneho hľadiska charakteru postihnutia rozdeľujeme občanov so zdravotným 

postihnutím do 5 základných kategórii: 

- mentálne a psychické postihnutia 

- zmyslové postihnutia 

- postihnutia pohybového aparátu 

- kombinované postihnutia 

- ostatné postihnutia ( mnohé majú charakter civilizačných ochorení) 

Každá z uvedených kategórii postihnutí má rozdielne dopady na sociálne následky 

postihnutia a tým aj na špecifické potreby a formy pomoci spoločnosti pri ich uspokojovaní. 

Zákon o sociálnych službách venuje dostatočný priestor v oblasti poskytovania sociálnych 

služieb čo sa týka sortimentu ich druhov ako aj foriem poskytovania. Mimo oblasť sociálnych  
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služieb je najdôležitejším právnym predpisom v novej legislatíve podpora sociálneho 

začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti. 

 

2.3.6 Občania so sociálnymi a spoločenskými problémami 

 

Identifikácia problému 

- chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na pomoc 

- chýbajú preventívne sociálne opatrenia a financie 

- narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami 

- skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie 

- informácie pre občanov o možnostiach sociálnej pomoci nie sú dostatočné a na 

požadovanej úrovni 

- násilie v rodinách spojené so závislosťou na alkohole a psychickými ochoreniami 

- pasivita občanov riešiť veci verejné 

- vandalizmus, násilie, drogové závislosti, alkohol. 

 

Svojím zložením ide o najrôznorodejšiu sociálnu skupinu, preto aj potreby, prístupy, formy 

a nástroje sociálnej pomoci vo vzťahu k tejto sociálnej skupine sú veľmi rôznorodé. K tejto 

sociálnej skupine zaraďujeme: 

- občanov bez prístrešia 

- občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby 

- dlhodobo nezamestnaní občania 

- občania spoločensky neprispôsobiví 

- závislí občania 

- rómska komunita   

Vzhľadom k rôznorodosti skupiny a neexistencii štatistických údajov v požadovanej štruktúre 

a skladbe je možné počet skupín a zvlášť v niektorých jej kategórii len odhadnúť. Kategória, 

ktorá z tejto cieľovej skupiny potenciálnych klientov si vyžaduje osobitnú pozornosť, analýzu 

a prístup. Táto skupina ľudí patrí medzi najviac ohrozené sociálnou exklúziou. Ich sociálna 

situácia už dlhodobo determinuje vysoká miera nezamestnanosti, najmä dlhodobej, závislosť  
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na dávkach sociálneho systému, nízka úroveň vzdelania a bývania, nezodpovedný prístup 

k životu a požívanie návykových látok vo zvýšenej miere. Treba podotknúť, že dlhodobé 

sociálne dávky a príspevky udržiavajú ľudí v pasivite, nevplývajú na ľudí motivačne, aby 

zmenili svoju sociálnu a životnú situáciu.    

Obec v rámci svojich finančných možností podporuje ich začlenenie do spoločnosti. Ak 

vezmeme prevenciu ako celok od sekundárnej po primárnu, ako predchádzanie vzniku 

nežiaducich spoločenských situácií včasným odstraňovaním ich príčin, tak zameranie 

sociálnej prevencie by malo byť najvyšším princípom predchádzania patologických javov 

a krízovým situáciám rodinách.  
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3  ANALÝZA STAVU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI 

 

Aktuálne ako jediný verejný poskytovateľ sociálnych služieb v Dedine Mládeže pôsobí 

práve obec Dedina Mládeže. Zmenou spoločensko - ekonomického systému došlo 

k prerozdeleniu zdrojov a financovanie sociálnej infraštruktúry medzi štátnu správu, miestnu 

a regionálnu samosprávu a súkromný sektor. V obci pôsobí jedno sociálne zariadenie:  Detský 

domov. Na koordináciu sociálnej služby obec nemá vytvorenú funkciu sociálneho pracovníka 

– na posúdenie problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie sociálneho 

poradenstva o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie 

a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. V blízkosti obce sa nachádzajú  sociálne 

zariadenia, najbližšie v Kolárove, kde je možnosť zabezpečiť potrebné sociálne služby, i keď 

v poslednej dobe badať ťažkosti s umiestnením odkázaných na pomoc v zariadeniach. 

V prípade záujmu obec podporuje aktivity subjektov na vytvorenia sociálneho zariadenia 

v obci.  

Obec participuje na zabezpečovaní stravovania a výdaja stravy, najmä z radov dôchodcov. 

Stravovanie v prípade potreby je zabezpečené. 

 

Obec poskytuje najmä tieto sociálne služby: 

Uplatňovanie systému osobitného príjemcu   

V súlade s platnou legislatívou je obec a jeho výkonný orgán - obecný úrad osobitným 

príjemcom jednak na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, ako aj na 

prídavok na dieťa. Prostredníctvom tohto nástroja (dostáva ho ako transfer z úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny) a regulovania účelovosti výdavkov občanov zaradených do systému 

osobitného príjemcu plní funkciu dohľadu v problémových rodín. 

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi 

a fyzickým osobám, ktoré s ním spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky 

najmä na: 

- úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie 
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- základné vybavenie domácnosti 

- zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa 

- na mimoriadne liečebné náklady 

túto dávku možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do 

výšky trojnásobku životného minima. V súčasnosti dávku vypláca samospráva. 

Deti poberateľov dávky v hmotnej núdzi majú nárok na dotáciu na stravu. Dotáciu na stravu 

môžu čerpať žiaci základných škôl a deti v materských školách. 

 

Opatrovateľská služba 

Opatrovateľská služba je starostlivosť v domácom prostredí, zatiaľ je to jediná forma 

terénnych sociálnych služieb v komunite obce pre kategóriu seniorov. Celodenné 

poskytovanie opatrovateľskej služby je zabezpečené pre 2 prijímateľov sociálnej služby. 

Pritom vzrastá počet občanov, ktorí by potrebovali opatrovateľské služby, ale v inom rozsahu 

a sortimente.  

Rozvoz stravy 

Jedáleň pre dôchodcov – nie je, obec zabezpečuje rozvoz stravy, dôchodcovia platia len cenu 

jedla.  

Dohľad nad nesvojprávnymi občanmi (spolupráca s okresným súdom) 

 

Návštevy jubilujúcich starších občanov ( narodeniny, výročia svadby) 

 

Stretnutia dôchodcov 

 

Uvítanie do života novorodencov obce 

 

Pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....). 

 

Poskytovanie finančnej podpory odkázaným 
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4 Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb 
 

 

Obec Dedina Mládeže v budúcnosti počíta s nárastom počtu obyvateľov najmä v kategórii 

predproduktívneho a produktívneho veku, je potrebné počítať aj s celoslovenskou tendenciou 

starnutia populácie a čoraz väčšími požiadavkami na sociálne služby najmä pre občanov 

v poproduktívnom veku. Štatistické údaje nám ukazujú postupný nárast obyvateľstva 

v poproduktívnom veku a klesanie počtu detí.  

Základné sociálne služby podľa potrieb obyvateľov obce sú čiastočne zabezpečené. Podľa 

prieskumu potrieb a požiadaviek s ohľadom na budúce potreby by bolo vhodné sa orientovať 

na: 

Do dotazníkového zisťovania, ktoré bolo realizované v rámci prípravy Komunitného plánu 

sociálnych služieb obce Dedina Mládeže 2018 – 2022, sa zapojilo celkovo 83 obyvateľov 

obce. Závery z dotazníkového zisťovania:  
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5 SWOT analýza sociálnych služieb v obci Dedina Mládeže 
 

Silné stránky Slabé stránky 

-   právo na poskytnutie sociálnych služieb je 

zaručené rovnako všetkým občanom 

-záujem komunity obce a jej oficiálnych 

zložiek o rozvoj sociálnej oblasti 

- vlastná legislatívna činnosť samosprávnych 

orgánov umožňujúca úpravu niektorých 

oblastí sociálnych služieb podľa špecifických 

potrieb a podmienok  komunity  

-  pokoj vidieckeho prostredia 

-  blízkosť  turisticky atraktívneho mesta 

-  dobrá spolupráca obecného úradu so 

mimovládnymi aktérmi verejného života 

-  existencia infraštruktúry na voľnočasové 

aktivity 

-  existencia poskytovania sociálnych služieb 

v obci  

-  fungujúci klub dôchodcov 

-  udržiavané staré zvyky a tradície obce 

-  zapájanie nezamestnaných do činností v 

obci 

 

 -  nedostatočne zabezpečená kontinuita 

sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri     

dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby 

 -  nepostačujúci počet kvalifikovaných 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú      

poskytovanie sociálnych služieb 

 -  nedostatočná podpora tvorby pracovných 

miest pre uchádzačov o zamestnanie v oblasti 

sociálnych služieb 

 -  migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za 

prácou do zahraničia 

 -  nepriaznivý demografický vývoj 

 - nedostatok finančných prostriedkov na 

rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych 

služieb 

 -  migrácia mladej generácie 

 -  nie je vyriešená bezbariérovosť v obci 

 -  chýba zdravotná infraštruktúra 

 

Príležitosti  Ohrozenia 

- zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie 

lokálnych problémov 

-  cielenie opatrení podľa miestnych potrieb 

-  rozvoj svojpomocného riešenia miestnych 

problémov 

-  rozširovanie spolupráce samosprávy 

a regionálnych združení obcí  

-  práca s verejnosťou za účelom zvyšovania 

zodpovednosti a aktívnej účasti prie  riešení 

životných situácií 

-  podpora a rozvoj dobrovoľníctva 

-  vzdelanie a rekvalifikácie dospelých 

občanov použiteľných pre trh práce 

-  preventívne programy pre občanov so 

závislosťami 

- finančné prostriedky štátu na aktivačné 

programy nezamestnaných 

-  z dôvodu zvyšovania nákladovosti služieb 

riziko zvyšovania úhrad  

-  možný odliv kvalifikovaných odborníkov 

zo sociálnej sféry do iných odvetví 

-  nefunkčnosť systému sociálnych služieb 

z dôvodu nedostatočného realizovania  

kompetencií 

-  nárast počtu sociálnych kategórií občanov 

vyžadujúcich sociálne služby 

-  nedostatok finančných prostriedkov na 

samosprávnej úrovni na výkon kompetencií  

obce, v tom aj na zabezpečenie sociálnych 

služieb. 

-  postoje a predsudky zo strany 

zamestnávateľov pri poskytovaní pracovných  

príležitostí znevýhodneným sociálnym 

skupinám komunity 

-  nízke príjmy seniorov im neumožnia platiť 

za služby 

-  neisté finančné zabezpečenie už 

prebiehajúcich aktivít 

 

 



Komunitný  plán  sociálnych  služieb  obce  Dedina  Mládeže  2018 - 2022 
 

6 Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb 

 
Hlavným cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je rozšírenie už fungujúcich 

sociálnych služieb v obci doplnením o služby, ktoré sú aktuálny dopytom zo strany 

obyvateľstva i prioritou v rámci rozvoja obce so zameraním sa na cieľové skupiny, ktorý 

dopĺňa celkový rozvojový plán obce, v ktorom sú už zahrnuté projekty spadajúce do sociálnej 

oblasti. Sú to plány, ktoré slúžia širokej verejnosti či rozšírenie opatrovateľskej služby, 

vytvorenie materskej škôlky, aktívna spolupráca s mimovládnymi organizáciami, 

monitorovanie odkázaných na pomoc, zabezpečenie rozvoja sociálnych služieb. V 

nadväznosti s prioritami v rozvojom pláne obce sme stanovili  priority KPSS, ktorí ho dopĺňa  

na roky 2018-2022 nasledovne:  

 

A. Hlavné ciele rozvoja sociálnych služieb:  

1. Zabezpečenie práva občanov na sociálne služby  

2. Zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj nedostatkových 

alebo chýbajúcich služieb.  

B. Priority rozvoja sociálnych služieb  

Priorita č. 1 Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych 

sociálnych služieb.  

Priorita č. 2 zabezpečenie najmä podporu opatrovateľskej služby u občanov, ktorí sú na 

tento druh sociálnej služby odkázaní so zreteľom na ich zotrvanie v domácom prostredí.  

Priorita č. 3 V prípade potreby zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadení 

spolupracovať s najbližšími zariadeniami akreditovanými NSK .  

Priorita č. 4 Rozšíriť možnosť poskytovania stravovania starších a odkázaných osôb. 

Priorita č. 5 Pre občanov so sociálnymi a spoločenskými problémami preskúmať možnosť 

vytvorenia osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi, aby sa dávky sociálneho systému 

využívali na ten účel, na ktorý sú poskytované štátom. 

Priorita č. 6 Aktivitami podporiť spoločensky neprispôsobivých obyvateľov na začlenenia 

do    spoločenského života v obci. 

Priorita č. 7 Vyriešiť bezbariérovosť v obci. 

Priorita č. 8 Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu v obci pre mladú 

generáciu,    omladenie obce. 

Priorita č. 9 Vybudovanie materskej škôlky. 



Komunitný  plán  sociálnych  služieb  obce  Dedina  Mládeže  2018 - 2022 
 

 

Ciele a priority stanovené v Národných prioritách rozvoja sociálnych služieb majú podľa 

zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov č. 448/2008 Z. z. následne 

rozpracovať obce vo svojich komunitných plánoch sociálnych služieb, majú prijať konkrétne 

úlohy a opatrenia na zabezpečenie ich rozvoja. Tieto aktivity je potrebné zabezpečiť na 

základe analýzy poskytovaných sociálnych služieb, potrieb a tradícií svojho územia. 

 

6.1 Financovanie rozvoja sociálnych služieb 

 
Do systému sociálnych služieb sú zapojené 3 typy aktérov/účastníkov:  

 

 

Zabezpečenie sociálnej pomoci občanovi, ktorý je na ňu odkázaný, sa v súčasnosti dá 

dosiahnuť iba viaczdrojových modelom financovania. Zdroje financovania je možné rozdeliť 

do dvoch skupín: 

 

1. obligatórne zdroje financovania (legislatívne garantované) 

- rozpočet miest, obcí a samosprávnych krajov, 

      - úhrada od klientov, 

      - úhrada od zdravotných poisťovní (za zdrav. služby poskytované v soc. zariadeniach) 

 

2.  fakultatívne  zdroje financovania (nesystémové zdroje financovania sociálnych služieb, 

ktoré majú doplnkový, jednorazový alebo účelovo viazaný charakter): 

- sponzorské dary, 

- podiely výnosov hier a lotérií, 
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- vecné a finančné dary klientov a rodinných príslušníkov, 

- vlastná doplnková ekonomická činnosť, 

- zdroje zahraničnej pomoci a iné zdroje financovania (fondy EÚ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 
 

 

 

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, 

podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im 

zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné plánovanie by malo dať 

odpoveď na otázky: „Koľko a aké služby je potrebné v danej komunite vytvoriť, ako majú 

byť lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii?“. Určite je prínosom 

prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej oblasti. No zároveň 

je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného zámeru zo strany štátu. Obec 

preto musí využívať aj iné zdroje financovania (fondy EÚ). Veríme, že sa nám podarí splniť 

naše ciele a naplniť priority, ktoré sme si ako obec stanovili. Žiaľ je potrebné si uvedomiť, že 

nežijeme práve v ideálnom období a celý svet momentálne trápi migračná kríza a narastajúci 

extrémizmus a terorizmus, aj keď naša obec týmito faktormi ohrozená momentálne nie je. 

Veríme, že našou obcou sa bude napriek tomu niesť detský smiech a občania budú spokojne a 

šťastne spolunažívať v čistej a krásnej dedinke menom Dedina Mládeže. 

 
 

Dedina Mládeže, máj 2018 

 

Dokument bol prerokovaný a schválený na Obecnom zastupiteľstve Dedina Mládeže 

dňa 22. júna 2018 uznesením č.180/2018. 

 
 
 
 
                                                                                                  

 

 

               

                                                                                     

 

 

                                                                                                    

                                                          

 

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová      

                                                starostka obce 

 

 

 



Prílohy  

 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

OBCE DEDINA MLÁDEŽE NA ROKY 2018 – 2022 

 

DOTAZNÍK 

Vážení občania Dedina Mládeže, 

v súčasnosti pripravujeme Komunitný plán sociálnych služieb obce Dedina 

Mládeže  2018 - 2022, ktorého cieľom je vypracovať návrh na postupné dobudovanie 

systému sociálnych služieb, ktorý bude zodpovedať potrebám obyvateľov našej obce. 

Dotazník vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju 

sociálnych služieb na území obce Dedina Mládeže. Všetky získané údaje budú jedným 

z hlavných informačných zdrojov potrebných pre vznik už spomínaného plánu 

sociálnych služieb. 

Ďakujeme za váš čas a ochotu!             

1. Pohlavie: 

□ muž   □ žena 

 

2. Vek: 

□ 18 – 35               □ 36 – 50                  □ 51 – 64                             □ 65 a viac 

   

3. Rodinný stav? 

□ slobodný / slobodná                                    □ rozvedený / rozvedená 

□ rozvedený / rozvedená                             □ vdovec / vdova 

 

4. Aké je vaše sociálne postavenie, v súčasnosti som/mám? 

□ zamestnanec                                                                                      □ občan v ťažkej životnej 

situácii 

□ študent/ka                                                                                         □ nemám sociálny 

problém 

□ podnikateľ/ka (SZČO)                                                                      □ občan so zdravotnými 

problémami 

□ dôchodca/dôchodkyňa                                                                  □ občan so zdravotným 

postihnutím 

□ invalidný dôchodca / dôchodkyňa 

□ nezamestnaný / nezamestnaná 

 

5 . Aké je zloženie vašej domácnosti? 

□ jednotlivec/osamelý/ovdovelý 

□ obaja rodičia s dieťaťom/deťmi do 25 rokov 

□ jednotlivec s dieťaťom/deťmi do 25 rokov 

□ manželia žijúci v domácnosti bez detí / resp. deti sú dospelé a žijú inde 

□ viacgeneračná domácnosť 

 

6. Prosím krížikom označte ktoré vzdelávacie služby by ste chceli využívať, prípadne by 

ste boli ochotný uhradiť poplatok keby obec/iná organizácia túto službu 

poskytovala? 

□ detské jasle                               □ som ochotný priplatiť                            □ nie som ochotný 

priplatiť 



□ materská škola                        □ som ochotný priplatiť                            □ nie som ochotný 

priplatiť 

□ základná škola                         □ som ochotný priplatiť                            □ nie som ochotný 

priplatiť 

□ školský klub detí                     □ som ochotný priplatiť                            □ nie som ochotný 

priplatiť 

□ centrum voľného času          □ som ochotný priplatiť                            □ nie som ochotný 

priplatiť 

 

7. Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali sociálnu pomoc alebo získať 

informácie o sociálnych službách v dedine?  (vyberte maximálne 3 odpovede) 

□ obrátim sa na človeka, ktorý sa s podobným problémom už stretol 

□ nakontaktujem sa na organizácie, o ktorých viem, že podobné služby poskytujú v okolí 

□ vyhľadám pomoc u priateľov, v rodine 

□ získam informácie z internetu 

□ získam informácie na úradoch (Obecný úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.) 

□ u ošetrujúceho lekára 

□ neviem, doteraz som sa s takouto situáciou nestretol 

 

8. Prosíme, označte krížikom sociálne služby, ktoré v súčasnosti využívate, chceli by ste 

využívať, prípadne by ste boli ochotný uhradiť poplatok keby obec/iná organizácia 

túto službu poskytovala?   

         (môžete vybrať i viac odpovedí) 

 Sociálna služba využívam chcel by som 

využívať 

som 

ochotný 

priplatiť 

nie som 

ochotný 

priplatiť 

 sociálne poradenstvo     

 denné centrá pre zdravotne 

postihnutých(stacionáre) 

    

 opatrovateľská služba v 

domácnosti 

    

 zariadenie pre seniorov     

 denné centrá pre seniorov - 

kluby dôchodcov  

    

 prepravná služba     

 iné (vypíšte aké)     

 nevyužívam     

 

9. V prípade, že váš rodinný príslušník má trvalé zdravotné postihnutie (dlhotrvajúcu 

chorobu, starobu so stratou sebestačnosti a pod.) využívate: 

□ služby poskytované v domácom prostredí (opatrovateľská služba v domácnosti, osobný 

asistent, príspevok za opatrovanie...) 

□  služby inštitúcií, ktoré zaisťujú jeho trvalú opateru mimo domáceho prostredia  

□  rodina sa o rodinného príslušníka stará svojpomocne 

□  iné .......................................................................................................... 

 

10. Prosím označte krížikom, že sociálnej oblasti aké zariadenia, resp. aktivity Vám vo 

Vašej obci chýbajú?  

        (môžete vybrať i viac odpovedí) 



Služba mám záujem o službu 

Voľne prístupové športoviská  

Detské ihriská, miesta na hranie detí  

Kultúrno – spoločenské aktivity  

Klubovne, záujmové krúžky  

 

11. Ktoré zo skupín obyvateľov našej obce si podľa vás zaslúžia viac pozornosti? 

(vyberte prosím maximálne 3 odpovede) 

□ rodiny s malými deťmi 

□ rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím 

□ deti a mládež 

□ seniori 

□ osoby so zdravotným postihnutím 

□ nezamestnaní 

□ iná skupina (vypíšte) 

.......................................................................................................................................................

................ 

 

12. Aký je váš názor na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v našej obci? 

□ som spokojný s kvalitou 

□ nie som spokojný s kvalitou 

□ neviem posúdiť 

 

13. Kultúra, sociálna oblasť, vzdelávanie – prosím vyjadrite návrhy a podnety? 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................... 

 

14. Vaše doplňujúce návrhy a názory? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 


