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1. Úvod
Podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je
obec samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky a jej základnou úlohou pri
výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich
obyvateľov. V súčasnej dobe sa však často zaužíval pojem komunita, komunitný rozvoj,
komunitné plánovanie ako ekvivalent alebo synonymum miestneho rozvoj obce.
Základnou komunitou pre potreby komunitného plánu je teda obec. Obecná komunita
združuje ľudí a ich inštitúcie, ktorí/ktoré majú na jej území trvalý alebo obvyklý pobyt (sú
jej obyvateľmi), alebo sídlo. Obecná komunita sa však vyznačuje aj určitými sociálnymi
a psychickými väzbami, ktoré vznikajú na základe spoločného bývania v území, ale aj
na základe vnútornej štruktúry obyvateľstva danej rodinnými vzťahmi, národnostnou
príslušnosťou, náboženským vierovyznaním či etnickým pôvodom. Tieto určujú
vnútornú integritu a kohéziu obyvateľov obce.
Vo všeobecnosti je komunitné plánovanie vo svete považované za aktivitu smerujúcu
k zlepšeniu kvality života členov komunity. Komunitné plánovanie sa implementuje
vo vymedzenom prostredí – miestnej komunite a aktivuje procesy, ktoré kladú dôraz
na zapojenie a vytváranie vzájomných vzťahov medzi samosprávou a komunitou a medzi
ľuďmi navzájom.
V Slovenskej republike je známy najmä pojem komunitná práca, komunitný rozvoj
a komunitné plánovanie, a to vo väzbe na rozvoj sociálnych služieb na účel predchádzania
vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych
problémov. Práve tieto pojmy definuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
Dôvodom prečo sa zdôrazňuje v sociálnej oblasti komunita je trend prechodu
z inštitucionálnej starostlivosti na také formy pomoci občanom, ktoré sa poskytujú
v prirodzenom prostredí občana.
Komunitné plánovanie zároveň zahŕňa starostlivosť a rozvoj nielen o občanov priamo
odkázaných na sociálne služby ako napríklad osoby zdravotne postihnuté alebo seniori,
ale dbá o rozvoj ďalších zraniteľných skupín, kde je určité riziko vylúčenia zo života
komunity alebo vzniku sociálnych problémov. Populačné skupiny, ktoré sú teda v centre
pozornosti komunitného plánovania sú starší ľudia, občania so zdravotným postihnutím,
rodiny, kultúrne, etnicky a jazykovo rozdielne skupiny, obyvatelia bez domova, migranti
pracujúci v krajine, deti a mladiství, tehotné ženy.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je:
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1. jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov

2. metóda, pomocou ktorej sa plánujú sociálne služby tak, aby zodpovedali
miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov
3. otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadania najlepších riešení v
oblasti sociálnych služieb
Cieľom komunitného plánovania je:
➢ napĺňanie potrieb občanov odkázaných na jednotlivé formy sociálnej pomoci,
➢ zabezpečovanie zdrojov na jednotlivé formy sociálnej pomoci,
➢ hľadanie optimálnych riešení, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam
a potrebám ľudí,
➢ predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov, skupín
a opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji,
➢ posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce.
Subjekty zúčastňujúce sa procesu komunitného plánovania sociálnych služieb:
Zadávateľ
sociálnych služieb

Obec, ktorej zákon
o sociálnych službách
ukladá povinnosť
zabezpečovať sociálne
služby

Poskytovateľ
sociálnych služieb

Verejný a neverejný
poskytovateľ

Prijímateľ
sociálnych služieb

Fyzická osoba - občan

Nástrojom komunitného plánovania je komunitný plán, ktorý je definovaný zákonom
o sociálnych službách v § 82 ako dokument vypracovaný na základe národných priorít
rozvoja sociálnych služieb, v ktorom obec zohľadňuje miestne špecifiká a potreby
fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje
potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne, finančné, prevádzkové
a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.
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Sociálne služby predstavujú rôzne činnosti, ktoré sú určené na pomoc ľuďom, ktorí sa
ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, nevedia si sami zabezpečiť základné životné potreby
alebo potrebujú pomoc z iných vážnych dôvodov. V najväčšej miere tieto služby
využívajú seniori, následne rodiny s deťmi, osoby s telesným postihnutím a tiež osoby,
ktoré sa z nejakého dôvodu ocitli na „okraji“ spoločnosti.
Sociálna služba je podľa zákon č. 448/2008 o sociálnych službách odborná činnosť,
obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život
a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Ich hlavným cieľom je pomôcť občanom v tom, aby mohli viesť samostatný život
a zachovali si určitý štandard životného štýlu. Okrem toho sa snažia znížiť sociálne
problémy v spoločnosti, ktoré vznikajú v dôsledku nerovnosti, čo sa týka príjmov alebo
postavenia.
Poskytovanie sociálnych služieb sa v každej krajine mení podľa demografického vývoja
krajiny, sociálno – ekonomického vývoja krajiny a najnovších trendov v sociálnej oblasti.
Všetky tieto zmeny majú vplyv na spôsob poskytovania a financovania sociálnych služieb
a aplikujú sa do praxe postupnými reformami. Podobným spôsobom sa vyvíjali sociálne
služby aj v Slovenskej republike. Nové princípy poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú
bežne uplatňované v sociálnych systémoch vyspelých európskych krajín, boli zavádzané
postupne od začiatku 90 rokov. Reformou verejnej správy v Slovenskej republike začali
v roku 2002 prechádzať kompetencie aj v oblasti poskytovania sociálnych služieb
na obce/mestá a samosprávne kraje.
Ciele zmien v oblasti sociálnych služieb bolo:
1. rozšíriť poskytované služby, ktoré neboli a nie sú zabezpečené
v dostatočnej miere vo všetkých regiónoch
2. zabezpečiť služby bližšie k občanom, prechod z veľkokapacitných
špecializovaných inštitúcií ku komunitným službám, ktoré nevytrhávajú
občanov z ich prirodzeného prostredia
3. zabezpečiť vyššiu kvalitu služieb, čo sa prejaví väčšou rôznorodosťou služieb,
ktoré budú primeranejšie uspokojovať individuálne potreby a chrániť práva
ľudí v sociálnej núdzi
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Ďalšia súvisiaca terminológia
Komunitnú prácu v obci možno definovať ako systematický, cieľavedomý proces
zlepšovania sociálnych vzťahov medzi záujmovými skupinami obyvateľov obce
a inštitúciami, ktoré formujú ich každodennú realitu. Cieľom komunitnej práce v obci je
motivovať obyvateľov obce a inštitúcie k hľadaniu a formulovaniu spoločných cieľov,
ako aj foriem spolupráce na ich dosahovaní. Aktivizácia členov komunity je
predpokladom zvyšovania ich súdržnosti a dlhodobého rozvoja komunity. Komunitná
práca je zameraná skupinovo – pracuje s komunitou a jej predstaviteľmi, spolu s nimi
formuluje spoločné problémy a hľadá ich riešenia. Komunitné plánovanie predstavuje
jednu zo základných metód komunitnej práce.
Sociálnu prácu možno označiť ako základnú činnosť pri zabezpečovaní sociálnej
pomoci a sociálnej ochrany obyvateľov obecnej komunity. Samospráva ju vykonáva pre
tých obyvateľov obce, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní
zmeniť ju vlastnými silami. Krátkodobo nepriaznivá sociálna situácia môže znamenať
riziko postupnej straty prístupu k verejným službám pre jednotlivca alebo rodinu a hrozbu
ich sociálneho vylúčenia zo života obecnej komunity. Dlhodobé zotrvanie človeka
v nepriaznivej sociálnej situácii je spravidla spojené s jeho sociálnym vylúčením. Sociálne
vylúčenie nemusí mať len podobu obmedzenej účasti jednotlivca alebo rodiny na živote
a výhodách obce. Môže nadobudnúť aj podobu fyzickej izolácie skupiny obyvateľov
obce, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii, od ostatných obyvateľov obce
a vytvorenie špecifickej komunity obyvateľov.
Sociálna práca ako základná činnosť v rámci sociálnej pomoci a sociálnej ochrany má dva
ciele:
➢ zabrániť, aby sa rizikoví jednotlivci a rodiny stali vylúčenými a súčasne
➢ pomôcť už vylúčeným jednotlivcom a rodinám, aby ich participácia na živote obecnej
komunity a verejných službách, ktoré obec poskytuje svojim obyvateľom, významne
ovplyvnila kvalitu ich života.
Terénna sociálna práca je vykonávaná sociálnym pracovníkom v prirodzenom prostredí
klienta, je teda zameraná na jednotlivca, jeho rodinu, prípadne na iné úzke sociálne väzby.
Úlohou terénneho sociálneho pracovníka je vyjednať s klientom kompletný spôsob
riešenia jeho problémov a poskytnúť mu sprievod pri riešení týchto problémov. V istých
prípadoch odporúča klienta ďalším inštitúciám a odborníkom.
Základný rozdiel medzi komunitnou prácou a terénnou sociálnou prácou je založený
na princípoch a postupoch, ktoré smerujú k cieľovej skupine.
Sociálna inklúzia/začlenenie je termín, ktorý označuje stav jednotlivca, skupiny alebo
miestneho spoločenstva, umožňujúci ich účasť na živote celej spoločnosti, resp.
vytvorenie alebo umožnenie dostatočného prístupu k spoločenským inštitúciám, ktoré
zabezpečujú vzdelanie, zdravie, ochranu a základný blahobyt. Sociálna inklúzia
znevýhodnených občanov, skupín, spoločenstiev sa zvyčajne dosahuje špeciálnymi
programami v rámci štátnej sociálnej politiky. Sociálna inklúzia sa ako pojem často
vyskytuje aj v dokumentoch Európskej únie a predstavuje základný rámec v rámci
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Európskeho sociálneho fondu. Sociálna inklúzia má byť v Európe dosiahnutá podporou
práce (vytváraním pracovných príležitostí, zlepšovaním dostupnosti práce) a podporou
vzdelávania.
Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:
a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života,
c) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
d) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
e) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
f) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb,
g) z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi.
Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvy
a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny,
ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
Hmotná núdza je stav, keď príjem občana nedosahuje životné minimum ustanovené
zákonom. V tomto prípade ide o situáciu chudoby, do ktorej sa najčastejšie dostáva
občan, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, nemá pracovný a ani iný príjem, napr.
dôchodok.
Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu,
domácnosť, alebo kontakt so sociálnym prostredím, najmä vzhľadom na vek, sociálnu
neprispôsobilosť alebo stratu zamestnania.
Sociálne poradenstvo je definované ako odborná činnosť, ktorej cieľom je odborná
pomoc fyzickej osobe, rodine alebo komunite v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá sa
vykonáva na dvoch úrovniach, ako základné sociálne poradenstvo a špecializované
sociálne poradenstvo.
Sociálnoprávna ochrana detí je definovaná ako súbor opatrení na zabezpečenie ochrany
dieťaťa (t.j. blaho a najlepší záujem o dieťa), výchovy a všestranný vývin dieťaťa v jeho
prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže
byť vychovávané vo vlastnej rodine.
Sociálna kuratela je definovaná ako súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie
a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického
vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v
závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá
fyzická osoba.
7

Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb

1.2 Analýza poskytovaných sociálnych služieb - legislatívne
a strategické podklady spracovania komunitného plánu
Legislatívny a strategický rámec vymedzuje priestor, v ktorom sa nachádza koncepčné
plánovanie sociálnych služieb vo vzťahu k politikám Európskej únie a Slovenskej
republiky, pričom sociálna politika na úrovni Európskej únie sa prelína do národných
plánov Slovenskej republiky, ale aj na regionálnu úroveň.
Východiská plánovania sociálnych služieb
Legislatívny Základný právny rámec
rámec
➢ 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
Ďalšie právne predpisy
➢ Zákon č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
➢ Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov,
➢ Zákon č. 599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi,
➢ Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime,
➢ Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine,
➢ Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele
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Strategický
rámec

Miestne stratégie
➢ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Križovany nad
Dudváhom
Regionálne stratégie
➢ Akčný plán rozvoja sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na území TSK
Národné stratégie
➢ Národné priority rozvoja sociálnych služieb 2015 - 2020
➢ Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej
starostlivosti v Slovenskej republike
➢ Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020
➢ Stratégia SR pre mládež na roky 2014 - 2020
Európske a medzinárodné stratégie
➢ Európska sociálna charta
➢ Dohovor o právach dieťaťa
➢ Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
➢ Akčný plán Rady Európy pre ľudí so zdravotným postihnutím
na roky 2006 – 2015
➢ Európska stratégia pre oblasť zdrav. postihnutia na roky 2010 – 2020

Základný právny rámec v oblasti sociálnych služieb tvorí zákon č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách, ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb,
financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Zákon
o sociálnych službách ukladá obciam povinnosť vypracovávať a schvaľovať
komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.
Konkrétna pôsobnosť obce pri poskytovaní sociálnych služieb je podľa § 80 zákona
o sociálnych službách nasledovná:
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
1) odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú
službu,
2) zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3) odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa
odkázanosti,
4) povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11,
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
1) sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre
seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
9
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2) nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,
3) opatrovateľskej služby,
4) prepravnej služby,
5) odľahčovacej služby,
6) pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa,
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby
podľa § 12,
h) uzatvára zmluvu
1. o poskytovaní sociálnej služby,
2. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum,
nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s ambulantnou sociálnou službou,
zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
k) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 4 na základe písomnej zmluvy
podľa osobitného predpisu 13) a kontroluje hospodárenie s ním,
l) poskytuje podľa § 75 ods. 1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej
služby,
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 8 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej
služby,
o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,
p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti
ustanovenej v písmene o) a kontroluje ich plnenie,
q) vedie evidenciu
1) posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
2) rozhodnutí podľa písmena c),
3) prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
r) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
s) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom
sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych
zdrojov,
t) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely
posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
10
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u) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej
posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d).
Spomedzi národných
predovšetkým:

stratégií

ovplyvňujú

oblasť

sociálnych

služieb

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020

Národné priority reflektujú aktuálnu situáciu poskytovania sociálnych služieb v Slovenskej
republike, predovšetkým nedostatok kapacity sociálnych služieb poskytovaných
v prirodzenom (domácom a komunitnom) prostredí občanov, potrebu zabezpečenia
udržateľnosti financovania sociálnych služieb a rozvoja ich kvality. Vychádzajú z potrieb
identifikovaných v národnom i európskom kontexte, s akcentom na dostupnosť
a prístupnosť sociálnych služieb a ich dlhodobú finančnú udržateľnosť a efektívnosť.
Špecifickými cieľmi Národných priorít 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.

Národnými prioritami rozvoja na roky 2015 – 2020 sú:

➢ zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity,
➢ podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti
na komunitnú starostlivosť,
➢ podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvajúce v priestorovo
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej
chudoby,
➢ zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.
Národné priority zároveň obce/mestá a samosprávne kraje zaviazali rozpracovať
a zohľadňovať ich vo forme konkrétnych úloh a opatrení vo svojich komunitných
plánoch a koncepciách rozvoja sociálnych služieb na základe dôslednej analýzy aktuálne
poskytovaných sociálnych služieb, potrieb a tradícií svojho územia.

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb
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Jedným z cieľov reformy verejnej správy je zabezpečenie služieb bližšie k občanom, tzn.
prechod z veľkokapacitných špecializovaných inštitúcií ku komunitným službám, ktoré
nevytrhávajú občanov z ich prirodzeného prostredia. Vzhľadom k tejto potrebe bola
v roku 2011 prijatá Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej
starostlivosti v Slovenskej republike a Národný akčného plánu prechodu z inštitucionálnej
na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015.
Stratégia v analýze systému poskytovania sociálnych služieb považuje za slabé stránky:
• nerozvinutý systém komunitného plánovania a nedostatočne vytvorené podmienky
pre zotrvanie v prirodzenom (domácom) sociálnom prostredí,
• nedostatočnosť a regionálnu nerovnomernosť siete zariadení sociálnych služieb
a terénnych sociálnych služieb a ich fyzickú dostupnosť,
• nedostatočnú variabilitu sociálnych služieb,
• absenciu štandardov kvality sociálnych služieb.
Deinštitucionalizácia je pritom proces, ktorý systém starostlivosti transformuje na systém,
ktorý má za cieľ uľahčiť sociálnu participáciu (účasť občana na živote spoločnosti tým, že
ponúka široké spektrum služieb poskytovaných na úrovni komunity), rešpektujúc pri tom
princípy výberu a rozhodovania.

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020

Seniori tvoria značnú časť príjemcov sociálnych služieb. Vo vzťahu k nim sú častokrát
priraďované len potreby zabezpečovania zdravotných a sociálnych služieb. Dôležité sú
však aj ďalšie aspekty ich života a potrieb.
Všetky tieto potreby zahŕňa aktívne starnutie, ktoré je podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie proces, v ktorom sa optimalizujú možnosti zdravia, účasti a bezpečnosti
s cieľom zvýšiť kvalitu života starších ľudí. Pojem aktívne starnutie sa teda netýka
len starostlivosti o zdravie, ale zahrňuje v sebe tak fyzický, sociálny, ako aj duševný aspekt
a podporuje nezávislosť seniorov, ich sebarealizáciu a účasť na spoločenskom živote
komunity.
V roku 2013 bol prijatý Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020,
z ktorého vyplývajúce opatrenia by mali byť premietnuté aj do komunitných aktivít
a to najmä v týchto oblastiach:
• podpora seniorských organizácií,
• zabezpečenie osvety seniorov v otázkach zneužívajúcich obchodných praktík, osvety
v oblasti prevencie kriminality a bezpečného správania sa seniorov v cestnej
premávke,
• zapájanie seniorov do plánovania, tvorby a rozvoja komunitného plánovania,
• vytváranie podmienok na zabránenie sociálnej izolácie starších ľudí,
• podpora zapojenia starších ľudí do dobrovoľníckych aktivít a vytváranie podmienok
na zapojenie dobrovoľníkov do aktivít určených pre seniorov, vrátane podpory
zapojenia mladých ľudí do poskytovania služieb seniorom v rámci dobrovoľníckej
práce a tým upevňovanie medzigeneračných väzieb a uznanie významu
12
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dobrovoľníckej práce pri zvyšovaní kvality života starších ľudí, ako aj celej
spoločnosti,
• podpora rozvoja terénnych sociálnych služieb a ambulantných sociálnych služieb
podporujúcich zotrvanie starších ľudí v prirodzenom rodinnom prostredí,
• zabezpečenie prístupu k informáciám a k základnému školeniu o problematike
starostlivosti o starších ľudí odkázaných na pomoc iných osôb aj osobám, ktoré
poskytujú neformálnu pomoc.

13
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2. Analytická časť
2.1 Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb
Cieľové skupiny predstavujú tie skupiny občanov, pre ktorých sú naplánované aktivity
a opatrenia v rámci komunitného plánu. Z hľadiska formy potrebných sociálnych služieb
možno cieľové skupiny:
1. občania, ktorí si vyžadujú limitovanú sociálnu podporu,
2. občania, ktorí si vyžadujú intenzívnu sociálnu podporu,
3. občania, ktorí si vyžadujú úplnú sociálnu podporu.
Cieľom komunitného plánovania pre tieto cieľové skupiny pritom nie je len
zabezpečovanie siete sociálnych služieb, ale budovanie silnej a rozvíjajúcej sa komunity
založenej na troch pilieroch:

rovnomerný rozvoj
sociálnych služieb

zabezpečenie
dostatočných
informácií pre
existujúcich
a budúcich
zákazníkov/
klientov sociálnych
služieb

rozvoj
komunitného života
s osobitným
zreteľom na cieľové
skupiny
komunitného plánu,
ktoré sú často krát
zo spoločenského
života vylúčené
alebo vylúčením
ohrozené

Do cieľových skupín teda v obci patria:
• seniori,
• občania s ťažkým zdravotným postihnutím,
• mládež končiaca povinné vzdelávanie,
• mladé rodiny, neúplné rodiny, mnohopočetné rodiny,
• mládež s problémovým správaním s tendenciou k sociálnopatologickým prejavom,
• spoločensky neprispôsobiví občania (svojim životným štýlom),
• občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo ústavu na výkon väzby,
• nezamestnaní,
• občania so zmenenou pracovnou schopnosťou,
• slobodné a opustené matky, týrané ženy a deti,
• mládež po ukončení ústavnej starostlivosti.
Ide o širokú skupinu občanov, preto je možné cieľové skupiny na základe podobných
znakov a charakteristík zlúčiť a vytvoriť tri cieľové skupiny komunitného plánu a to:
1. seniori a občania so zdravotným postihnutím,
14
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2. rodiny, sociálne ohrozené deti a mládež,
3. občania so sociálnymi a spoločenskými problémami.
2.1.1 Seniori a občania so zdravotným postihnutím
Seniori a občania so zdravotným postihnutím tvoria významnú skupinu užívateľov
sociálnych služieb. Presnú početnosť tejto skupiny nie je možné zistiť v obci, ale samotná
poproduktívna zložka obyvateľstva tvorí 27,56 % z celkového počtu obyvateľov. Počet
obyvateľov so zdravotným postihnutím je možné zistiť na základe počtu držiteľov
preukazov ZŤP. Vývoj tohto počtu mal v obci narastajúcu tendenciu za sledované
obdobie rokov 2007 – 2014.
Tabuľka č. 6: Počet držiteľov preukazu ZŤP v obci v rokoch 2007 - 2014
Počet/rok
2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014

z toho do 18 rokov

3

3

3

3

4

4

4

3

z toho od 19-60 rokov

17

18

16

22

31

32

34

27

z toho nad 60 rokov

18

20

25

27

27

33

38

30

Počet držiteľov
preukazu ZŤP spolu

38

41

44

52

62

69

76

60

Zdroj: ÚPSVR Trnava

Príjemcami sociálnych služieb sú:
• seniori odkázaní na podporu a pomoc z dôvodu, že ju nemôžu získať iným
štandardným spôsobom, napríklad pomocou rodinných príslušníkov,
• občania so zdravotným postihnutím, ktorých sociálne problémy vznikajú ako následok
ich zdravotného postihnutia, ktoré je buď vrodené alebo získané úrazom, či chorobou
počas ontogenézy. Podľa charakteru postihnutia rozdeľujeme občanov so zdravotným
postihnutím do 5 základných kategórií: mentálne a psychické postihnutia, zmyslové
postihnutia (zraku, sluchu a reči), postihnutia pohybového aparátu, kombinované
postihnutia, ostatné postihnutia (mnohé majú charakter chronických, tzv. civilizačných
ochorení).
Charakteristickým znakom tejto cieľovej skupiny je:
➢ zhoršujúci sa zdravotný stav a rast miery chorobnosti seniorov (počnúc zhoršenou
pohyblivosťou, väčšou únavou až po vážne zdravotné problémy a invaliditu) a tým
zvyšujúca sa závislosť na sociálnej pomoci,
➢ podľa kategórie postihnutia rozdielne dopady a sociálne následky a tým potreba
špecifickej formy pomoci pri ich uspokojovaní,
➢ menšie ekonomické a finančné možnosti,
➢ úbytok sociálnych kontaktov spôsobené aj dvoma vyššie uvedenými dôvodmi.
Súčasné poskytované služby pre cieľovú skupinu:
15
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V obci sa nachádza Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom s kapacitou 80
miest. Zariadenie ponúka sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc
inej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. V zariadení pre seniorov sa
poskytuje sociálna služba s celoročnou pobytovou formou a sú v nej vykonávané
odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
Obec ďalej zabezpečuje pre cieľovú skupinu:
• stravovanie pre seniorov,
• kultúrno spoločenské podujatia a možnosť združovania sa v miestnej seniorskej
organizácii.
Potreby rozvoja služieb pre cieľovú skupinu:
• rozvoj terénnych sociálnych služieb s cieľom zotrvania v prirodzenom prostredí
domácnosti,
• zvýšenie dostupnosti podporných sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych
službách,
• zvýšenie informovanosti cieľovej skupiny o sociálnych službách,
• rozvoj súčasných a ďalších kultúrno – spoločenských aktivít pre cieľovú skupinu
s cieľom eliminácie rizika sociálneho vylúčenia,
• podpora medzigeneračnej solidarity (spoločné aktivity seniorov a mládeže),
• podpora aktivít s cieľom vzdelávania a informovania seniorov v oblasti prevencie
kriminality,
• odstránenie existujúcich fyzických bariér v obci.
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2.1.2 Rodiny, sociálne ohrozené deti a mládež
Druhou cieľovou skupinou je rodina, sociálne ohrozené deti a mládež. Do tejto cieľovej
skupiny spadajú predovšetkým:
• matky s maloletými deťmi,
• viacdetné rodiny a mladé rodiny,
• neúplné rodiny,
• matky a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia.
Presnú početnosť tejto cieľovej skupiny je obtiažne zistiť, nakoľko presné údaje o počte
matiek s maloletými deťmi, viacdetných rodín, mladých rodín, neúplných rodín, matiek
a žien, ktoré sú obeťami domáceho násilia, ohrozených detí a mladistvých sa štatisticky
nezisťujú. Skupinu detí a mládeže do 26 roka života tvorí v obci približne 25 %.
Cieľovú skupinu mládeže možno vnímať v dvoch rôznych rovinách:
➢ deti a mládež ako najcitlivejšia sociálna skupina, ktorej vývin a budúcnosť je vo veľkej
miere ovplyvňovaná sociálnymi problémami a zmenami v spoločnosti. Právny
poriadok Slovenskej republiky pozná pojmy dieťa, maloletý a mladistvý.
S prihliadnutím na tradície demografickej štatistiky na Slovensku, ale aj štandardne
štatistické zisťovania OSN a UNESCO sa aj na Slovensku definuje mládež ako
veková skupina od 15 do 26 rokov,
➢ skupina osôb, ktorá sa nachádza v krízovej alebo nepriaznivej sociálnej situácii, pre
ktorú je potrebné nastaviť súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie
prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu
a sociálneho vývinu a je potrebné poskytnúť pomoc v závislosti od závažnosti
poruchy a situácie, v ktorej sa jednotlivé ohrozené deti, mládež a mladí dospelí
nachádzajú. Do tejto kategórie spadajú deti žijúce v nevyhovujúcom rodinnom
prostredí (zanedbávané deti a mládež zo strany rodičov – nedostatočná úroveň záujmu
a starostlivosti o výchovu, zabezpečovanie základných životných potrieb a pod.), deti
zo sociálne slabších rodín, deti ohrozené syndrómom CAN (týrané, zneužívané
a zanedbávané deti), deti a mládež s poruchami správania a s tendenciami
k asociálnemu správaniu, deti s problémom záškoláctva, „mladí dospelí “ po ukončení
ústavnej starostlivosti.
Súčasné poskytované služby pre cieľovú skupinu:
V obci je poskytovaná výchovno – vzdelávacia činnosť materskou školou a základnou
školou. V rámci školy pôsobí aj školský klub detí, ktorý tvorí družina a záujmové
vzdelávacie útvary a krúžky. Škola pre žiakov organizuje počas školského roka kultúrne
programy, výchovné koncerty, besedy, charitatívne projekty a iné aktivity. Taktiež je škola
zapojená do rôznych projektov.
Obec zároveň spolupracuje s mestom Trnava, ktoré zastrešuje Centrum voľného času
v Trnave, obec poskytuje spolufinancovanie pre deti, ktoré využívajú rôzne záujmové
krúžky - príspevok obce je 30 EUR/ 1 dieťa, službu využívajú deti zo ZŠ s MŠ Križovany
nad Dudváhom v počte od 6 - 10 detí ročne.
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Výkon sociálno právnej ochrany a sociálnej kurately pre sociálne ohrozené deti a mládež
z obce Križovany nad Dudváhom vykonáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trnave prostredníctvom oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
ÚPSVaR v Trnave je zároveň poskytovateľom poradensko-psychologických služieb, ktoré
prostredníctvom svojich zamestnancov ponúkajú odbornú pomoc klientom na
dobrovoľnej báze alebo na odporúčanie odboru sociálnych vecí a rodiny, súdu alebo
lekára.
Na trávenie voľného času pre deti, rodiny a mládež sú k dispozícii viaceré dostupné
objekty, ako aj niekoľko spoločenských, kultúrnych a športových aktivít organizovaných
obcou, prípadne niektorým združením, či spolkom pôsobiacim v obci (bližšie sú
špecifikované v časti 2.2).
Dôležitým aspektom pre rodiny v obci je vývoj bytovej výstavby. V súčasnosti je
plánovaná výstavba:
• 9 bytovej jednotky (financovanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania - realizácia
v rokoch 2015 – 2016)
• 24 rodinných domov v rámci IBV (developerský projekt v lokalite Záhumenské,
Križovany nad Dudváhom).
Potreby rozvoja služieb pre cieľovú skupinu:
• podpora takých aktivít, ktoré napomôžu eliminovať rizikové a nežiaduce javy
(záškoláctvo, šikanovanie, delikvencie, zvýšené násilie, nebezpečné používanie
internetu, prevencie drogové závislosti a pod.), s osobitným zreteľom na ochranu
a podporu detí a mládeže zo sociálne slabých rodín,
• podpora aktivít zameraných na zmysluplného trávenia voľného času a podpora
zdravého životného štýlu s cieľom predchádzania rizikovým a nežiaducim javom
v komunite,
• rozvoj voľnočasovej infraštruktúry,
• rozvoj spolupráce so subjektmi (štátne, občianske združenia a neziskové organizácie)
poskytujúcimi sociálne, právne, psychologické a ostatné poradenstvo cieľovej skupine,
• podpora vlastného „organizovania sa“ a zapájania sa do verejného života.
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2.1.3 Občania so sociálnymi a spoločenskými problémami
Do tejto cieľovej skupiny zaraďujeme občanov bez prístrešia (bezdomovcov), občanov
prepustených z výkonu trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby, dlhodobo
nezamestnaných občanov, občanov spoločensky neprispôsobivých (občania so sociálne
patologickým správaním), závislých občanov (látkové a nelátkové závislosti).
Ide o rôznorodú skupinu, kde občania majú rôzne sociálne problémami, prípadne aj ich
kombinácie. Tie sú spôsobené nedostatočnou mierou a možnosťou uspokojovania
základných životných potrieb ako následok ich sociálnej situácie, v ktorej sa z rôznych
príčin ocitli a ktorá spôsobuje ich sociálne vylúčenie.
Početnosť tejto skupiny sa zisťuje veľmi ťažko, nakoľko obec, ani príslušné orgány
miestnej štátnej správy alebo regionálne štatistické úrady tieto údaje nezisťujú na úroveň
obcí. Jediné dostupné údaje sú o početnosti nezamestnaných osôb v obci, ktoré vedie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave, pričom ani tento počet nezamestnaných
v obci nie je úplný, nakoľko počet nezamestnaných osôb, ktorí nie sú evidovaní
na ÚPSVaR nie je známy.
Graf č. 1: Celkový počet UoZ v rokoch 2007 - 2014

Zdroj: ÚPSVR Trnava

Celkový počet UoZ mal v sledovanom období kolísajúcu tendenciu, ich počet bol najvyšší
v rokoch 2009 – 2012. Z hľadiska dĺžky evidencie bolo v roku 2014 na ÚPSVaR
evidovaných skoro 25 % z celkového počtu UoZ dlhšie ako 12 mesiacov.
Tabuľka č. 7: Počet UoZ podľa dĺžky evidencie k 31.12.2014
Celkový počet
do 3
4-6
7-9
10 - 12 13 - 24
evidovaných UoZ mes.
mes.
mes.
mes.
mes.
60
13
15
12
5
10

25 - 48
mes.
4

nad 48
mes.
1

Zdroj: ÚPSVR Trnava
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Podľa veku UoZ bol ich najvyšší počet v roku 2014 vo veku medzi 25 – 29 rokov,
následne nad 50 rokov.
Graf č. 2: Počet UoZ podľa vekových kategórií k 31.12.2014

Zdroj: ÚPSVR Trnava

Podľa vzdelanostnej úrovne bol najvyšší počet UoZ v roku 2014 spomedzi osôb
s ukončeným stredným vzdelaním (bez maturity).
Tabuľka č. 8: Počet UoZ podľa vzdelanostnej úrovne k 31.12.2014 *
Celkový počet
0
1
2
3
4
5
6
evidovaných UoZ
60
0
11
0
18
14
1
0

7

8

9

2

14

0

Zdroj: ÚPSVR Trnava
*Poznámka: stupne vzdelania: 0 – bez vzdelania, 1 – základné, 2 – učňovské, 3 – stredné (bez maturity), 4 –
učňovské s maturitou, 5 – úplné stredné všeobecné, 6 – úplné stredné odborné, 7 – vyššie odborné, 8 –
vysokoškolské prvého stupňa, 9 – vysokoškolské druhého stupňa, 10 – vysokoškolské tretieho stupňa

Počet obyvateľov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi (podľa zákona č. 599/2003
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov) mal v rokoch 2007 – 2014 postupne klesajúcu tendenciu.
Tabuľka č. 9: Počet obyvateľov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi v r. 2007 - 2014
Počet/rok
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Počet poberateľov

78

65

58

56

48

50

40

32

Zdroj: ÚPSVR Trnava

Súčasné poskytované služby pre cieľovú skupinu:
Obec cieľovej skupine poskytuje základné sociálne poradenstvo zamestnancami obecného
úradu.
Potreby rozvoja služieb pre cieľovú skupinu:
• rozvoj terénnej sociálnej práce cieľov na prekonanie nepriaznivej sociálnej/životnej
situácie cieľovej skupiny.
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2.2 Analýza demografických údajov a sociálnej situácie
Základné informácie o obci Križovany nad Dudváhom:
Samosprávny kraj:
Okres:
Počet obyvateľov k 31.12.2013:
Hustota obyvateľstva na km2:
Rozloha v ha:
Spádovosť obce:
Sídlo matričného úradu:
Sídlo pracoviska daňového úradu:
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru:
Sídlo Okresného súdu:
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru:
Sídlo Okresného úradu:
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny:
Vzdialenosť obce od najbližších miest:
Trnava:
Sereď:
Senec:
Galanta:
Bratislava:

Trnavský
Trnava
1829
178
1026
Križovany nad Dudváhom
Trnava
Zavar
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
10,5 km
9,9 km
32,3 km
20,6 km
54,8 km

Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk
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Sociálno – demografickej analýza zhromažďuje a analyzuje dostupné štatistické údaje
potrebné k príprave strednodobého plánu rozvoja sociálnych služieb. Analýza obsahuje
obecné informácie o území, jeho obyvateľstve a demografickom vývoji. Aby sa mohli
sledovať trendy vývoja jednotlivých ukazovateľov, odporúča sa spracovávať údaje za viac
ako tri roky. V tomto komunitnom pláne sú spracované údaje od roku 2007 do roku
2013. V čase jeho spracovania ešte údaje za rok 2014 neboli dostupné (organizáciami
poskytujúcimi údaje).
Ukazovatele a údaje, ktoré sa použili pre sociálno – demografickú analýzu sú nasledovné:
Údaje získané z databázy regionálneho pracoviska Štatistického úradu v Trnave:
➢ veková štruktúra k 31.12. v ročnej periodicite
➢ prirodzený prírastok obyvateľstva: rozdiel medzi počtom živonarodených
a zomretých osôb
➢ prírastok sťahovaním: rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných osôb
➢ celkový prírastok: súčet prirodzeného prírastku a prírastku sťahovaním
➢ index starnutia: vyjadruje pomer medzi poproduktívnou a predproduktívnou
zložkou obyvateľstva, t.j. vyjadruje počet osôb vo veku 65 a viac rokov (metodika
EÚ) pripadajúcich na 100 osôb vo veku 0 – 14 rokov. Ako nepriaznivý pomer sa
hodnotí index starnutia vyšší ako 100
➢ počet uzavretých manželstiev: v ročnej periodicite k 31.12.
➢ počet rozvedených manželstiev: v ročnej periodicite k 31.12.
➢ národnostné zloženie obyvateľstva: štruktúra obyvateľstva podľa národnosti
Údaje získané z regionálneho pracoviska Štatistického úradu v Trnave zo
sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011:
➢ obyvateľstvo podľa vierovyznania: štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania
Graf č. 3: Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2007 - 2013

Zdroj: Pracovisko ŠÚ SR v Trnave
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Vývoj celkového počtu obyvateľov obce Križovany nad Dudváhom je za posledných
sedem rokov (graf č. 1) pomerne rovnomerný, pričom aj v roku 2007 aj na konci
sledovaného obdobia, t.j. v roku 2013 bol počet obyvateľov rovnaký. Pozitívom je, že
počet obyvateľov výrazne neklesal. Podľa pohlavia je v celkovom počte obyvateľov vyšší
počet žien ako mužov.
Graf č. 4: Celkový počet obyvateľov v rokoch 2007 - 2013 podľa vekových skupín

Zdroj: Pracovisko ŠÚ SR v Trnave

Graf č. 5: Celkový počet obyvateľov v rokoch 2007 - 2013 podľa vekových skupín v %

Zdroj: Pracovisko ŠÚ SR v Trnave
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Zloženie obyvateľstva podľa vekových skupín (graf č. 2 a 3) naznačujú klesajúcu
tendenciu predproduktívneho obyvateľstva a nárast počtu poproduktívneho obyvateľstva.
V porovnaní podielu predproduktívneho a poproduktívneho obyvateľstva v poslednom
roku sledovaného obdobia, v roku 2013 je podiel poproduktívnej zložky obyvateľstva viac
ako dvojnásobok predproduktívneho obyvateľstva. Tento trend naznačuje starnutie
obyvateľstva, ktoré je však charakteristické pre celú našu spoločnosť. Detailnejší vývoj
tohto trendu v obci Križovany nad Dudváhom zobrazuje tabuľka č. 1 s ukazovateľom
indexu starnutia.
Tabuľka č. 1: Vývoj indexu starnutia v rokoch 2007 – 2013
Počet/rok
Počet obyvateľov
vo veku od 0-14
Počet obyvateľov
nad 65 rokov
Index starnutia

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

241

236

237

238

231

233

229

321

325

309

322

312

307

318

133,20

137,71

130,38

135,29

135,06

131,76

138,86

Zdroj: Pracovisko ŠÚ SR v Trnave

Index starnutia predstavuje pomer medzi poproduktívnou a predproduktívnou zložkou
obyvateľstva, t.j. počet osôb vo veku 65 a viac rokov (metodika EÚ,) pripadajúcich na 100
osôb vo veku 0 – 14 rokov. Za priaznivý pomer sa hodnotí index starnutia nižší ako 100.
Index starnutia Slovenskej republiky v roku 2013 predstavoval 88,3; Trnavského kraja
100,29; okresu Trnava 99,98; pričom index starnutia obce Križovany nad Dudváhom bol
v tomto roku 138,86; t.j. vyšší než index SR, kraja, či okresu (zdroj Štatistický úrad).
Tabuľka č. 2: Celkový prírastok obyvateľstva v rokoch 2007 - 2013
Počet/rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet prisťahovaných

57

67

29

42

24

36

32

Počet odsťahovaných

38

42

17

20

27

29

21

Saldo migrácie spolu

19

25

12

22

-3

7

11

Počet živonarodených

9

16

24

13

16

15

13

Počet zomretých

44

36

37

25

24

30

20

Prirodzený prírastok
(úbytok) spolu

-35

-20

-13

-12

-8

-15

-7

CELKOVÝ PRÍRASTOK

-16

5

-1

10

-11

-8

4

Zdroj: Pracovisko ŠÚ SR v Trnave
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Celkový prírastok je súčet prirodzeného prírastku a príastku prisťahovaním. V salde
migrácie nastal v každom roku s výnimkou 2011 prírastok obyvateľstva. V prirodzenom
prírastku, čo je rozdiel medzi počtom živonarodnených detí a zomretých osôb bol vývoj
za sledované obdobie negatívny, pričom najvyšší úbytok nastal v roku 2007. Na celkovom
prírastku sa tak vývoj týchto dvoch ukazovateľov prejavil striedavým celkovým
prírastkom a úbytkom obyvateľstva obce.
Vývoj počtu sobášov a rozvodov (tabuľka č. 3) naznačuje pozitívny vývoj, nakoľko bol
počet sobášov v rokoch 2007 – 2013 vyšší ako počet rozvodov.
Tabuľka č. 3: Počet sobášov a rozvodov v rokoch 2007 - 2013
Počet/rok
2007
2008
2009
2010
2011

2012

2013

Počet sobášov

8

10

10

5

11

6

5

Počet rozvodov

4

8

4

1

2

5

2

Zdroj: Pracovisko ŠÚ SR v Trnave

Tabuľka č. 4: Obyvateľstva podľa
vierovyznania
Vierovyznanie/počet
Počet
Rímskokatolícka cirkev
1 452
Gréckokatolícka cirkev
3
Pravoslávna cirkev
1
Evanjelická cirkev
5
augsburského vyznania
Reformovaná kresťanská
2
cirkev
Evanjelická cirkev
1
metodistická
Náboženská spoločnosť
1
Jehovovi svedkovia
Bahájske spoločenstvo
2
Bez vyznania
158
Iné
11
Nezistené
197

%
79,21
0,16
0,05
0,27
0,11
0,05

Tabuľka č. 5: Národnostné zloženie
obyvateľstva k 31.12.2013
Národnosť/počet
Počet
%
Slovenská
1704
93,17
Maďarská
2
0,11
Česká
4
0,22
Nemecká
3
0,16
Bulharská
2
0,11
Vietnamská
1
0,05
Nezistená
113
6,18
Zdroj: Pracovisko ŠÚ SR v Trnave

0,05
0,11
8,62
0,60
10,75

Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Z dostupných demografických údajov a ich analýzy možno konštatovať vyrovnaný vývoj
počtu obyvateľov, kde neprichádzalo v ostatnom období k výraznému poklesu, ale ani
markantnému zvýšeniu počtu obyvateľov. Pozitívne možno vnímať vývoj mechanického
pohybu obyvateľstva, ktorý predstavuje kladné saldo. Negatívne možno vnímať stúpajúcu
zložku poproduktívneho obyvateľstva oproti predproduktívnemu obyvateľstvu a s tým
súvisiace starnutie populácie obce. Obec môže tento vývoj ovplyvňovať vytváraním takej
siete občianskej infraštruktúry a poskytovaných služieb v obci, ktoré budú mať vplyv
na životnú úroveň a atraktivitu obce pre súčasných, ako aj potenciálnych budúcich
obyvateľov obce.
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Analýza vybranej občianskej infraštruktúry
Sociálna infraštruktúra
V obci sa nachádza Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom, ktoré ponúka
sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a pre osoby,
ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Kapacita zariadenia je 80 obyvateľov. V zariadení pre
seniorov sa poskytuje sociálna služba s celoročnou pobytovou formou a sú v nej
vykonávané nasledovné činnosti:
Odborné
pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby
základné sociálne
poradenstvo

Obslužné
ubytovanie

Ďalšie činnosti
osobné vybavenie

stravovanie

sociálna rehabilitácia

upratovanie, pranie,
žehlenie a údržba bielizne
a šatstva

úschova cenných vecí, ak
o to prijímateľ písomne
požiada
zabezpečenie záujmovej
činnosti

zabezpečovanie
opatrovateľskej –
ošetrovateľskej starostlivosti
Zdroj: ZpS Križovany nad Dudváhom

Zariadenie je financované z vlastných zdrojov a prenesenými kompetenciami (Zmluva
s Ministerstvom financií Slovenskej republiky). Výška finančného príspevku na prevádzku
zariadenia je ročne na úrovni približne 663 500,- Eur, z toho dotácia je 307 200,- Eur
(Ministerstvo financií Slovenskej republiky) a 356 300,- Eur z vlastných zdrojov
(príspevky obyvateľov na prevádzku zariadenia).
V roku 2013 a 2014 bola zrealizovaná rekonštrukcia zariadenia v podobe prístavby,
nadstavby komplexnej rekonštrukcie interiéru. Rekonštrukciou sa zabezpečilo zvýšenie
komfortu pre klientov a taktiež zvýšenie kapacity zo 77 na 80 miest. Rekonštrukcia
zariadenia bola v objeme 655,39 tis. EUR a bola financovaná z Regionálneho operačného
programu. Vývoj kapacity, obsadenosti a počtu zamestnancov je možné vidieť v grafe
č. 4.
Finančným príspevkom v sume 320,- Eur každoročne prispieva Obec Križovany
nad Dudváhom prijímateľom sociálnych služieb v zariadení na vianočné balíčky. Obec
a zariadenie pre seniorov aktívne spolupracuje s okolitými zariadeniami (DSS Zavar, ZpS
Trnava, ZpS Lehnice, ZpS Hlohovec).
Najbližší domov sociálnych služieb je možné nájsť v obci Voderady, Cífer, Zavar
a v meste Trnava. Najbližší denný stacionár sa nachádza v Trnave, v Sládkovičove
a denné centrum v Trnave.
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Graf č. 6: Prehľad kapacity, obsadenosti a počtu zamestnancov zariadenia

Zdroj: ZpS Križovany nad Dudváhom

Obec taktiež zabezpečuje:
• stravovanie pre seniorov (dovoz stravy): zabezpečované prostredníctvom
spoločnosti PEMINO (Trnava – Modranka) rozvozom priamo do domu.
Financovanie si zabezpečuje stravník.
• úcta k starším, prianie pri významnom životnom jubileu: každoročne sa realizuje
projekt financovaný obcou - z titulu Úcty k starším. Usporadúva sa v spolupráci
s Rímskokatolíckou cirkvou, slávnostnou svätou omšou, kde každoročne vystupuje
operný spevák Martin Babjak a poobede sa koná kultúrny program s občerstvením
v kultúrnom dome. Starostka zároveň zasiela jubilantom – občanom prianie
k životnému jubileu.
• pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia), jedno
rázová sociálna výpomoc na preklenutie zlej životnej situácie: na základe žiadosti
môže obecné zastupiteľstvo schváliť príspevok obce postihnutým obyvateľom.
Pomoc v takýchto príležitostiach je zakotvená i v štatúte obce.
• príspevok pri narodení dieťaťa: príspevok je vo výške 150,- Eur pre jedno dieťa
Zdravotná infraštruktúra
V obci je zabezpečená zdravotná starostlivosť jedným obvodným lekárom (s ordinačnými
hodinami v pondelok, stredu a piatok). V obci je zároveň k dispozícii zubná ambulancia
(s ordinačnými hodinami počas všetkých pracovných dní) a aj lekáreň. Ostatné
zdravotnícke služby zabezpečujú zdravotnícke zariadenia regionálneho a nadregionálneho
charakteru v Trnave. Najbližšia nemocnica sa nachádza v Trnave.
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Školstvo
V obci pôsobí Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom.
V školskom roku 2014/2015 je zapísaných do základnej školy 162 žiakov (k 15.9.2014)
a do materskej školy 41 žiakov (k 15.9.2014). V škole je zriadený Školský klub detí, ktorý
tvorí družina a záujmové vzdelávacie útvary a krúžky. Škola je počas školského roka
zapojená do viacerých projektov.
Kultúrna infraštruktúra a kultúrno – spoločenské podujatia
Väčšina kultúrnych podujatí sa usporadúva v miestnom kultúrnom dome, ktorý umožňuje
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí prezentujúcich miestne tradície a zvyky
obyvateľov ako aj rôzne školské podujatia, divadelné predstavenia, príležitostné oslavy,
koncerty a diskotéky pre mládež. Kapacita miestneho kultúrnym domom je 250
návštevníkov.
Kultúrny dom má javiskové sedenie, kuchynku, šatne, vlastné funkčné ozvučenie
a osvetlenie, bol uvedený do prevádzky v roku 1964. V budove kultúrneho domu sú
realizované aktivity viacerých krúžkov a spolkov. Kultúrny dom využívajú na svoju
činnosť i nasledovné základné organizácie: Slovenský zväz záhradkárov, Slovenská únia
žien a Jednota dôchodcov Slovenska. Obec zároveň disponuje vlastnou knižnicou.
Kultúrne podujatia:
V oblasti kultúry a spoločenského života sa konajú viaceré podujatia:
P.č. Názov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ples športovcov

Stručná charakteristika Organizátor

tradičný ples futbalistov
ples pre rodičov a
Školský ples
priateľov školy
tradičný maškarný bál s
Detský maškarný ples
bábkovým divadlom
Fašiangy , pochovávanie folklórne, spevácke a
basy
tanečné skupiny v obci
dobrovoľní darcovia krvi
Jozefovská kvapka krvi
- odber
folklórne, spevácke a
Saffova ostroha
tanečné skupiny v kraji
folklórne, spevácke a
Stavanie mája
tanečné skupiny v obci
vystúpenie detí zo ZŠ s
Deň matiek
MŠ
tradičná zábava na hody
Hodová zábava
v obci
výstava ovocia, zeleniny,
Dni záhradkárov
kvetov

Obecný športový klub
ZRPŠ
ZŠ s MŠ
Folklórna skupina Dudváh
Slovenský červený kríž
TTSK, TOS
Dobrovoľný hasičský zbor
obec
obec
Obecný športový klub
ZO Slovenského zväzu
záhradkárov
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súťaž vinárov v obci a v
okolí
obecná zakáľačka s
predajom výrobkov
Predaj prebytkov pestov.
a chov. v obci
slávnosti - sv. omša a
program s občerstvením

11

Križoviansky zlatý štek

12

Obecná zabíjačka

13

Kerestúrsky rínek

14

Mesiac úcty k starším

15

Katarínsky bál

tradičný bál

16

Bábkové divadlo
Stražanovci

17

Vianočný koncert DH
Križovianky

Bábkové predstavenie
+Mikuláš
koncert DH
Kirižoviankas
vystúpením FS Dudváh

Vitispol
Folklórna skupina Dudváh
SZZ
obec
Folklórna skupina Dudváh
obec
DH Križovianka

Spolky a záujmové združenia v obci
V obci pôsobia nasledovné spolky a záujmové združenia:
Folklórna skupina Dudváh (spevácky súbor), Folklórny súbor Dudváh a detský
folklórny súbor Dudvážtek (tanečný súbor), skupina RELAX pri ZO JDS - spevácka
skupina seniorov a Dychová hudba Križovianka,
Miestny spolok Slovenského červeného kríža
pravidelná organizácia dobrovoľného darcovstva krvi dňa 19.3. Jozefovská kvapka krvi,
spojená s odovzdávaním Jánskeho plakiet dlhoročným darcom.
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
združenie spája občanov staršieho veku, organizácia výletov, návštev kultúrnych podujatí
a stretnutí pri speve ich speváckej skupiny seniorov RELAX. Členovia JDS sa aktívne
zapájajú do kultúrno-spoločenského diania v obci.
VITISPOL KRIŽOVANY
Spolok vinárov, vinohradníkov a priateľov pekných vín.
Obecný športový klub Križovany nad Dudváhom
Združuje deti, mládež i dospelých vo futbalových družstvách, ktoré sa pravidelne
zúčastňujú športových zápasov doma i v okolí. Pri OSK pôsobí i skupina nadšencov
pre ping-pong.
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor je útvar zriadený na plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním
požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach.
Zväz protifašistických bojovníkov
Organizácia, ktorá sa zúčastňuje boja proti fašizmu a uctieva si pamiatku padlých v 2. sv.
vojne.
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Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov s cieľom starostlivosti o ovocné
dreviny a záhrady.
Spolok DH Križovianka
Nezisková organizácia združuje hudobníkov a zúčastňuje sa súťaží s úspechom.
Poľovnícke združenie HÁJ
Zriadenie poľovného revíru, starostlivosť o zver zajace, bažanty, srnčia zver.
Únia žien Slovenska
Zabezpečuje kultúrny, vzdelanostný rozvoj zlepšenie postavenia žien v spoločnosti.
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SWOT analýza
SWOT analýza predstavuje stručný a súhrnný popis situácie v skúmanej oblasti. Zhrňuje
všetky dosiahnuté poznatky z analytickej časti do stručného jednoduchého zápisu tak, že
poznatky triedi a priraďuje k silným a slabým stránkam interného prostredia
a príležitostiam alebo ohrozeniam externého prostredia.
Silné stránky:
➢ pozitívny vývoj migračného salda v obci
➢ výborná geografická poloha obce z hľadiska:
o ekonomického potenciálu a dostatočného množstva pracovných možností
o blízkosti krajského mesta a tým dostupnosti potrebných služieb pre občanov
➢ dispozícia školského a predškolského zariadenia v obci
➢ dispozícia zariadenia pre seniorov v obci
➢ realizácia mnohých kultúrno – spoločenských aktivít v obci
➢ pôsobenie seniorskej organizácie a ďalších združení a spolkov v obci
Slabé stránky:
➢ zvyšujúci sa index starnutie obyvateľstva obce
➢ negatívny vývoj prirodzeného prírastku obyvateľstva
➢ chýbajúce komplexné zmapovanie početnosti niektorých cieľových skupín
➢ miera informovanosti o dostupných sociálnych službách
➢ nedostatok vlastných finančných zdrojov obce na rozvoj sociálnych služieb
➢ nedostatočná miera využívania miestnych komunikačných nástrojov na informovanie
cieľových skupín o poskytovaných sociálnych službách a o dianí v sociálnej sfére
Príležitosti:
➢ získanie mimorozpočtových zdrojov (ŠR, štrukturálne fondy EÚ, atď.) na rozvoj
sociálnych služieb
➢ využitie dotačných schém zameraných na kultúrno-spoločenské aktivity a zlepšenie
kvality života v obci nie len samotnou samosprávou, ale aj združeniami a spolkami
pôsobiacimi v obci – vytváranie partnerstiev
➢ využitie aktuálnej formy pomoci dlhodobo nezamestnaným
➢ zváženie inštitútu partnerstva pri poskytovaní sociálnych služieb, ktoré definuje aj
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v § 4
➢ rozvoj dobrovoľníctva v obci a využitie jeho potenciálu s cieľom zvyšovať kvalitu
života v komunite
➢ podpora medzigeneračnej solidarity v obci
Ohrozenia:
➢ nedostatok vlastných finančných zdrojov na rozvoj v danej oblasti
➢ nezáujem obyvateľstva o veci verejné, rozvoj vlastnej komunity a nezáujem časti
cieľovej skupiny riešiť svoje problémy
➢ narastajúca kriminalita detí a mládeže
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➢ pokles občianskych iniciatív v komunite
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3. Strategická časť
3.1 Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb
Komunitný plán sociálnych služieb obce Križovany nad Dudváhom predstavuje
strednodobý rozvojový dokument, rešpektujúci globálny cieľ, ako aj špecifické ciele obce
naformulované v PHSR obce na roky 2007 – 2013 a vo vzťahu k PHSR na nasledujúce
obdobie by mal byť komunitný plán východiskom v oblasti rozvoja sociálnych služieb.
Napĺňanie stratégie komunitného plánu bude realizované v nasledovnej štruktúre:

Vízia

Strategický cieľ
Opatrenie

Vízia:
„Križovany nad Dudváhom, nielen obec, ale zdravá komunita poskytujúca svojim
občanom kvalitné sociálne služby a také aktivity, ktoré úspešne predchádzajú sociálnopatologickým javom a sociálnemu vylúčeniu rizikových skupín obyvateľov.
Načrtnutá vízia ponúka všeobecný obraz o tom, kam by sa obec v oblasti sociálnych
služieb a komunitného rozvoja chcela dostať na konci plánovacieho obdobia.
Konkrétnym nástrojom naplnenia vízie sú jednotlivé opatrenia, ktoré sú naformulované
pre každý jeden strategický cieľ.
Cieľová skupina:
SENIORI A OBČANIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Strategický cieľ
1. Zabezpečenie
takých sociálnych
služieb, ktoré
eliminujú sociálne
vylúčenie cieľovej

Opatrenie
1.1 Systematické zisťovanie potrieb členom cieľovej skupiny
1.2 Rozvoj terénnych sociálnych služieb podľa potrieb cieľovej
skupiny
1.3 Zlepšenie informovanosti v oblasti prístupu k informáciám
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skupiny

o dostupných sociálnych službách
1.4 Zabezpečenie
kriminality

komplexnej

1.5 Systematický rozvoj
solidarity

osvety

dobrovoľníctva

v oblasti

prevencie

a medzigeneračnej

1.6 Zlepšenie bezbariérového prístupu do objektov obce
Cieľová skupina:
RODINY, SOCIÁLNE OHROZENÉ DETI A MLÁDEŽ

Strategický cieľ

Opatrenie
2.1 Systematické a pravidelné zisťovanie potrieb a početnosti
cieľovej skupiny

2. Vytváranie
vhodných
podmienok pre
rodiny a mládež

2.2 Rozvoj voľnočasovej infraštruktúry podľa potrieb cieľovej
skupiny
2.3 Podpora dobrovoľníctva a komunitnej sebarealizácie medzi
členmi cieľovej skupiny
2.4 Rozvoj preventívnych aktivít na predchádzanie nežiaducim
javom v spolupráci s relevantnými subjektmi a základnou
školou
2.5 Realizácia aktivít pre deti a mládež s osobitným zreteľom
na deti zo sociálne slabších rodín

Cieľová skupina:
OBČANIA SO SOCIÁLNYMI A SPOLOČENSKÝMI PROBLÉMAMI

Strategický cieľ

Opatrenie
3.1 Pravidelné zisťovanie početnosti a potrieb cieľovej skupiny

3.2
3. Zlepšenie
podmienok
a prístupu cieľovej
skupiny k pomoci
3.3

Využitie (aktuálnych) možností pomoci dlhodobo
nezamestnaným v spolupráci s ÚPSVaR, prípadne inými
subjektmi
Zlepšenie dostupnosti informácií a poradenstva členom
cieľovej skupiny na riešenie ich nepriaznivej sociálnej
situácie

3.4 Zavedenie terénnej sociálnej práce
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3.2 Časový harmonogram realizácie komunitného plánu a jeho financovanie
Financovanie opatrení navrhnutých v komunitnom pláne sociálnych služieb v horizonte
rokov 2015 – 2020 bude viaczdrojové, pozostávajúce najmä zo zdrojov:
➢ rozpočtu obce Križovany nad Dudváhom,
➢ nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov,
➢ dotačných a grantových schém na národnej úrovni,
➢ súkromných zdrojov,
➢ darov a finančných príspevkov.
Opatrenia komunitného plánu sa budú plniť priebežne počas obdobia 2015 – 2020 podľa
dostupných finančných, materiálnych a personálnych zdrojov obce.

3.3 Vyhodnocovanie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb
3.4 Podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu

Plnenie komunitného plánu sociálnych služieb bude hodnotené nasledovne:
Periodicita hodnotenia: jedenkrát ročne

Hodnotenie:

Zodpovedný za výkon hodnotenia: poverená osoba Obecného
úradu Križovany nad Dudváhom (v spolupráci s dotknutými
zainteresovanými stranami podieľajúcimi sa na plnení cieľov
a opatrení komunitného plánu)

Výstup hodnotenia: Správa o plnení cieľov komunitného plánu
predložená obecnému zastupiteľstvu jedenkrát ročne

Aktualizácia:

Bude sa vykonávať v prípade potreby a v nadväznosti
na hodnotenie realizácie komunitného plánu a na prichádzajúce
podnety, príležitosti a zmeny vnútorného a vonkajšieho prostredia.
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4. Záver
Komunitný plán sociálnych služieb obce Križovany nad Dudváhom bol spracovaný
v zmysle požiadavky zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ako strednodobý
strategický dokument zabezpečujúci systematické plánovanie a rozvoj sociálnych služieb.
Dokument je spracovaný v podobe úvodnej, analytickej a strategickej časti. Úvodná časť
vymedzuje základnú problematiku komunitného plánovania, ako aj základné legislatívne
a strategické dokumenty upravujúcich danú oblasť. Analytická časť načrtáva sociálno –
demografický vývoj obce, stav základnej občianskej vybavenosti obce, definuje cieľové
skupiny komunitného plánu a ich potreby a hodnotí celkový stav v oblasti plánovania
sociálnych služieb prostredníctvom SWOT analýzy. Strategická časť na základe údajov
z analytickej časti navrhuje víziu a strategické ciele v oblasti komunitného plánovania.
Prioritou obce Križovany nad Dudváhom bude pritom zabezpečovanie takých sociálnych
služieb a aktivít pre občanov, ktoré korešpondujú s ich potrebami a požiadavkami.
Nemenej dôležitou úlohou vyplývajúcou z komunitného plánu bude taktiež zabezpečenie
takého prostredia v obci, aby sa cieľové skupiny neocitli na okraji spoločnosti a boli
aktívne zapájané do života komunity.
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