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ÚVOD 

 

Vývoj spoločnosti zavádza do praxe nové pojmy, nové technológie, nové prístupy. Celá spoločnosť 

prechádza vývojovým procesom, ktorý si vyžaduje pulz doby. 

 

Obec je zo zákona povinná vypracovať komunitný plán sociálnych služieb (§ 83 zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov). Zmyslom komunitného plánovania najmä 

v obciach je aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným, 

koordinovaným postupom.  

 

Výsledkom komunitného plánovania by mala byť odpoveď na otázky typu: 

- Aké sociálne služby treba vytvoriť?  

- Aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť?  

- Aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb?  

 

Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov 

obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. Komunitný 

plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na 

miestne špecifiká a potreby. Stratégia rozvoja sociálnych služieb obce v predpokladanom 

komunitnom pláne zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií podľa novej legislatívy zákona o 

sociálnych službách, ktorý značne rozširuje pôsobnosť obce a prioritne podporuje rozvoj:  

- zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb, 

- komunitných a terénnych služieb,  

- sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie,  

- odborného a osobného rastu zamestnancov v sociálnych službách  

 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových 

procesov, pomocou ktorej je možné plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym 

špecifikám a potrebám jednotlivých občanov miest. Výsledkom procesu je komunitný plán 

sociálnych služieb. Úlohou komunitného plánu je pojať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov 

obce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu či sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín.  
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TEORETICKÁ ČASŤ 

1. Východisková situácia poskytovania sociálnych služieb  

1.1. Právny rámec poskytovania sociálnych služieb  

Pôsobnosť z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky na úseku sociálnej pomoci prešla 

zákonom č. 416/2001 Z. z. hlavne v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby a starostlivosti 

o seniorov, v oblasti vzdelávania, športu a ostatných verejných služieb. Obec sa v oblasti sociálnej 

pomoci do 31.12.2008 riadilo nasledovnými zákonmi: Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení, Zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších 

predpisov, Zákon NR SR č. 599/2003 Z. z. o rodine a Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele. Dňom 01.01.2009 vstúpil do platnosti nový Zákon NR SR č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách (v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu 

Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákon č. 551/2010 Z. z., zákon č. 50/2012 Z. z., zákon č. 

185/2012 Z. z., zákon č. 413/2012 Z. z., zákon č. 485/2013 Z. z., zákon č. 185/2014 Z. z., zákon č. 

219/2014 Z. z., zákon č. 376/2014 Z. z., zákon č. 40/2017 Z. z., zákon č. 331/2017 Z. z., zákon č. 

351/2017 Z. z.) a novela zákona NR SR č. 305/2005 Z. z., o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele (330/2007 Z. z. v znení zákona 643/2007 Z. z., zákona 215/2008 Z. z., zákona 448/2008 Z. z., 

zákona  466/2008 Z. z., zákona 317/2009 Z. z.,  zákona 180/2011 Z. z., zákona 417/2013 Z. z., zákona 

185/2014 Z. z., zákona 219/2014 Z. z., zákona 310/2014 Z. z., zákona 131/2015 Z. z. a zákona 

175/2015 Z. z.). Tieto dva kľúčové zákony vymedzujú povinnosti obce pri svojej samosprávnej 

pôsobnosti v oblasti sociálnej starostlivosti o svojich občanov. 

V zmysle zákona NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 3 obyvatelia obce majú právo 

požadovať súčinnosť obce pri ochrane osoby, rodiny a majetku v obci, pomoci v čase náhlej núdze 

(toto právo občana má i ústavnú oporu – č. 16, 18 a 21 Ústavy SR) a podľa § 4 ods. 3 písm. j) má obec 

povinnosť vypracovať koncepcie rozvoja v jednotlivých oblastiach života. 
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1.2 Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov  

 

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. 

Miestna legislatíva  

 všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré sa týkajú sociálnej problematiky  

 zásady poskytovania finančnej pomoci  

 

Zákon o sociálnych službách dáva obci tieto hlavné kompetencie a úlohy:  

- podľa § 80 zákona 448/2008 Z.z.  

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  

1. odkázanosti na sociálnu službu 

2. v zariadení pre seniorov 

3. v zariadení opatrovateľskej služby 

4. v dennom stacionári 

5. v odkázanosti na opatrovateľskú službu 

6. v odkázanosti na prepravnú službu 

7. 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 

i. zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, 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. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5 na základe 

písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu 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. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

n. môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 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, 
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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, 

u. môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej 

posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d), 

v. vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 8.  

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

a komunitnom plánovaní:  

§ 82  

Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia  

1. Obec za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych 

situáciách a riešenia miestnych problémov utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v 

oblasti poskytovania sociálnych  služieb podľa tohto zákona, a na komunitnú prácu a komunitnú 

rehabilitáciu. 

Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu problémov 

v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb.  

Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, 

vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej 

rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných 

schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácií a podpora jej začlenenia do spoločnosti. Za 

účelom vykonávania komunitnej rehabilitácie sa môžu zriaďovať komunitné centrá.  

§ 83  

Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb  

1. Obec podľa § 80 písm. a, vypracúva komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít 

rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká potreby fyzických osôb v oblasti 

sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode.  

2. Komunitný plán sociálnych služieb obsahuje najmä: 

 analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce 

 analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby 

 analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce 

 určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb 

 časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb 
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 spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb 

Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je:  

a. posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce 

b. predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín 

c. opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji  

 

Obec schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá 

vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza. 

 

ANALYTICKÁ ČASŤ 

2. Analýza demografických údajov a sociálnej situácie  

2.1 Obec 

 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj  svojho územia a 

o potreby jeho obyvateľov.  

Poloha obce:  

Obec Potônske Lúky sa rozprestiera na Žitnom ostrove pri ramene Malého Dunaja, juhovýchodne od 

Bratislavy. Vzdialenosť od centra hlavného mesta je približne 45 km. Obec Potônske Lúky je 

najmladšou obcou v okrese Dunajská Streda. 

Cez obec preteká Malý Dunaj a po oboch brehoch rieky sú pásy lužných lesov. Žije tu množstvo 

vzácnych vtákov a živočíchov. Pri rieke sú ideálne podmienky na rybársky šport, vodnú turistiku, 

cyklotúry a pešiu turistiku.

Nadmorská výška: 116 m n.m. 

Rozloha katastra:  494 hektárov 

Vznik obce:  

Obec bola súčasťou obce Horná Potôň pod názvom Horná Potôň – Lúky. Od 01.01.2003 existuje ako 

samostatná obec Potônske Lúky podľa nariadenia vlády SR z 19. decembra 2002 č. 529/2001 z. z. 

Dejiny obce Potônske Lúky sú úzko späté s dejinami obce Horná Potôň, nakoľko majetky darované 

kráľmi z rodu Árpádovcov sa rozprestierali až po brehy Malého Dunaja a zasahovali aj na jeho ľavý 
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breh do vzdialenosti 1km.. Prvé písomné zmienky o obci Horná Potôň pochádzajú z roku 1246 

(Koncsol László: Patonyföld – Potônska zem). Prvý Potônsky spis: Pani Mača, dcéra Potônskeho 

Vida.../ 

 

2.2 Obyvateľstvo  

 

Socio‐ekonomický rozvoj primárne závisí od rozvoja ľudských zdrojov, pretože sa podieľa na tvorbe 

ekonomických hodnôt z podnikateľského hľadiska a z hľadiska spotreby  tovarov a služieb. 

Obyvateľstvo pre obec predstavuje nielen významný sociálny kapitál, ale aj dynamický element 

vzhľadom na jeho počet, štruktúru, priestorové rozloženie a iné znaky. V obci Malinovo má k 

21.08.2014 trvalý pobyt v obci 2583 obyvateľov. Počet obyvateľov prudko rastie v dôsledku novej 

výstavby v obci. Vývoj počtu obyvateľstva dokumentuje tabuľka 1 

 

Tabuľka č. 1 

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet 

obyvateľov 

261 268 282 262 261 260 262 273 268 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ 

 

Obyvateľstvo podľa vekovej štruktúry z materiálov sčítania ľudu za rok 2020 dokumentuje tabuľka 2 

 

Tabuľka č. 2 

Vek. Skupina/rok 2020 

Predproduktívny vek 

od 0 – 14 rokov 

34 

 

Produktívny vek 

15 – 62 rokov  

180 

Poproduktívny vek 

63 + 

54 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ 
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2.3 Školstvo  

 

V súčasnosti obec neposkytuje túto službu. Deti navštevujú MŠ v susednej obci Blahová alebo Horná 

Potôň. Deti základnú školskú dochádzku absolvujú v školách v obci Lehniciach, Hornej Potôni alebo 

Dunajskej Strede. 

 

2.4 Zdravotníctvo  

 

Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v zdravotnom stredisku nachádzajúcom sa v obci Lehnice, 

Michal na Ostrove alebo v Dunajskej Strede. Odborná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v 

zdravotníckych zariadeniach najmä v nemocnici s poliklinikou v Dunajskej Strede. Nemocničné služby 

využívajú obyvatelia v Dunajskej Strede alebo v Bratislave. 

 

2.5 Kultúra a šport  

 

Kultúrny život v Potônskych Lúkach zabezpečuje vedenie obce v spolupráci so spoločenskými 

organizáciami. V priebehu rokov sa vyprofiloval stabilný celoročný plán kultúrnych a spoločenských 

aktivít. Na každom podujatí participujú všetky spoločenské organizácie, vrátane verejnosti. 

Tradičnú babskú zábavu zabezpečuje Csemadok. 

Tradičný pochod pri Malom Dunaji zabezpečuje obec v spolupráci s turistickými klubmi z okolitých 

obcí.  

Stavanie mája garantujú mladý mládenci z obce. 

Niekoľko desaťročí sa v obci pravidelne organizuje Konský jarmok – obdoba dňa obce. Toto dlhoročné 

spoločensko-kultúrne podujatie organizuje obec pod vedením starostu v spolupráci so všetkými 

spoločenskými organizáciami v obci. Kultúrny program na Konskom jarmoku priťahuje obyvateľov aj 

zo susedných obcí. Finančne sa na jeho zabezpečení okrem obce podieľajú firmy a živnostníci z celého 

okresu ako sponzori. 

Telovýchovná Jednota SC Potônske Lúky (ďalej len TJ SC Potônske Lúky) je dobrovoľným 

združením občanov za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb v oblasti telesnej kultúry a športu, 

ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života založeným v rok 1990. TJ SC Potônske 

Lúky je nezávislou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou, vykonávajúcou činnosť v 

rámci vlastných stanov a právnych noriem SR.  

TJ SC Potônske Lúky je riadnym členom Slovenského futbalového zväzu. Pri svojej činnosti sa riadi 
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jeho stanovami, poriadkom a smernicami jeho jednotlivých orgánov. Sídlom TJ SC Potônske Lúky je 

Potônske Lúky 21, 930 52 Potônske Lúky. Klubovými farbami sú zelená a biela.  

Poslaním TJ je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej 

verejnosti, osobitne v oblasti telesnej výchovy a športu, ale aj v iných oblastiach spoločenského života, 

ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových a telesných schopností. 

Hlavnými úlohami TJ je zabezpečovanie podmienok na účasť členov na telovýchovných a športových 

podujatiach ako aj na spoločenských, kultúrnych a verejnoprospešných podujatiach. Pod 

zabezpečovaním podmienok sa rozumie vytvorenie ekonomických, materiálno-technických, 

personálnych a odborných podmienok pre činnosť. Zabezpečovanie výkonnostného rastu v 

mládežníckych kategóriách. Zabezpečovať údržbu, prevádzku a starostlivosť o telovýchovné a iné 

objekty zariadenia a prostriedky, ktoré sú vo vlastníctve vo vlastníctve TJ SC Potônske Lúky alebo 

vlastníctve obce a  v používaní TJ SC Potônske Lúky. 

 

2.6. Služby  

 

V obci je k dispozícii predajňa s potravinami a pohostinstvo. Finančné služby poskytuje pošta, 

ktorá sa nachádza v obci Blahová.  

 

2.7. Nezamestnanosť  

 

Na základe údajov zo Štatistického úradu bolo v obci Potônske Lúky za rok 2020 z celkového 

počtu 268 obyvateľov, ekonomicky aktívnych 180 a priemerný počet obyvateľov v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie registrovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 4, čo 

v percentuálnom vyjadrení predstavuje 2,2 %.  V posledných rokoch nastal v obci pokles miery 

nezamestnanosti z dôvodu výstavby viacerých priemyselných oblastí v okolí obce, v Dunajskej Strede, 

Senci a Bratislavy, prípadne iných regiónoch.  

V tabuľke č.3 sú uvedené údaje o miere nezamestnaných v okrese Dunajská Streda za posledných 10 

rokov a v tabuľke č. 4 sú uvedené údaje o počte nezamestnaných v obci Potônske Lúky za jednotlivé 

mesiace v roku 2020 

Tabuľka č. 3 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Okres 

DS 

11,62 12,96 11,78 10,34 8,82 5,46 2,91 2,41 2,15 6,39 

Zdroj: Vlastné spracovanie, na základe údajov ŠÚ 2021 
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Tabuľka č. 4 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Potônske 

Lúky 

3 2 4 5 5 5 6 3 3 2 3 3 

Zdroj: Vlastné spracovanie, na základe údajov ÚPSvR 2021 

 

K hlavným faktorom miery nezamestnanosti patrí predovšetkým nevytváranie 

pracovných  miest, zvýšený prítok uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) v súvislosti 

s evidenciou absolventov škôl, nesúlad medzi štruktúrou voľných pracovných miest a štruktúrou 

UoZ a v neposlednom rade vypuknutie pandémie COVID v roku 2020. 

 

3. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb 

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 sociálne znevýhodnených obyvateľov komunity má 

trvale klesajúcu tendenciu. 

Veková štruktúra, ktorá je v 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.  

Sociálne znevýhodnené skupiny v našej obci môžeme rozdeliť na:  

a. seniori 

b. nezamestnaní 

c. rodina, jednotlivec, deti a mládež 

d. zamestnanci s nízkym vzdelaním 

e. občania so zdravotným postihnutím 
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3.1.1 Seniori  

Táto skupina obyvateľstva je odchodom do dôchodku ohrozená spoločenským vylúčením. Služby 

určené seniorom sú poskytované občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie starobného 

dôchodku a ocitli sa v situácií vyžadujúcej podporu komunity. Túto skupinu je možné charakterizovať 

následnými 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 

 

3.1.2 Nezamestnaní a zamestnanci s nízkym vzdelaním 

Podľa  Zákona č. 417/2016 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zamestnala obec aktivačných pracovníkov. V rámci tejto činnosti má obec záujem podporovať 

udržiavanie pracovných návykov u osôb, ktoré majú problém uplatniť sa na trhu práce. V rámci tohto 

aktívneho opatrenia na trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie aktivačnej činnosti 

formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách 

zamestnanosti“). Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec je podpora udržiavania 

pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Dlhodobo nezamestnaný občan, ktorý je poberateľom dávky v 

hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, je uchádzač o zamestnanie (ďalej aj „UoZ“), 

ktorý ku dňu zaradenia na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb spĺňa podmienku 

znevýhodnenia podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti, to znamená, že je v 

evidencii UoZ najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a súčasne je na základe právoplatného 

rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  posúdený ako občan v hmotnej núdzi v zmysle 

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

sa mu dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Menšie obecné služby pre obec 

organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej 

zriaďovateľom je obec, je forma aktivačnej činnosti UoZ vykonávaním prác, ktoré sú určené na: 

 zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, 
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 tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, 

 starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, 

 podporu vzdelávania, 

 rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti, 

 rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, 

 doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a 

 rozvoj a podporu komunitnej činnosti. 

3.1.3 Rodina, jednotlivec, deti a mládež 

Do tejto cieľovej skupiny zaraďujeme: všetky rodiny s deťmi na území obce, ktoré sú príjemcami 

niektorých sociálnych služieb, osamelé matky s maloletými deťmi, viacpočetné rodiny a mladé rodiny, 

neúplné rodiny. Taktiež sem zaraďujeme matky a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia, deti a 

mládež ako najcitlivejšiu skupinu obyvateľstva a skupinu osôb, ktorá sa nachádza v krízovej alebo 

nepriaznivej sociálnej situácii. Nemôžeme zabúdať ani na deti žijúce v nevyhovujúcom rodinnom 

prostredí (zanedbávanie zo strany rodičov, nedostatok záujmu o výchovu a zabezpečovanie základných 

životných potrieb), tiež deti ohrozené syndrómom CAN (syndróm zanedbávaného, zneužívaného a 

ohrozeného dieťaťa), deti a mládež s poruchami správania a s tendenciami k asociálnemu správaniu, s 

problémom záškoláctva, taktiež mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti. Faktory 

ovplyvňujúce cieľovú skupinu: • vývin a budúcnosť detí a mládeže je vo veľkej miere ovplyvňovaná 

sociálnymi problémami a zmenami v spoločnosti, • vplyv krízovej alebo nepriaznivej situácie v rodine 

na deti a mládež, vyvoláva poruchy psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývin. Pri 

riešení nepriaznivej krízovej sociálnej situácie obec vykonáva opatrenia v zmysle zákona č. 305/2005 

Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a tiež využíva zariadenia vyplývajúce z tohto 

zákona. 

 

3.1.4 Zdravotne postihnutí 

Skupina občanov, ktorej sociálne problémy vznikajú ako následok ich zdravotného postihnutia, ktoré 

sú buď vrodené alebo získané úrazom, či chorobou.  

Podľa klasifikácie Svetovej zdravotníckej organizácie z hľadiska kritérií charakteru postihnutia 

rozdeľujeme občanov so zdravotným postihnutím do kategórií:  

 duševné poruchy – poruchy intelektu, psychiatrické poruchy, 

 telesné postihnutie – poruchy zraku, sluchu, reči, poruchy pohybového aparátu, poruchy 

vnútorných orgánov, 

 civilizačné ochorenia, 
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 kombinované postihnutia  

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 služieb je najdôležitejším právnym predpisom v 

novej legislatíve podpora sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do 

spoločnosti.  

 

3.2. Analýza poskytovaných služieb 

 

Sociálna infraštruktúra je určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Jej rozmiestňovanie je 

spojené so štruktúrou osídlenia ako aj veľkosťou obce. Zameranie a koncentrácia zariadení sociálnej 

infraštruktúry je priamo spojená s potrebou racionalizovať dostupnosť k nej, stanoviť ich optimálnu 

kapacitu vo vzťahu k dopytu. Zmenou spoločensko - ekonomického systému došlo k prerozdeleniu 

zdrojov a financovanie sociálnej infraštruktúry medzi štátnu správu, miestnu a regionálnu samosprávu 

a súkromný sektor.  

Prehľad sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni 

Tabuľka č. 5 

Sociálna činnosť Zabezpečovaná 

 

 

Odborné činnosti, ktoré 

sa môžu vykonávať 

samostatne 

Sociálne poradenstvo – 

základné a špecializované 

NIE 

Sociálna rehabilitácia 

 

NIE 

Stimulácia komplexného 

vývoja dieťaťa so 

zdravotným postihnutím 

NIE 

Sociálne služby 

krízovej intervencie 

Terénna sociálna služba 

krízovej intervencie 

NIE 

 Nízkoprahové denné 

centrum 

NIE 

 Integračné centrum NIE 

 Komunitné centrum NIE 

 Nocľaháreň NIE 
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 Útulok NIE 

 Domov na polceste NIE 

 Nízkoprahová sociálna 

služba pre deti a rodinu 

NIE 

 Zariadenie núdzového 

bývania 

NIE 

 

 

 

Sociálne služby na 

podporu rodiny s deťmi 

Pomoc pri osobnej 

starostlivosti o dieťa 

a podpora zosúľaďovania 

rodinného života 

a pracovného života 

NIE 

Zariadenie dočasnej 

starostlivosti o dieťa 

NIE 

Služba včasnej 

intervencie 

NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociálne služby na 

riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie 

z dôvodu ťažkého 

zdravotného 

postihnutia, 

nepriaznivého 

zdravotného stavu alebo 

Zariadenie 

podporovaného bývania 

(ktoré nie je umiestnené 

v objekte alebo areály 

iného zariadenia 

sociálnych služieb 

s pobytovou formou) 

NIE 

Zariadenie pre seniorov 

(do kapacity 40 miest 

v jednom objekte) 

NIE 

Zariadenie 

opatrovateľskej služby 

NIE 

Rehabilitačné stredisko NIE 

Domov sociálnych 

služieb (iba s denným 

alebo týždenným 

pobytom) 

NIE 
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z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku 

Špecializované zariadenie 

(do kapacity 40 miest 

v jednom objekte) 

NIE 

Denný stacionár NIE 

Opatrovateľská služba NIE 

Domáca opatrovateľská 

služba 

NIE 

Prepravná služba NIE 

Sprievodcovská služba 

a predčitateľská služba 

NIE 

Tlmočnícka služba NIE 

Sprostredkovanie osobnej 

asistencie 

NIE 

Požičiavanie pomôcok NIE 

 

 

Sociálne služby 

s použitím 

telekomunikačných 

technológií 

Monitorovanie 

a signalizácia potreby 

pomoci 

NIE 

Krízová pomoc 

poskytovaná 

prostredníctvom 

telekomunikačných 

technológií 

NIE 

 

Podporné služby 

Cenné centrum NIE 

Jedáleň NIE 

Stredisko osobnej 

hygieny 

NIE 

 

Opatrovateľská služba  

Opatrovateľská služba je starostlivosť v domácom prostredí. Obsah a rozsah ich poskytovania je 

prevažne zameraný na samotnú a limitovane chápanú opatrovateľskú službu poskytovanú len v 

časovo úzko vymedzenom rozsahu, ktorý dovoľuje vykonávať len vlastné úkony pomoci a 

ošetrovateľských činností. Opatrovateľská služba a celodenné poskytovanie opatrovateľskej služby v 

súčasnosti nie je.  
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Vlastná legislatíva na poskytovanie sociálnej služby v územnom obvode obce Potônske Lúky nie je 

vypracovaná a schválená obecným zastupiteľstvom.  

Nakoľko táto služba nie je v prevádzke, nie je  zapísaná do Registra poskytovateľov sociálnych 

služieb Trnavského samosprávneho kraja. 

 

Jedáleň 

Jedáleň v obci nie je. Stravovanie v prípade potreby obecný úrad vie zabezpečiť od registrovaného 

dodávateľa stravy. Postup a podmienky pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne 

postihnutým občanom v obci nie sú upravené interným predpisom.  

Obec nedopláca ekonomicky oprávnené náklady za obyvateľa obce umiestneného v sociálnom 

zariadení.  

Bezbariérovosť v obci nie je riešená. 

 

Je potrebné vypracovať a vyriešiť nasledovné:  

- v prípade potreby vypracovať a schváliť všeobecne záväzné nariadenie obce o poskytovaní 

sociálnych služieb v územnom obvode obce,  

- v prípade potreby vypracovať a schváliť všeobecne záväzné nariadenie obce alebo zásady, 

ktorým sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým 

občanom v obci, 

- v prípade potreby vypracovať a schváliť Zásady poskytovania finančnej podpory 

novorodencom 

- v prípade potreby vypracovať a schváliť všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa určuje 

postup pri poskytovaní finančných príspevkov obcou na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

- v prípade potreby upozorniť vzdelávacie zariadenie na potrebu asistenta pre skvalitnenia 

vyučovacieho procesu pre deti so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného 

prostredia alebo s nadaním 

- v prípade potreby vypracovať a schváliť zásady alebo všeobecne záväzné nariadenie obce, 

ktorým sa určuje postup pri poskytovaní stavovania dôchodcom a zdravotne postihnutým 

občanom v obci 

- na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a 

o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie je potrebné vyriešiť bezbariérovosť v obci 
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- v prípade aktuálnosti vybaviť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných a dôchodcov s 

nízkymi príjmami 

 

4. Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb 

4.1 Analýza sociálnych potrieb 

 

Obec Potônske Lúky počíta s celoslovenskou tendenciou starnutia populácie a čoraz väčšími 

požiadavkami na sociálne služby najmä pre občanov v poproduktívnom veku. Štatistické údaje nám 

ukazujú, že počet a podiel ľudí v predproduktívnom veku každým rokom prevyšuje počeť i podiel 

poproduktívnych. Základné sociálne služby pre potreby obyvateľov obce sú zabezpečené v dostupných 

zariadeniach v blízkosti obce Potônske Lúky a to v okresnom meste Dunajská Streda, v krajskom 

meste Trnava, kde sa nachádzajú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby ale aj 

špecializované zariadenia.  

Podľa údajov Štatistického úradu máme k dispozícii údaje uvedené v tabuľke č. 6 

 

Tabuľka č. 6 

rok Celkový 

počet 

obyvateľov 

Predproduktívny 

vek (%) 

Produktívny 

vek (%) 

Poproduktívny 

vek (%) 

2011 261 11,49 75,86 12,64 

2012 261 10,34 76,63 13,03 

2013 261 9,7 76,12 14,18 

2014 261 11,35 73,76 14,89 

2015 261 10,74 73,7 15,56 

2016 261 11,07 73006 15,87 

2017 261 11,52 70,26 18,22 

2018 261 12,18 70,85 16,97 

2019 261 13,07 67,49 19,43 

2020 261 12,54 67,38 20,07 

Zdroj: Vlastné spracovanie, na základe údajov ŠÚ 2021 
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Podľa prieskumu potrieb a požiadaviek s ohľadom na budúce potreby by bolo vhodné sa orientovať 

na:  

1. rozšírenie formy sociálnych služieb podľa konkrétnych požiadaviek na zabezpečenie:  

a. poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie  z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, 

b. nepriaznivého zdravotného stavu, 

c. dovŕšenia dôchodkového veku, 

d. terénnej sociálnej služby 

2. zabezpečenie opatrovateľskej služby 

3. vyriešiť bezbariérovosť v obci 

4. prípade potreby zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb potrebných pre obec  

 

4.2 SWOT analýza v sociálnej oblasti 

 

S - Silné 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, 

- kľud vidieckeho prostredia a zdravé životné prostredie,  

- blízkosť turisticky atraktívnych miest, 

- futbalové ihrisko na športové vyžite, 

- členstvo v združeniach 

- udržiavané zvyky a tradície obce 

- dobré medziľudské vzťahy v obci 

- účasť dobrovoľníkov na rôznych podujatiach 

 

W - Slabé stránky:  

- nedostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej 

odkázanosti na pomoc inej osoby 

- migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za prácou do zahraničia alebo mimo obce 

- nedostatok finančných prostriedkov na rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych služieb 

- absencia zdravotnej infraštruktúry 

- absencia poskytovania sociálnych služieb 
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- migrácia mladej generácie 

- nepostačujúci počet kvalifikovaných zamestnancov z obce, ktorí by zabezpečovali 

poskytovanie sociálnych služieb 

- chýba komunitné centrum 

- nepriaznivý demografický vývoj 

- chýba miestna legislatíva 

- chýba komisia pre sociálne vec 

-  

O - Príležitosti:  

- zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov 

- rozširovanie spolupráce samosprávy a regionálnych združení obcí 

- cielenie opatrení podľa miestnych potrieb,  

- - rozvoj svojpomocného riešenia miestnych problémov,  

- práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti pri riešení životných 

situácií,  

- - podpora a rozvoj dobrovoľníctva,  

- - organizácia spoločenských akcií, 

- - podpora mladého obyvateľstva 

- väčšia informovanosť o sociálnej politike 

 

T - Ohrozenia:  

- nefunkčnosť systému sociálnych služieb z dôvodu nedostatočného realizovania kompetencií 

- nárast počtu sociálnych kategórií občanov 

- 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 

- z dôvodu zvyšovania nákladovosti služieb riziko zvyšovania úhrad a riziko znižovania kvality 

- hospodárska kríza 

- nedostatok odborného personálu 
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STRATEGICKÁ ČASŤ 

5. Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb 

5.1 Národné priority 

 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb predstavujú nástroj štátnej politiky na smerovanie a 

prezentovanie východiskových systémových záujmov, úloh a podporných opatrení vlády Slovenskej 

republiky v oblasti sociálnych služieb ktoré sú vypracované v súlade s pôsobnosťou Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej 

republiky pri poskytovaní sociálnych služieb. 

Na dosiahnutie cieľov je potrebné využívať koordinovaný postup všetkých poskytovateľov sociálnych 

služieb v okolí obce, s efektívnym využitím ich súčasných personálnych a finančných kapacít so 

zameraním sa na získanie všetkých dostupných finančných zdrojov. 

Národnými prioritami rozvoja  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 zotrvávajúce v priestorovo 

segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, 

- zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. 

 

5.2 Priority rozvoja sociálnych služieb obce 

 

Priorita č. 1 Terénna opatrovateľská služba 

- zabezpečenie sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom 

prostredí 

- skvalitnenie životnej úrovne a vytvorenie podmienok pre plnohodnotný spoločenský a kultúrny 

rozvoj cieľovej skupiny obyvateľov 

Časový horizont opatrenia: 

- 2020 – 2025 

Realizátor: 
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- Obec Potônske Lúky 

- Trnavský samosprávny kraj 

 

Priorita č. 2 Stravovanie starších a odkázaných osôb 

- zabezpečenie stravovania 

- zabezpečenie potravinovej pomoci 

- zabezpečenie finančnej podpory na stravovanie 

Časový horizont: 

- 2020 – 2025 

Realizátor: 

- Obec Potônske Lúky 

- Registrovaný subjekt 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Dunajská Streda 

 

Priorita č. 3 Nezamestnanosť 

- pomoc pri rekvalifikácii 

- pomoc pri pracovných návykoch 

- spolupráca s ÚPSVaR 

Časový horizont: 

- 2020 – 2025 

Realizátor: 

- Obec Potônske Lúky 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Dunajská Streda 

 

Priorita č. 4 Sociálna služba v zariadení 

- Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby v registrovanom zariadení VÚC 

Časový horizont: 

- 2020 – 2025 

Realizátor: 

- Obec Potônske Lúky 

- Trnavský samosprávny kraj 

- Registrovaný subjekt zariadenia sociálnych služieb 
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Priorita č. 5 Vybudovanie bezbariérovosti v obci 

- spracovanie projektovej dokumentácie 

- získanie finančných prostriedkov 

- realizácia 

Časový horizont: 

- 2020 – 2025 

Realizátor: 

- Obec Potônske Lúky 

- Trnavský samosprávny kraj 

- Ministerstvo Práce sociálnych vecí a rodiny SR 

Financovanie: 

- vlastné finančné zdroje obce 

- dotácie z MPSVaR SR 

 

Priorita č. 6 Rekonštrukcia mostu - lávky 

- spracovanie projektovej dokumentácie 

- získanie finančných prostriedkov 

- realizácia 

Časový horizont: 

- 2020 – 2025 

Realizátor: 

- Obec Potônske Lúky 

- Trnavský samosprávny kraj 

- Slovenský vodohospodársky podnik 

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Financovanie: 

- vlastné finančné zdroje obce 

- dotácie z MD SR 

 

 

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 
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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. Je na samospráve, ako 

zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný život.  

 

 

 

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. Je na samospráve, ako zabezpečí 

svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný život.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Leonard Flaška – starosta obce 
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Príloha  

Dotazník pre občanov obce Potônske Lúky 

 

1. Ako dlho žijete v Potônskych Lúkach?  

 

 menej ako 5 rokov  

 6 – 15 rokov  

 16 – 30 rokov 

 viac ako 31 rokov 

 neviem sa vyjadriť  

 

2. Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali získať informácie o niektorej forme 

sociálnych služieb ?  

 

 obrátim sa na človeka, ktorý sa s podobným problémom stretol  

 kontaktujem organizácie, o ktorých viem, že podobné služby poskytujú  

 získam informácie z internetu  

 opýtam sa na úradoch  

 takéto informácie nevyhľadám 

 neviem, doteraz som sa s takou situáciou nestretol/a 

 

3. Ako by ste postupovali v prípade trvalého postihnutia člena Vašej rodiny ?  

  

 snažil/a by som sa zaistiť starostlivosť sám/sama, príp. využiť pomoc blízkych ľudí  

 využil/a by som služby poskytované v domácom prostredí  

 spoľahol/la by som sa na pomoc inštitúcií  

  iné /vypíšte/ ………………………..  

 neviem sa vyjadriť 

 

4. Prosíme, označte všetky služby, ktoré v súčasnej dobe užívate Vy osobne alebo Vám blízka 

osoba:  

 

 poradenstvo 

 klub mládeže 
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 klub dôchodcov  

 služby pre seniorov – domáca opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov 

 služby pre osoby so zdravotným postihnutím – denný stacionár,  

  prepravná služba …  

  iné /vypíšte/ ………………………  

 Neviem sa vyjadriť 

 

5. Kto využíva danú službu ?  

 

 senior  

 dieťa so zdravotným postihnutím  

 osoba so zdravotným postihnutím  

 dlhodobo choré dieťa  

 dlhodobo chorý dospelý  

 osoba ohrozená závislosťou  

 človek v nepriaznivej životnej situácii / strata bývania, domáce násilie ...  

 nezamestnaný/á  

 iná odpoveď ………………………….. 

 neviem sa vyjadriť 

 

6. Ktoré z nasledujúcich skupín obyvateľov obce si podľa Vás zaslúžia viac pozornosti ?  

/max. 4 odpovede/  

 

 rodiny s malými deťmi . občania v prechodnej sociálnej kríze  

 rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím . neprispôsobiví občania  

 deti a mládež . nezamestnaní  

 seniori, etnické menšiny  

 osoby so zdravotným postihnutím . iná skupina …………………..  

 dlhodobo chorý   

 osoby ohrozené závislosťou 

 neviem sa vyjadriť  
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7. Na ktoré oblasti pomoci by sa mala obec v budúcnosti viac zamerať ? /max 3 od./  

  

 rozvoj služieb poskytovaných v domácnostiach  

 linka dôvery  

 osobná asistencia, domáca opatrovateľská služba  

 služby pre seniorov – jedáleň, zariadenie pre seniorov  

 služby pre osoby so zdravotným postihnutím – stacionár, prepravná služby  

 chránené dielne – riešenie zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím  

 starostlivosť o osoby ohrozené závislosťou 

 iné ……………………………..  

 neviem sa vyjadriť  

 

Štatistické otázky  

 

Aké je zloženie Vašej domácnosti ?  

 

 jednotlivec   

 obaja rodičia s dieťaťom 

 jeden rodič s dieťaťom  

  manželia bez detí  

 viacgeneračná domácnosť  

  iný typ  

 

Aké je Vaše zamestnanie ?  

 

 zamestnanec  

 dôchodca  

 študent/ka   

 invalidný dôchodca  

 podnikateľ  

 nezamestnaný 

 neviem sa vyjadriť  
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Koľko máte rokov ?  

 

 menej ako 25  

 26 – 35 

 36 – 45 

 46 – 55 

 56 – 65  

 66 – 75  

 76 a viac 

 neviem sa vyjadriť 

 

Aké je Vaše najvyššie dokončené vzdelanie ?  

 

 základné  

 stredné 

 stredné s maturitou 

 vyššia odborná škola  

 vysokoškolské  

 neviem sa vyjadriť 

 

Ako by ste hodnotili životnú úroveň Vašej domácnosti ?  

 

 veľmi dobrá  

 skôr dobrá  

 skôr zlá 

 veľmi zlá 

 neviem sa vyjadriť  

 

Ste muž alebo žena ?  

 

 muž  

 žena  
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