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ÚVOD  - ZÁKLADNÉ VYMEDZENIE PROBLEMATIKY 

 

 

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Drahovce na roky 2018 – 2023 je strednodobý 

strategický dokument, ktorý je základným nástrojom komunitného plánovania. Pre objasnenie 

podstaty komunitného plánovania sociálnych služieb je potrebné charakterizovať pojmy 

komunita a sociálna služba. 

Komunita je chápaná ako skupina osôb, pre ktorú je príznačný určitý znak alebo súbor 

znakov, pričom tieto sú vo všeobecnosti vnímané ako typické. Komunita je vymedzená hranicami 

(ktoré môžu byť geografické, politické, ekonomické alebo sociálne) a medzi jej členmi existujú 

vzájomné sociálne väzby a vzťahy. Je definovaná ako miesto, kde môže člen získať emocionálnu 

podporu, ocenenie, a praktickú pomoc v každodennom živote. Základnou občianskou komunitou 

je obec, ktorá je občanovi po rodine najbližšie a ktorá svojimi sociálnymi aktivitami môže chrániť 

jeho sociálne záujmy.  

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 vymedzuje 

sociálnu službu ako  odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto 

činností, ktoré sú zamerané na: 

 prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 

 zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na 

podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

 zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb 

fyzickej osoby, 

 riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 

 prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny, 

 zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri 

starostlivosti o dieťa. 

Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi 

zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania 

sociálnych služieb. 

Hlavné poslanie sociálnych služieb  je podpora začleňovania ľudí do spoločnosti, sociálna 

súdržnosť, smerovanie k službám poskytovaným na komunitnej úrovni a rozvinutie ich 

potenciálu v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti. 

Komunitné plánovanie je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov. 

Pomocou tejto metódy je možné plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym 

špecifikám a potrebám jednotlivých občanov, nakoľko je to otvorený proces zisťovania potrieb 

a zdrojov a hľadanie najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb. Z hľadiska uspokojovania 
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(súčasných aj budúcich) sociálnych potrieb v obci je teda komunitné plánovanie veľmi dôležité: 

poskytuje nám odpoveď na otázku, aké sociálne služby a v akom rozsahu je potrebné vytvoriť, ako 

by mali byť rozmiestnené tieto služby a aké personálne, materiálne a finančné zdroje sú na to 

k dispozícii.  

Cieľom komunitného plánovania je posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov 

obce, predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín, resp. 

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

Procesu komunitného plánovania sa zúčastňujú zadávatelia sociálnych služieb, 

poskytovatelia sociálnych služieb a prijímatelia/užívatelia sociálnych služieb. Zadávatelia 

sociálnych služieb sú tí, ktorým zákon ukladá zabezpečiť sociálne služby pre obyvateľov územia, 

ktoré spravujú, t .j. obce a mestá. Poskytovatelia sociálnych služieb môžu že byť fyzické osoby, 

podnikateľské subjekty, súkromné neziskové organizácie, organizácie zriadené obcou, 

organizácie zriadené samosprávnym krajom, organizácie zriadené štátom. Užívatelia sociálnych 

služieb sú ľudia v nepriaznivej sociálnej situácii, pre ktorých sú sociálne služby určené. Sú to 

rovnako tí, ktorí už služby dostávajú ako aj tí, ktorí na ne čakajú. Je veľmi dôležité na začiatku 

i v priebehu procesu komunitného plánovania zvažovať, pre ktoré sociálne skupiny sociálne 

služby plánujeme. 

Komunitné plánovanie má byť zamerané najmä na rozvoj komunitných sociálnych služieb, 

t. j. služieb, ktoré sú poskytované takým spôsobom, aby obyvatelia obce mohli zotrvať vo svojom 

prirodzenom sociálnom prostredí a pritom ich potreby budú uspokojené. 

Výsledkom komunitného plánovania je Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS), 

spracováva sa na obdobie spravidla 5 až 7 rokov. Povinnosť obcí a miest mať vypracovaný KPSS 

vychádza zo Zákona 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. 

V zmysle §83 citovaného zákona obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb 

na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a 

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

potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne, finančné, prevádzkové a organizačné 

podmienky na ich zabezpečenie. Obec je povinná predložiť návrh komunitného plánu sociálnych 

služieb na verejnú diskusiu a zverejniť KPSS vhodným a v mieste obvyklým spôsobom. 

V zmysle novelizovaného zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách (účinného 

od 1.1.2018) sú obce povinné do 30. 6. 2018 uviesť KPSS do súladu s § 83 citovaného zákona a do 

15 dní od jeho schválenia ho predložiť príslušnému vyššiemu územnému celku. 

Tento Komunitný plán sociálnych služieb obce Drahovce je spracovaný na programovacie 

obdobie 2018 – 2023. V súlade s novelizovaným  zákonom o sociálnych službách účinným od 

1.1.2018 Komunitný plán sociálnych služieb obce Drahovce na roky 2018 – 2023 obsahuje 

najmä: 

 analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce, 

 analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, 

foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce, 
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 analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom 

obvode obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, 

foriem sociálnych služieb a cieľových skupín v územnom obvode obce, 

 určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych 

služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej 

kapacity týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v 

jednotlivých druhoch zariadení v územnom obvode obce, 

 časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých 

druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, 

počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu 

kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli vytvorené podmienky na 

zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce, ktorí sú odkázaní na sociálnu 

službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových 

podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec a zapojené subjekty na tvorbu a 

realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb, 

 spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb, 

 podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb. 

Podklad pre spracovanie komunitného plánu tvorili legislatívne normy, strategické a 

koncepčné dokumenty, ktoré sú uvedené nižšie v Tabuľke č.1 a č.2. KPSS ako dokument rozvoja 

sociálnych služieb na lokálnej úrovni, musí korešpondovať s legislatívou a rozvojovými 

dokumentmi na lokálnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.  

Tabuľka 1 - Legislatívny rámec pre plánovanie sociálnych služieb 

Číslo a názov zákona 

Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 305/2005 Zb. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

Tabuľka 2 - Zoznam strategických a koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu   
Úroveň 
dokumentu 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drahovce na roky 2015 – 2020 lokálna 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 - 2020 regionálna 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 národná 

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 národná 

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na 
roky 2014 – 2020 

národná 

Európa 2020 nadnárodná 

Európska sociálna charta nadnárodná 

Lisabonská zmluva nadnárodná 
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Komunitný plán sociálnych služieb je živý materiál – otvorený dokument, ktorý bude 

reagovať na zmeny a potreby celej komunity v obci, na meniace sa legislatívne, materiálne, 

finančné a personálne prostredie. Z tohto dôvodu bude priebežne vyhodnocovaný a v prípade 

potreby aktualizovaný podľa vopred stanovených pravidiel. Navrhované zmeny a úpravy 

dokumentu vstúpia do platnosti po schválení obecným zastupiteľstvom.   
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1.SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA  

 

1.1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE 

Obec Drahovce sa nachádza na juhozápade Slovenska, na hlavnej štátnej ceste medzi 

Trnavou a Piešťanmi. Administratívne je začlenená do okresu Piešťany a Trnavského 

samosprávneho kraja. Od okresného mesta Piešťany sú Drahovce vzdialené 10 km južným 

smerom. Drahovce s počtom obyvateľov 2 558 (k 31.12.2017) spadajú do kategórie obcí nad 2000 

obyvateľov. Obec sa rozprestiera na ploche 2 404,11 ha. Hustota obyvateľstva k 31.12.2017 bola 

106,4 obyv./km2. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113.  

Tabuľka 3 – Všeobecná charakteristika obce 

Symboly obce Erb, vlajka, pečať 

Kód obce 506991 

IČO 00312461 

PSČ 922 41 

Telefónne smerovacie číslo 033 

Rozloha katastrálneho územia 2 404,11 ha 

Nadmorská výška v strede obce 150  m n. m. 

Počet obyvateľov  31.12.2017 2 558 

Hustota obyvateľstva  106,4 obyv./km2 

Prvá písomná zmienka r.1113 

Okres Piešťany 

Samosprávny kraj Trnavský 
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1.2.ANALÝZA SOCIOLOGICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJOV OBCE 

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV 

Vývoj celkového počtu obyvateľov obce Drahovce za poslednú dekádu uvádza Tabuľka č.4 

a znázorňuje Graf č.1, z ktorých je zrejmé, že v obci sa do roku 2010 prejavovali tendencie 

zvyšovania počtu obyvateľstva, avšak od roku 2011 má vývoj celkového počtu obyvateľov 

kolísavý charakter.  

Tabuľka 4 - Vývoj počtu  obyvateľov v obci Drahovce v rokoch 2008 - 2017 

ROK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyvateľov 2 601 2 612 2 615 2 573 2 575 2 554 2 561 2 543 2 562 2 558 

Zdroj: Štatistický úrad SR  

Graf 1 – Zdroj: Tabuľka 4 

Celkový prírastok/úbytok obyvateľov je výsledkom reprodukcie populácie (prirodzeného 

prírastku/úbytku) a jej priestorového pohybu (migrácie). Hodnoty migračného salda boli síce viac 

krát (okrem štyroch prípadov) pozitívne, avšak hodnoty prirodzeného prírastku boli viackrát 

negatívne ako pozitívne, čo v časovom horizonte rokov 2008 až 2017 spôsobilo negatívny celkový 

prírastok, t. j. úbytok. 

Tabuľka 5  - Prirodzený prírastok obyvateľov, migračné saldo a celkový prírastok obyvateľov obce  

ROK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Narodení 29 37 26 23 20 14 24 21 18 31 

Zosnulí 23 29 27 23 27 39 21 32 28 33 

Prirodzený 
prírastok 

6 8 -1 0 -7 -25 3 -11 -10 -2 

Prisťahovaní 52 38 37 31 35 31 32 28 46 47 

Odsťahovaní 38 35 33 38 26 27 28 35 17 49 

Migračné saldo 14 3 4 -7 9 4 4 -7 29 -2 

CELKOVÝ 

PRÍRASTOK 
20 11 3 -7 2 -21 7 -18 19 -4 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Graf 2 – Zdroj: Tabuľka 5 

 

 

 

 
Graf 3 – Zdroj: Tabuľka 5 
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Graf 4 – Zdroj: Tabuľka 5 

 

 

 

 

ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 

Z retrospektívneho pohľadu na vývoj vekového zloženia obyvateľstva obce 

Drahovciach vyplýva, že v poslednom desaťročí podiel osôb v poproduktívnom veku rástol, 

pričom podiel produktívnej populácie sa znižoval; percentuálne zastúpenie detskej zložky malo 

kolísavý charakter a miera zastúpenia tejto zložky sa v roku 2017 nedostala ani na úroveň zo 

začiatku dekády (viď Tabuľka č.6 a Graf č.5). 

Tabuľka 6 - Vývoj vekovej štruktúry obyvateľov obce Drahovce 2008 -2017 

Vekové zložky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Predproduktívna 

zložka 0 - 14 roč. 

 

371 378 382 370 359 343 344 333 338 359 

Produktívna 

zložka 15 – 64 roč. 

 

1 850 1 846 1 842 1 817 1 830 1 840 1 834 1 823 1 824 1 802 

Poproduktívna 

zložka 65 r. a viac 
380 388 391 386 386 371 383 387 400 397 

SPOLU 2601 2612 2615 2573 2575 2554 2561 2543 2562 2558 

 Zdroj: Štatistický úrad SR 
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 Graf 5 – Zdroj: Tabuľka 6     

 

Z analýzy vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva obce Drahovce z pohľadu ekonomických 

vekových kategórií možno vyvodiť trend starnutia populácie, čo je globálny fenomén, aj na 

Slovensku je hlavným vývojovým trendom, jednotlivé regióny sa líšia len tempom starnutia. 

Úroveň populačného starnutia dobre vystihujú priemerný vek obyvateľstva a index starnutia, 

ktoré majú stúpajúcu tendenciu. Priemerný vek obyvateľstva obce Drahovce k 31.12.2017 

dosiahol hodnotu 41,49 (SR 40,59). Index starnutia (počet osôb vo veku 65 a viac pripadajúcich 

na 100 osôb vo veku 0-14 rokov) obce k 31.12.2017 bol 110,58 (SR 99,43), čo znamená, že na 100 

obyvateľov vo vekovej skupine 0-14-ročných pripadlo skoro 111 osôb starších ako 65 rokov. 

Index ekonomického zaťaženia (počet obyvateľstva v neproduktívnom veku pripadajúcich na 

100 osôb v produktívnom veku), ktorý vyjadruje akou mierou je v populácii zaťažená produktívna 

zložka obyvateľstva neproduktívnou zložkou, bol k 31.12.2017 v obci Drahovce 41,95 (SR 45,21). 

V štruktúre obyvateľov obce Drahovce podľa pohlavia mierne dominujú muži  s 51,5%.  

Veková štruktúra mužov je priaznivejšia ako veková štruktúra žien. Muži majú v 

predproduktívnom ako aj v produktívnom veku vyššiu mieru zastúpenia ako ženy avšak majú 

nižší podiel osôb v dôchodkovom veku (viď Tab.č.7). Mužská populácia má nižší priemerný vek 

(40,28) ako ženská populácia (42,78) a  index starnutia u mužov (muži:86,19, ženy:144,97) tiež 

dosahuje oveľa priaznivejšie hodnoty. Index ekonomického zaťaženia je zas priaznivejší u žien 

(muži:42,22, ženy:41,67)  
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Tabuľka 7 – Veková štruktúra mužov a žien obce Drahovce k 31.12.2017 

Počet 

obyvateľov  

V tom vo veku 

Predprod. Produktívni Poprodukt. Predprod. Produktívni Poprodukt. 

absolútne hodnoty relatívne hodnoty 

Ženy 1 241 149 876 216 12,0% 70,6% 17,4% 

Muži 1 317 210 926 181 15,9% 70,3% 13,8% 

Spolu 2 558 359 1 802 397 14,1% 70,4% 15,5% 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 

 

 

 

  

Graf 6 – Zdroj: Tabuľka 7 

 

  

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v Drahovciach nie je príliš priaznivá. Podľa 

ukončeného stupňa vzdelania v obci dominujú obyvatelia s učňovským a stredným odborným 

vzdelaním bez maturity (29,7%). Túto štruktúru dopĺňajú obyvatelia s maturitou (28,8%). V obci 

nedosahuje podiel ľudí s  vysokoškolským vzdelaním (6,7%) krajskú hodnotu (11,5%) ani 

celoslovenskú hodnotu (13,8%), a je o niečo vyšší podiel obyvateľov so základným vzdelaním 

(18,2%) ako na krajskej (16,5%) a štátnej úrovni (15%). 

 Podľa aktuálneho Atlasu rómskych komunít z roku 2013 žije v obci Drahovce rómska 

komunita, jej percentuálne zastúpenie z celkového počtu obyvateľov predstavuje 1,9%. Rómska 

komunita žije v intraviláne obce integrovane, resp. koncentrovane. 

K 31.12.2017 bolo v obci evidovaných 45 uchádzačov o zamestnanie, z toho 11 

dlhodobo nezamestnaných, t. j.,  boli v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny viac ako 1 

rok.  V poslednom desaťročí mal vývoj počtu nezamestnaných v obci do roku 2013 zvyšujúcu 

tendenciu a od vtedy klesajúcu. Čo sa týka štruktúry nezamestnaných podľa pohlavia, bol počas 

sledovaného obdobia podiel mužov najvyšší v roku 2010 (61,3%) a najnižší v roku 2017 (37,8%).  
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Tabuľka 8 -  Vývoj počtu nezamestnaných v obci Drahovce  
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 Zdroj: Štatistický úrad SR    

 Medzi sociálne najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov patria seniori, osoby so 

zdravotným postihnutím a ŤZP, osoby s nepriaznivým zdravotným stavom, rodiny s deťmi 

(predovšetkým rodiny s maloletými deťmi, viacdetné rodiny a neúplné rodiny) a mládež, členovia 

marginalizovaných komunít, medzi nimi aj rómskych, dlhodobo nezamestnaní, občania 

v prechodnej sociálnej kríze, osoby ohrozené chudobou, obete správania iných osôb (obete 

násilia, týrané, zneužívané, zanedbávané deti, týrané ženy, atď.) a osoby ohrozené závislosťou. 

 Vekovú štruktúru seniorov – obyvateľov starších ako 65 rokov v obci Drahovce v roku 

2017 uvádza Tabuľka č.9 a znázorňuje Graf č.7.  Počet osôb v jednotlivých vekových  skupinách  

s pribúdajúcim vekom klesá, čo je prirodzeným javom. 

Tabuľka 9 – Veková štruktúra poproduktívnej zložky obyvateľov (65 rokov+) v obci Drahovce k 31.12.2017 

Vekové skupiny 65 – 69 r. 70 – 74 r. 75 – 79 r. 80 – 84 r. 85 – 89 r. nad 90r. SPOLU 

Počet osôb vo vekovej  
skupine    

127 90 89 45 32 14 397 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Graf 7 – Zdroj: Tabuľka 9 

  

 Tabuľka č.10 uvádza počet dôchodcov, ktorým sa vyplácal dôchodok v obci Drahovce – či 

už starobný, predčasný starobný, invalidný, sirotský, sociálny, vdovský alebo vdovecký. Z údajov 

vyplýva, že najčastejšie vyplácaným druhom dôchodku bol v obci Drahovce k 31.12.2017 

starobný dôchodok (501) a invalidný dôchodok (216). Podiel žien v skupine poberateľov 

dôchodku bolo 56%-ný. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140
127

90 89

45
32

14

Veková štruktúra poproduktívnej zložky obyvateľov (nad 65 rokov) obce Drahovce k 
31.12.2017

65 - 69 r. 70 - 74 r. 75 - 79 r. 80 - 84 r. 85 - 89 r. 90 a viac r.



 

 

Komunitný plán sociálnych služieb  obce Drahovce na roky 2018 - 2023 

 

15 1.SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 

 

Tabuľka 10 - Počet dôchodcov v obci Drahovce k 31.12.2017, ktorým sa vyplácal dôchodok  

Druh dôchodku Spolu 
Z toho 

ženy 

Starobný sólo 362 174 

Starobný v súbehu s vdovským 108 108 

Starobný v súbehu s vdoveckým 31 x 

Starobný dôchodok spolu 501 282 

Predčasný starobný sólo 7 3 

Predčasný starobný v súbehu s vdovským 0 0 

Predčasný starobný v súbehu s vdoveckým 0 x 

Predčasný starobný dôchodok spolu 7 3 

Invalidný s poklesom schopnosti VZČ* do 70% vr. sólo  130 68 

Invalidný s poklesom schopnosti VZČ* do 70% vr. v súbehu s vdovským  6 6 

Invalidný s poklesom schopnosti VZČ* do 70% vr. v súbehu s vdoveckým  0 x 

Invalidný s poklesom schopnosti VZČ* nad 70% sólo 64 26 

Invalidný s poklesom schopnosti VZČ* nad 70% v súbehu s vdovským  2 2 

Invalidný s poklesom schopnosti VZČ* nad 70% v súbehu s vdoveckým  0 x 

Invalidný z mladosti  14 7 

Invalidný dôchodok spolu 216 109 

Vdovský dôchodok sólo 19 19 

Vdovecký dôchodok sólo 1 x 

Sirotský dôchodok 9 6 

Sociálny dôchodok 3 1 

SPOLU 756 420 

Zdroj: Sociálna poisťovňa                                                                                      *VZČ – vykonávať zárobkovú činnosť 

 

 Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) je osoba, ktorej zdravotné postihnutie 

dosahuje mieru funkčnej poruchy (nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností 

pacienta, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie 

ako 12 mesiacov) najmenej 50 %. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bol počet 

osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v obci Drahovce (k  31.12.2017) 225. Z nich 117 osôb 

poberalo peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov (napr. na diétu, na hygienu 

alebo opotrebovanie, na prevádzku osobného motorového vozidla) a na osobnú asistenciu. 

Tabuľka č.11 uvádza štruktúru skupiny osôb s ŤZP podľa veku a pohlavia, resp. percentuálne 

zastúpenie osôb s ŤZP v jednotlivých vekových kategóriách obyvateľov obce. Z údajov vyplýva, že 

najväčší podiel osôb s ŤZP je vo vekových kategóriách nad 80 rokov a od 66 do 80 rokov, t. j. medzi 

seniormi. 
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Tabuľka 11 – Štruktúra skupiny osôb s ŤZP k  31.12.2017 v obci Drahovce 

Vek Počet osôb v obci  
Počet osôb s ŤZP % 

z obyvateľov  ženy muži Spolu 

Vo veku do 7 rokov 186 1 0 1 1% 

Vo veku od 8 do 18 rokov 254 3 1 4 2% 

Vo veku od 19 do 65 rokov 1 744 60 69 129 7% 

Vo veku od 66 do 80 rokov 292 38 20 58 20% 

Vo veku nad 80 rokov 82 19 14 33 40% 

Spolu 2 558 121 104 225 9% 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR 

 Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, 

vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, 

vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia 

v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 

hodín denne. Rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na opatrovanie vydáva príslušný 

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Peňažný príspevok sa poskytuje osobe, ktorá opatruje osobu 

s ŤZP odkázanú na opatrovanie a slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri 

úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať 

v prirodzenom domácom prostredí. Tabuľka č.12 uvádza vekovú štruktúru opatrovaných osôb 

s ŤZP a poberateľov príspevku na opatrovanie v obci Drahovce. Ako vidíme, najviac opatrovaných 

osôb je vo vekovej kategórii nad 60 rokov a vo vekovej kategórii od 18 do 60 rokov. 

Tabuľka 12 – Štruktúra opatrovaných osôb a poberateľov PP v obci Drahovce k  31.12.2017  

Počet  
Veková štruktúra 

Počet celkom 
Do 17 rokov 

Od 18 do 60 
rokov 

Viac ako 60 
rokov 

Počet poberateľov 

peňažného príspevku na 

opatrovanie 

x 20 13 33 

Počet opatrovaných osôb 2 17 18 37 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka (vypláca ju Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny), ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa 

do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný 

stav. Z Tabuľky č.13 nižšie vyplýva, že k  31.12.2017 malo v obci Drahovce 5 detí dlhodobo 

nepriaznivý zdravotný stav.   

Tabuľka 13 – Počet poberateľov rodičovského príspevku v obci Drahovce k  31.12.2017 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 Vekovú štruktúru detí – predproduktívnej zložky obyvateľov obce znázorňuje Graf č.8., 

podľa ktorej je možné očakávať zvyšovanie počtu detí vo vekovej skupine 4 – 6 rokov. 

Vek dieťaťa Počet detí v obci  

Počet poberateľov rodičovského príspevku vo veku 

dieťaťa 

počet  %  z obyvateľov 

Od 0 do 3 rokov 95 74 77,9% 

Od 4 do 6 rokov 69 5 7,2% 

Spolu 164 79 48,2% 
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Graf 8 – Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného 

minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. 

Pomoc v hmotnej núdzi (PvHN) sa poskytuje iba do sumy nárokov stanovenej v zákone o pomoci 

v hmotnej núdzi, nie do sumy životného minima. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí 

a rodiny k  31.12.2017 bolo v obci Drahovce 16 poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, pričom 

počet spoločne posudzovaných osôb bol 20 (Viď Tabuľka č.14). Väčšina poberateľov PvHN (19) 

pochádzala z neúplnej rodiny. Až 75% poberateľov PvHN nemalo žiadny príjem, 6% malo príjem 

vo výške od 30 do 60 Eur a 3% poberateľov malo príjem vo výške nad 210 Eur.  

Tabuľka 14 – Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v obci Drahovce k  31.12.2017 

Pomoc v hmotnej núdzi Počet  
% 

z obyvateľov 

Počet poberateľov PvHN 16 0,6 % 

Počet spoločne posudzovaných osôb PvHN (počet osôb v 

domácnosti príjemcu PvHN) 
20 0,8 % 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 O viacerých sociálnych skupinách sa nevedú presné štatistiky a ich reálny počet na území 

obce nie je známy (napr. užívatelia drog a pod.). Niektoré skupiny zostávajú skryté, pokiaľ 

nepožiadajú o pomoc jednotlivci, resp. ľudia z ich okolia (napr. obete násilia, jednotlivci na hranici 

chudoby a pod.).  
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2. ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

 

Táto kapitola je zameraná na analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa 

jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych 

služieb v územnom obvode obce. Analýza poskytovaných sociálnych služieb úzko nadväzuje na 

analýzu demografických údajov a sociálnej situácie obce a predstavuje neoddeliteľnú súčasť 

komunitného plánu, pretože iba na základe zmapovania súčasnej situácie je možné identifikovať 

silné a slabé stránky v oblasti poskytovania sociálnych služieb a navrhnúť konkrétne možnosti ich 

budúceho rozvoja.  

   

2.1. ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PODĽA JEDNOTLIVÝCH 
DRUHOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

  

Pred samotnou analýzou je dôležité priblížiť druhy sociálnych služieb v zmysle Zákona 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.  

V úvode tohto dokumentu je uvedené ako vymedzuje citovaný zákon sociálnu službu. Druh 

sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby sa určia podľa 

nepriaznivej sociálnej situácie a pri niektorých sociálnych službách aj podľa stupňa odkázanosti 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách).  

Sociálne služby podľa druhu sú sociálne služby krízovej intervencie, sociálne služby na 

podporu rodiny s deťmi, sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií a podporné 

služby. 

Sociálne služby krízovej intervencie sú: 

 terénna sociálna služba krízovej intervencie, 

 poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach (nízkoprahové denné centrum, integračné 

centrum, komunitné centrum, nocľaháreň, útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového 

bývania), 

 nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu. 

Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi sú: 

 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, 

 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, 

 služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, 

 služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení   

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, 

 služba včasnej intervencie. 
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Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku sú: 

 poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 

inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (zariadenie 

podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, 

rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný 

stacionár), 

 domáca opatrovateľská služba, 

 prepravná služba, 

 sprievodcovská služba a predčitateľská služba, 

 tlmočnícka služba, 

 sprostredkovanie tlmočníckej služby, 

 sprostredkovanie osobnej asistencie, 

 požičiavanie pomôcok. 

Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií sú: 

 monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, 

 krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií. 

Podporné služby sú: 

 odľahčovacia služba, 

 pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, 

 poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, 

 podpora samostatného bývania, 

 poskytovanie sociálnej služby v jedálni, 

 poskytovanie sociálnej služby v práčovni, 

 poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny. 

Odborná činnosť (základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, 

atď.) vykonávaná ako samostatná odborná činnosť na základe zápisu do registra sa považuje za 

druh sociálnej služby. 

 
Na území obce Drahovce sú poskytované nasledovné druhy sociálnych služieb: 

 sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, 

a to: 

1. domáca opatrovateľská služba, 

 

 podporná služba, a to: 

1. poskytovanie sociálnej služby v jedálni (stravovanie) – aj formou donášky, 

 

 odborná činnosť, a to: 

1. základné sociálne poradenstvo. 
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2.2. ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PODĽA JEDNOTLIVÝCH 
FORIEM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

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 umožňuje 

poskytovanie sociálnych služieb viacerými formami: ambulantnou, terénnou, pobytovou alebo 

inou formou (najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií) podľa 

nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava. 

Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je 

sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom 

poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie.  

Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom 

prostredí alebo v jej domácom prostredí. Terénnu formu sociálnej služby možno poskytovať aj 

prostredníctvom terénnych programov, ktoré sa vykonávajú odbornými činnosťami alebo 

ďalšími činnosťami podľa zákona o sociálnych službách.  

Pobytová forma sociálnej služby v zariadení sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je 

ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba alebo týždenná 

sociálna služba. 

Poskytovanie terénnej formy sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má 

prednosť pred pobytovou sociálnou službou. Pri pobytovej sociálnej službe má prednosť 

týždenná pobytová sociálna služba pred celoročnou pobytovou sociálnou službou. 

Z pohľadu rozsahu poskytovania sa sociálna služba poskytuje na neurčitý čas alebo na 

určitý čas. 

 Na území obce Drahovce sú poskytované nasledovné formy sociálnych služieb: 

 terénna forma sociálnej služby:  

1. domáca opatrovateľská služba a  

2. poskytovanie sociálnej služby v jedálni (stravovanie) – aj formou donášky, 

 

 ambulantná forma sociálnej služby:  

1. základné sociálne poradenstvo. 
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2.3. ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PODĽA JEDNOTLIVÝCH 
POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

 Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych 

službách: 

 verejný poskytovateľ sociálnej služby (obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená 

obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným 

celkom) a  

 neverejný poskytovateľ sociálnej služby (iná fyzická alebo právnická osoba). 

 Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do 

registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok.  

 Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plniť podmienky kvality poskytovanej 

sociálnej služby podľa citovaného zákona, ktoré podrobne určujú kritériá, štandardy a 

indikátory kvality poskytovanej sociálnej služby členené do štyroch oblastí: dodržiavanie 

základných ľudských práv a slobôd, procedurálne podmienky, personálne podmienky, 

prevádzkové podmienky. Zavedenie, plnenie a hodnotenie podmienok kvality poskytovanej 

sociálnej služby je jedným zo základných nástrojov zvyšovania kvality života prijímateľov 

sociálnych služieb, ich sociálneho začlenenia a odborného poskytovania sociálnych služieb s 

posilnením ľudsko-právneho rozmeru a orientácie na potreby a preferencie prijímateľa. 

 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) v 

spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny spracovalo metodický dokument pre 

poskytovateľov sociálnych služieb za účelom podporiť ich v implementácii podmienok kvality do 

svojej praxe a metodický dokument pre proces hodnotenia podmienok kvality poskytovanej 

sociálnej služby. Proces implementácie a nastavenia systému hodnotenia kvality je zároveň 

podporený Národným projektom Podpora zavedenia a hodnotenia podmienok kvality 

poskytovaných sociálnych služieb. MPSVaR SR do 31. 12. 2017 podmienky kvality poskytovanej 

sociálnej služby ešte nehodnotilo. 

Sociálne služby na území obce Drahovce sú v súčasnosti poskytované iba verejným 

poskytovateľom sociálnych služieb – obcou ako poskytovateľom sociálnych služieb.  

 Kompetencie obcí v systéme sociálnych služieb upravuje zákon o sociálnych službách. 

Podľa § 80 tohto zákona sú v pôsobnosti obce nasledovné aktivity: 

 vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb, 

 utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja, 

 je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti, resp. zániku odkázanosti na sociálnu službu 

v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a na 

opatrovateľskú službu,   

 vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, 

 je správnym orgánom v konaniach o povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov 

platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, 

 poskytuje základné sociálne poradenstvo, 

 poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, 

nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, 

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=poskytovate%C4%BE%20soci%C3%A1lnych%20slu%C5%BEieb&timeslice=null#lema13
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=poskytovate%C4%BE%20soci%C3%A1lnych%20slu%C5%BEieb&timeslice=null#lema15
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nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, opatrovateľskej služby, prepravnej služby, 

odľahčovacej služby, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa §31 a terénnej sociálnej 

služby krízovej intervencie, 

 uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a 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, 

 zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre 

seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár, 

 môže poskytnúť finančný príspevok na príslušný rozpočtový rok neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby (ak mu už ministerstvo neposkytlo) na základe písomnej 

zmluvy a kontroluje hospodárenie s ním, 

 poskytuje 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, 

 môže poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

 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, ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a 

kontroluje ich plnenie, 

 vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby, evidenciu rozhodnutí v konaniach, v ktorých je správnym 

orgánom a evidenciu prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode, 

 vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu, 

 poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom 

sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,  

 uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia 

odkázanosti na sociálnu službu, 

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

posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku. 

 

 Samospráva obce však môže zriaďovať alebo zakladať aj iné zariadenia, resp. poskytovať 

alebo zabezpečovať aj iné druhy sociálnej služby ako sú vyššie uvedené, príp. môže sociálne 

služby účelne a vhodne spájať. 

 Obec Drahovce poskytuje svojim obyvateľom nasledovné sociálne služby podľa zákona 

o sociálnych službách:  

 

 základné sociálne poradenstvo (§ 19) zamerané na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej 

situácii: posúdenie povahy problému osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných 

informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a 

sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Sociálne poradenstvo obec Drahovce vykonáva 

prostredníctvom zamestnanca obecného úradu. 
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 domácu opatrovateľskú službu (§41), ktorá sa poskytuje osobe odkázanej na pomoc inej 

osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných 

sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách a jej stupeň odkázanosti 

je najmenej II podľa prílohy č. 3 citovaného zákona. Opatrovateľská služba je poskytovaná v 

domácnosti občana v pracovných dňoch, v minimálnom rozsahu 2 hodiny denne a maximálne 

7,5 hodiny denne zamestnancami obce. Obec Drahovce poskytuje domácu opatrovateľskú 

službu prostredníctvom 5 opatrovateliek, dve z nich zamestnáva na plný úväzok a 3 na 

čiastočný úväzok. Štyria prijímatelia domácej opatrovateľskej služby hradia za túto službu 1 

Euro za hodinu, jedna opatrovaná osoba prijíma túto službu bez úhrady.  

 

 poskytovanie sociálnej služby v jedálni (stravovanie) aj formou donášky (§58). Stravovanie 

sa poskytuje podľa zákona o sociálnych službách osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné 

podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie 

alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Obec Drahovce tento druh 

sociálnej služby zabezpečuje v priemere 60 stravníkom za výhodných cenových podmienok. 

Prijímateľ si hradí za stravnú jednotku 2,88 Eur a obec hradí donášku stravy imobilným 

občanom.  

 Obec Drahovce v zmysle zákona o sociálnych službách vykonáva posudkovú činnosť na 

účely odkázanosti na sociálnu službu (prostredníctvom Spoločného úradu samosprávy – 

pracovisko Piešťany). V roku 2017 bolo posúdených 9 žiadateľov. Nakoľko štyria žiadatelia mali 

dve rozhodnutia, obec vykonala celkovo 13 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, z toho 

bolo 7 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, päť o odkázanosti 

na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby a jedno rozhodnutie o odkázanosti na 

opatrovateľskú službu. Podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby mali 

v roku 2017 všetky posúdené osoby VI. stupeň odkázanosti. 

   

 Zhrnutie analýzy poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce Drahovce 

podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a poskytovateľov 

sociálnych služieb: 

Poskytovateľ 
Verejný / 

neverejný 

Druh poskytovanej sociálnej 

služby 

Forma poskytovanej 

sociálnej služby 

Obec Drahovce verejný 

základné sociálne poradenstvo ambulantná 

domáca opatrovateľská služba terénna 

poskytovanie sociálnej služby 

v jedálni (stravovanie) – aj formou 

donášky 

ambulantná + terénna 
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3. ANALÝZA POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
A ĎALŠÍCH OBYVATEĽOV  

 

 

 

Prijímateľom sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených 

zákonom o sociálnych službách poskytuje sociálna služba. Všetci ostatní obyvatelia sú buď 

čakateľmi na poskytovanie sociálnej služby, alebo potenciálnymi prijímateľmi.  

Občan má právo na výber sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo na výber 

poskytovateľa sociálnej služby. Druh sociálnej služby, forma a rozsah jej poskytovania sa určia 

podľa nepriaznivej sociálnej situácie alebo stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby. 

Nepriaznivá sociálna situácia podľa citovaného zákona je ohrozenie fyzickej osoby 

sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť 

svoje problémy, a to: 

 z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb, 

 pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových 

škodlivých činností, 

 pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov 

veku, 

 pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 

 z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (dôchodkový  vek), 

 pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

 pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných 

fyzických osôb, alebo 

 pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a 

generačne reprodukovanej chudoby, 

 z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania. 

Jednou zo základných podmienok pre úspešný proces komunitného plánovania je 

zapojenie všetkých troch skupín účastníkov. To znamená, že okrem zadávateľa sociálnych služieb 

(ktorému zákon ukladá zabezpečiť sociálne služby pre obyvateľov územia, ktoré spravuje – 

v našom prípade je to obec Drahovce) a poskytovateľov sociálnych služieb je veľmi dôležité 

zapojiť do tvorby komunitného plánu sociálnych služieb aj prijímateľov sociálnych služieb 

a ostatných obyvateľov. Zapojením obyvateľov sa totiž získajú informácie o potrebách 

jednotlivých sociálnych skupín, o kvalite poskytovaných sociálnych služieb, ako i názory a návrhy 

na ďalší rozvoj sociálnych služieb.  

Na oslovenie a zisťovanie názorov obyvateľov obce Drahovce bol zostavený dotazník. 

Cieľom zisťovania bolo získať údaje, ktoré môžu pomôcť komunitnému plánovaniu zohľadniť 

požiadavky jednak u prijímateľov sociálnych služieb, ale aj ostatných obyvateľov.  
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3.1. REALIZÁCIA PRIESKUMU 

 

Prieskum sa vykonával dotazníkovým zisťovaním. Otázky dotazníka zostavila skupina 

zložená zo zástupcov spracovateľa KPSS a obce (starosta a zamestnanec obecného úradu). 

Dotazník bol anonymný. Zameranie otázok v dotazníku bolo cielené na jednotlivé okruhy. 

Po úvodných informáciách o respondentovi (pohlavie, vek a pod.), resp. o domácnosti 

respondenta a informovanosti o sociálnych službách poskytovaných na území obce sa v prvom 

rade zisťovalo, či je už samotný respondent alebo jemu blízka osoba v súčasnosti poberateľom 

sociálnej služby a ak áno, aká je miera jeho spokojnosti s poskytovanými službami. Ďalej sa 

zisťovala potrebnosť jednotlivých druhov sociálnych služieb v budúcnosti, na čo nadväzovali 

otázky k forme týchto služieb a rozsahu ich poskytovania. V závere mal dotazovaný možnosť 

vyjadriť svoj názor a dávať  návrhy na rozvoj sociálnych služieb obce.  

V rámci realizácie prieskumu boli dotazníky k dispozícii  na obecnom úrade a na internete 

bola zverejnená jeho online verzia. O možnosti zapojenia sa boli občania informovaní oznámením 

v miestnom rozhlase a na webovom sídle obce. 

Dotazník pre prípravu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Drahovce na roky 2018 

- 2023 sa nachádza v prílohe č. 1 tohto dokumentu. 
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3.2. VYHODNOTENIE PRIESKUMU 

 

 

ŠTRUKTÚRA ÚČASTNÍKOV  PRIESKUMU 
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70,6%

5,9%

0%

5,9%

11,8%

0%

5,9%

zamestnanec

podnikateľ

nezamestaný

starobný dôchodca

študent

materská/rodičovská
dovolenka

invalidný dôchodca

Sociálny štatút respondentov

0%

22,2%

66,7%

0%

5,6%

5,6%

jednotlivec

manželia/pár bez detí, resp. deti sú dospelé a
žijú inde

rodičia s dieťaťom/deťmi

jeden rodič s dieťaťom/deťmi

viacgeneračná domácnosť

iné

Zloženie domácností respondentov

16,7%

61,1%

22,2%

nižšie vzdelanie (základné, vyučenie bez
maturity)

stredné vzdelanie (stredoškolské, vyučenie s
maturitou)

vyššie vzdelanie (vysokoškolské I., II. alebo III.
stupňa)

Zloženie účastníkov podľa vzdelania
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INFORMOVANOSŤ O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH  

 

 

 

 

 

  

77,8%

16,7%

33,3%

5,6%

0%

38,9%

11,1%

získam informácie na úradoch (Obecný úrad, Úrad práce,…

nakontaktujem sa na organizácie, o ktorých viem, že…

obrátim sa na človeka, ktorý sa s podobným problémom…

vyhľadám pomoc u priateľov, v rodine

získam informácie u ošetrujúceho lekára

získam informácie z internetu

neviem, doteraz som sa s takouto situáciou nestretol

Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali získať informácie o niektorej forme 
sociálnych služieb v obci Drahovce?

11,8%

29,4%

29,4%

70,6%

5,9%

osobné kontaktovanie

letáky, bulletiny do schránky

elektronická pošta (email)

internetová stránka obce

regionálne internetové médiá

Akú formu informovania o sociálnych službách poskytovaných v obci 
Drahovce by ste privítali?

16,7%

61,1%

22,2%

áno, viem

iba niektoré

neviem

Viete aké sociálne služby sú v súčasnosti poskytované v obci Drahovce?
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SKÚSENOSTI SO SOCIÁLNYMI SLUŽBAMI  

 

 
 

 
 
 

VYUŽÍVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V BUDÚCNOSTI 

 

 

6,3%

6,3%

0%

31,3%

56,3%

áno, sám pre seba

áno, pre svojich blízkych

áno, lebo aj v súčasnosti ich využívam

nie, nerozmýšľam nad tým

ešte neviem

Rozmýšľate o tom, že by ste v nasledujúcich 5 rokoch využili niektorú zo sociálnych 
služieb v obci Drahovce?

23,5%

76,5%

áno

nie

Využívate (využili ste) Vy osobne alebo Vám blízka osoba niektorú sociálnu službu v obci Drahovce?

40%

60%

0%

0%

spokojný

ani spokojný,ani nespokojný

nespokojný

nemám skúsenosť

Ako hodnotíte Vašu skúsenosť so sociálnymi službami v obci Drahovce?
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12,5%

37,5%

25%

56,3%

12,5%

12,5%

12,5%

31,3%

18,8%

0%

6,3%

6,3%

0%

0%

0%

18,8%

0%

0%

12,5%

12,5%

0%

0%

pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania
rodinného a pracovného života (terénnou formou)

zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (jasle)

zariadenie podporovaného bývania

zariadenie pre seniorov

zariadenie opatrovateľskej služby

domov sociálnych služieb

denný stacionár

domáca opatrovateľská služba

prepravná služba

sprievodcovská služba

požičiavanie pomôcok

odľahčovacia služba

monitorovanie a signalizácia potreby pomoci s použitím
telekomunikačných technológií

komunitné centrum

denné centrum

jedáleň (stravovanie pre dôchodcov, zdravotne postihnutých...)

práčovňa

stredisko osobnej hygieny

sociálne poradenstvo

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

preventívna aktivita

iné

O aké sociálne služby by ste mali záujem Vy osobne (alebo pre Vášho príbuzného), resp. ktoré služby 
Vám chýbajú v obci Drahovce a sú podľa Vás potrebné?
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PRIORITY ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

38,9%

5,6%

22,2%

33,3%

55,6%

22,2%

33,3%

27,8%

16,7%

0%

0%

0%

rodiny s malými deťmi

mnohopočetné rodiny

neúplné rodiny

deti a mládež

seniori

osoby so zdravotným postihnutím

osoby s nepriaznivým zdravotným stavom

osoby v krízových / nepriaznivých situáciách

dlhodobo nezamestnaní

osoby ohrozené závislosťou

bezdomovci

iné

Ktorej z nasledujúcich skupín obyvateľstva obce Drahovce by podľa Vás mala byť 
venovaná väčšia pozornosť?

6,7%

60%

33,3%

ambulantná (prijímateľ sociálnej služby dochádza za sociálnou
službou)

terénna (sociálna služba sa poskytuje v prirodzenom rodinnom 
prostredí prijímateľa  sociálnej služby – doma)

pobytová (súčasťou sociálnej služby je aj ubytovanie, sociálna
služba sa poskytuje ako celoročná alebo týždenná)

Aká forma poskytovania sociálnej služby by Vám najviac vyhovovala?
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44,4%

33,3%

11,1%

11,1%

rozvoj služieb poskytovaných v domácnostiach

rozvoj služieb poskytovaných v zariadeniach

rozvoj aktivít v oblasti prevencie rizikových javov

neodpovedalo

Na ktoré oblasti pomoci by sa mala obec v budúcnosti viac zamerať?
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ZHRNUTIE 

Do dotazníkového prieskumu sa zapojil rovnaký počet mužov aj žien. Prieskumu sa 

zúčastnilo najviac ľudí z vekovej kategórie 45-54 rokov (33,3%), obyvatelia vo vekovej kategórii 

55-64 rokov sa do prieskumu nezapojili vôbec. Medzi respondentmi boli v najväčšej miere 

zastúpení zamestnaní občania (70,6%). Najviac respondentov malo stredné vzdelanie – 

stredoškolské, vyučenie s maturitou (61,1%). Väčšina dotazovaných žije v domácnosti, ktorá sa 

skladá z rodičov s dieťaťom/deťmi (66,7%) a manželov/páru bez detí, resp. deti sú dospelé a žijú 

inde (22,2%). 

Na základe vyhodnotenia odpovedí dotazníkového prieskumu možno konštatovať, že 

väčšina respondentov získava informácie o sociálnych službách na úradoch (77,8%) a z internetu 

(38,9%). Celkovo 23,5% účastníkov prieskumu (resp. niektorý člen jeho domácnosti) má 

skúsenosť s niektorou sociálnou službou poskytovanou v obci Drahovce, z nich 60% nemá 

vyhranený názor (ani spokojný, ani nespokojný) na skúsenosť s využívanými sociálnymi 

službami, 40% je úplne spokojných a nikto z opýtaných nevyjadril svoju nespokojnosť.  

Z prieskumu ďalej vyplýva, že respondenti majú najväčší záujem o nasledovné sociálne 

služby, resp. o nasledovné zariadenia, ktoré poskytujú sociálne služby (uvádzané percento 

prezentuje podiel respondentov, ktorí majú záujem o danú sociálnu službu/zariadenie):  

 zariadenie pre seniorov (56,3%), 

 jasle – zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (37,5%) 

 domáca opatrovateľská služba (31,3%), 

 zariadenie podporovaného bývania (25%), 

 prepravná služba – sociálny taxík (18,8%) 

 poskytovanie sociálnej služby v jedálni (18,8%), 

 denný stacionár (12,5%), 

 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (12,5%). 

 

Väčšina účastníkov prieskumu (60%) sa vyjadrila, že by uprednostnila sociálne služby 

poskytované v domácom prostredí a podľa prevládajúceho názoru medzi respondentmi (44,4%) 

by sa mala obec zamerať na rozvoj sociálnych služieb poskytovaných v domácnostiach.  

Podľa respondentov by obec mala venovať väčšiu pozornosť nasledovným skupinám 

obyvateľstva (v zátvorke je uvádzaný percentuálny podiel respondentov, ktorý danú skupinu 

označili): 

 seniori  (55,6%), 

 rodiny s malými deťmi (38,9%), 

 deti a mládež (33,3%),  

 osoby s nepriaznivým zdravotným stavom (33,3%), 

 osoby v krízových/nepriaznivých situáciách (27,8%), 

 neúplné rodiny (22,2%), 

 osoby so zdravotným postihnutím (22,2%).
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4. SWOT ANALÝZA  

 

 

Aby sme mohli vypracovať účinnú rozvojovú stratégiu, je potrebné zhodnotiť výsledky 

vyššie uvedených analýz v objektívnej, výstižnej, hutnej a čo najkomplexnejšej forme. To nám 

umožní SWOT analýza, ktorá svojím usporiadaním do štyroch kvadrantov (silné stránky, slabé 

stránky, príležitosti a ohrozenia) dobre vyhovuje charakteru úvah, ktoré sú potrebné pri 

formulovaní stratégií a ich implementácie počas celého programovacieho obdobia. Tiež umožňuje 

pružne realizovať spätné korekcie jednotlivých identifikovaných javov vrátane ich preraďovania 

do iných kvadrantov, ak si to vyžadujú meniace sa pohľady na budúci vývoj analyzovanej obce. 

 

Silné a slabé stránky sú v SWOT analýze definované ako interné faktory a kapacity , ktoré 

sú prínosom, alebo naopak, predstavujú nedostatky súčasného stavu. Príležitosti a ohrozenia 

predstavujú externé faktory a podmienky prostredia, určujú možnosti rozvoja a riziká, s ktorými 

treba rátať v budúcnosti. Rozdelenie položiek medzi silné stránky a príležitosti definuje, na 

ktorých faktoroch môže obec stavať, aktívne ich využívať a rozvíjať – a má na ne dosah (silné 

stránky); tiež ktoré faktory sú pre obec priaznivé, avšak nie sú stratégiou obce adresované, resp. 

sú mimo dosah obce (príležitosti). Členenie položiek na slabé stránky a ohrozenia určuje, aké 

faktory má obec odstrániť, resp. eliminovať – a má na ne dosah (slabé stránky);  tiež akým 

ohrozeniam bude musieť čeliť v jej ďalšom rozvoji. 

Tabuľka 15 – SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Existencia výhodných demografických 
tendencií za poslednú dekádu (kladné 
migračné saldo)  

 Poskytovanie základného sociálneho 
poradenstva v obci 

 Poskytovanie domácej opatrovateľskej 
služby na území obce  

 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni 
(stravovanie) – aj formou donášky 

 Profesionalita ľudských zdrojov 
v oblasti sociálnych služieb  

 Prevažná spokojnosť s úrovňou 
poskytovaných sociálnych služieb 

 Proaktívne vedenie obce (starosta 
a poslanci)  
  

 Existencia nepriaznivých 
demografických tendencií za poslednú 
dekádu (prirodzený a celkový úbytok 
obyvateľstva, rast podielu osôb 
v poproduktívnom veku)   

 Chýbajúca prepravná služba („sociálny 
taxík“) v obci 

 Absencia poskytovania sociálnej služby 
v zariadeniach: v dennom stacionári a v 
zariadení pre seniorov  

 Obmedzené finančné zdroje obce na 
sociálne služby  

 Nízka finančná podpora sociálnych 
služieb zo strany štátu  

 Nízke finančné ohodnotenie 
zamestnancov v sociálnej sfére  

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
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 Využitie možností financovania 
projektov z fondov EÚ a iných 
dotačných titulov 

 Etablovanie absentujúcich sociálnych 
služieb, o ktoré je veľký záujem v obci 

 Zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb 
terénnou formou 

 Skvalitňovanie sociálnych služieb 
 Ďalšie vzdelávanie ľudských zdrojov 

v sociálnej sfére 
 Podpora preventívnych opatrení 

(predchádzať sociálnej exklúzii) 
 Existencia strategických dokumentov 

obce (PHSR, KPSS) 
 Pozitívne zmeny v legislatíve 
 Využívanie voľných priestorov 

v obecných budovách pre prácu s 
cieľovými skupinami 

 Vhodné využitie potenciálu komunity  

 Nedostatočné a nestabilné financovanie 
sociálnych služieb 

 Nedostatok investičného kapitálu 
z vlastných/cudzích zdrojov na 
investície do infraštruktúry sociálnych 
služieb 

 Veľká administratívna náročnosť pre 
získanie financií z dotačných titulov 

 Negatívne zmeny v legislatíve 
 Administratívna náročnosť 

poskytovania sociálnych služieb 
 Možný odliv personálnych kapacít zo 

sociálnej sféry do iných odvetví, resp. do 
zahraničia z dôvodu nízkeho platového 
ohodnotenia 

 Zvyšujúci sa počet občanov odkázaných 
na sociálne služby 

 Vplyv nežiaducich javov na deti 
a mládež (závislosti, kriminalita a pod.) 
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5.STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI  

 

 

 

Táto kapitola komunitného plánu obsahuje určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych 

služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových 

skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v 

zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v územnom obvode obce.  

Východiskom pri určovaní cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode 

obce Drahovce a následne formulovaných opatrení a konkrétnych aktivít komunitného plánu boli 

zistené skutočnosti z realizovaných analýz: zo sociodemografickej analýzy, analýzy 

poskytovaných sociálnych služieb na území obce a analýzy požiadaviek prijímateľov sociálnych 

služieb a ďalších obyvateľov obce. Boli zohľadnené ich návrhy a námety vedúce k rozvoju 

existujúcich a k zriadeniu nových sociálnych služieb.  

Navrhovaný rozvoj sociálnych služieb obce Drahovce rešpektuje základné smerovanie 

Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 a korešponduje s 

národnými prioritami rozvoja, ktorými sú:  

 podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb,  

 rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení s 

týždenným pobytom,  

 zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom 

rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb,  

 vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.  

Vízia popisuje želaný, ideálny stav sociálnych služieb, ktorý má byť obcou dosiahnutý na 

konci plánovacieho obdobia v roku 2023, a tým určuje základný smer ďalšieho rozvoja sociálnych 

služieb na území obce. 

Vízia rozvoja sociálnych služieb obce Drahovce bola sformulovaná nasledovne:  

Cieľavedomá a koordinovaná starostlivosť o všetky kategórie obyvateľov obce, ktorá je 
zabezpečovaná prostredníctvom fungujúcej siete sociálnych služieb a je založená na skutočnom 
dopyte a uspokojení potrieb občanov. 

Navrhovaná stratégia rozvoja sociálnych služieb obce Drahovce je rozpracovaná do cieľov 

predovšetkým podľa jednotlivých cieľových skupín a k nim prislúchajúcich priorít, opatrení 

a  aktivít, realizácia ktorých umožní dosiahnuť horeuvedenú víziu. 

Obsahovým základom komunitného plánu je pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Na 

základe analytickej časti boli rozčlenené cieľové skupiny sociálnej politiky v obci Drahovce na tri 

skupiny: 
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1. seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením – do cieľovej skupiny patria: seniori, 

osoby so zdravotným postihnutím a ŤZP, osoby s nepriaznivým zdravotným stavom,  

 

2. rodiny s deťmi – do cieľovej skupiny patria: predovšetkým rodiny s maloletými deťmi, 

viacdetné rodiny, mladé rodiny, neúplné rodiny, zanedbávané deti, deti zo sociálne 

slabších rodín,  

 

3. osoby ohrozené sociálnym vylúčením a sociálne vylúčení – do cieľovej skupiny 

patria: predovšetkým členovia marginalizovaných komunít: členovia 

marginalizovaných rómskych komunít, občania v prechodnej sociálnej kríze, dlhodobo 

nezamestnaní, osoby ohrozené závislosťou. 

 

Plánované priority, opatrenia a konkrétne aktivity sú konsenzom medzi požiadavkami a 

návrhmi poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb na jednej strane a reálne dostupnými 

možnosťami (materiálnymi, finančnými a personálnymi) obce Drahovce na strane druhej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Drahovce na roky 2018 - 2023 

 

38 5.STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI 

5.1. CIELE A PRIORITY ROZVOJA PRE CIEĽOVÚ SKUPINU SENIORI A OSOBY SO 
ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre dôstojný a bezpečný život seniorov a ľudí so zdravotným 

znevýhodnením, umožniť seniorom zotrvať čo najdlhšie v ich prirodzenom prostredí, resp. 

v prípade potreby im zabezpečiť sociálne služby v zariadení. 

Priorita Opatrenie Aktivita 
Kvantifikácie potrebnej 
kapacity / počtu miest 
v jednotlivých rokoch 

Priorita 1. 
Posilniť 
komunitný 
charakter 
sociálnych 
služieb 

Opatrenie 
1.1. Podpora 
existujúcich 
ambulantných 
a terénnych 
foriem 
sociálnych 
služieb 

Aktivita 1.1.1. Poskytovanie domácej 
opatrovateľskej služby (podľa §41 
zákona o sociálnych službách) 

2018: 5 opatrovateľov 
2019: 5 opatrovateľov 
2020: 5 opatrovateľov 
2021: 5 opatrovateľov 
2022: 5 opatrovateľov 
2023: 5 opatrovateľov 

Aktivita 1.1.2. Zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby v jedálni  – 
stravovanie – prostredníctvom 
donášky (podľa §58 zákona o sociálnych 
službách) 

2018: 60 stravníkov 
2019: 60 stravníkov 
2020: 60 stravníkov 
2021: 60 stravníkov 
2022: 60 stravníkov 
2023: 60 stravníkov 

Aktivita 1.1.3. Poskytovanie 
základného sociálneho poradenstva 
(podľa §19 zákona o sociálnych 
službách)  

2018: 1 zamestnanec 
2019: 1 zamestnanec 
2020: 1 zamestnanec 
2021: 1 zamestnanec 
2022: 1 zamestnanec 
2023: 1 zamestnanec 

Opatrenie 
1.2. Podpora 
vzniku 
nových 
ambulantných 
a terénnych 
foriem 
sociálnych 
služieb 

Aktivita 1.2.1. Poskytovanie pomoci pri 
uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov (podľa §20 
zákona o sociálnych službách) 

2018: 1 zamestnanec 
2019: 1 zamestnanec 
2020: 1 zamestnanec 
2021: 1 zamestnanec 
2022: 1 zamestnanec 
2023: 1 zamestnanec 

Aktivita 1.2.2. Zriadenie a poskytovanie  
prepravnej služby (podľa §42 zákona o 
sociálnych službách) – „sociálny taxík“ 

2019: 1 vozidlo+1 šofér 
2020: 1 vozidlo+1 šofér 
2021: 1 vozidlo+1 šofér 
2022: 1 vozidlo+1 šofér 
2023: 1 vozidlo+1 šofér 

Aktivita 1.2.3.  Poskytovanie sociálnych 
služieb v Dennom stacionári (podľa §40 
zákona o sociálnych službách) 

2020: ? miest 
2021: ? miest 
2022: ? miest 
2023: ? miest 

Priorita 2. 
Zabezpečiť 
poskytovanie 
pobytových 
foriem 
sociálnych 
služieb 
v zariadení 

Opatrenie 
2.1. Podpora 
vzniku 
pobytových 
sociálnych 
služieb 

Aktivita 2.1.1. Poskytovanie sociálnych 
služieb v Zariadení pre seniorov 
(podľa §35 zákona o sociálnych 
službách) 

2020: ? miest 

2021: ? miest 

2022: ? miest 

2023: ? miest 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že pre danú cieľovú skupinu majú vzniknúť 

v súčasnom plánovacom období nasledovné nové druhy sociálnych služieb: poskytovanie pomoci 

pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, poskytovanie  prepravnej služby („sociálny 
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taxík“) a poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári, resp. poskytovanie sociálnych 

služieb v Zariadení pre seniorov.   

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov podľa §20 zákona o 

sociálnych službách je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, 

pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, 

vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme 

fyzickej osoby. Táto sociálne služba bude určená pre všetky cieľové skupiny. 

Prepravná služba podľa §42 citovaného zákona je poskytovaná osobe s ťažkým 

zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom 

alebo osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine 

alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Odkázanosť na individuálnu prepravu 

osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Nepriaznivý zdravotný stav osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti. Obec Drahovce plánuje od roku 2019 túto sociálnu službu poskytovať 

jedným vozidlom (obstaraným pomocou dotácie od MPSVaR SR) a šoférom – zamestnancom 

obecného úradu.  

V zmysle § 35 zákona o sociálnych službách v zariadení pre seniorov (ZpS) sa poskytuje 

sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných 

vážnych dôvodov. V ZpS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, 

žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu 

cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť, resp. aj ošetrovateľská starostlivosť, ak 

neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22. Obec Drahovce 

plánuje vybudovať zariadenie pre seniorov pomocou dotácie alebo v spolupráci so súkromným 

sektorom (v prípade nezískania dotácie). Ak sa nepodarí uskutočniť túto aktivitu, obec plánuje 

zriadiť denný stacionár.  

 V dennom stacionári (podľa §42 spomínaného zákona) sa poskytuje sociálna služba 

fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je 

najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas 

dňa. V takomto zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje sa rozvoj pracovných 

zručností a záujmová činnosť. 
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5.2. CIELE A PRIORITY ROZVOJA PRE CIEĽOVÚ SKUPINU RODINY S DEŤMI 

Cieľ: Vytváranie priaznivých životných podmienok pre rodiny s deťmi. 

Priorita Opatrenie Aktivita 
Kvantifikácie potrebnej 
kapacity / počtu miest 
v jednotlivých rokoch 

Priorita 1.  
Podpora pri 
riešení 
problémov 
formou 
poradenstva 

Opatrenie 1.1. 
Podpora 
existujúcich 
ambulantných 
foriem sociálnych 
služieb 

Aktivita 1.1.1. Poskytovanie 

základného sociálneho 

poradenstva (podľa §19 zákona 

o sociálnych službách) 

2018: 1 zamestnanec 

2019: 1 zamestnanec 

2020: 1 zamestnanec 

2021: 1 zamestnanec 

2022: 1 zamestnanec 

2023: 1 zamestnanec 

Opatrenie 1.2. 
Podpora vzniku 
nových 
ambulantných 
foriem sociálnych 
služieb 

Aktivita 1.2.1. Poskytovanie 
pomoci pri uplatňovaní práv a 
právom chránených záujmov 
(podľa §20 zákona o sociálnych 
službách) 

2018: 1 zamestnanec 
2019: 1 zamestnanec 
2020: 1 zamestnanec 
2021: 1 zamestnanec 
2022: 1 zamestnanec 
2023: 1 zamestnanec 

 

Nový druh sociálnej služby – pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov podľa §20 zákona o sociálnych službách - ako je uvedené vyššie bude určený pre všetky 

cieľové skupiny, t. j. aj pre cieľovú skupinu rodinu s deťmi. Táto sociálna služba je zameraná najmä 

na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí. 

 

5.3. CIELE A PRIORITY ROZVOJA PRE CIEĽOVÚ SKUPINU OSOBY OHROZENÉ 
SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM A SOCIÁLNE VYLÚČENÍ  

Cieľ: Predchádzanie sociálnej exklúzii a podpora začleňovania sociálne vylúčených, zlepšenie 

prístupu členov marginalizovaných komunít k sociálnej infraštruktúre. 

Priorita Opatrenie Aktivita 

Kvantifikácie 
potrebnej kapacity / 

počtu miest 
v jednotlivých rokoch 

Priorita 1.  
Podpora pri 
riešení 
problémov 
formou 
poradenstva 

Opatrenie 1.1. 
Podpora 
existujúcich 
ambulantných 
foriem sociálnych 
služieb 

Aktivita 1.1.1. Poskytovanie 
základného sociálneho 
poradenstva (podľa §19 zákona o 
sociálnych službách) 

2018: 1 zamestnanec 

2019: 1 zamestnanec 

2020: 1 zamestnanec 

2021: 1 zamestnanec 

2022: 1 zamestnanec 

2023: 1 zamestnanec 

Opatrenie 1.2. 
Podpora vzniku 
nových 
ambulantných 
foriem sociálnych 
služieb 

Aktivita 1.2.1. Poskytovanie 
pomoci pri uplatňovaní práv a 
právom chránených záujmov 
(podľa §20 zákona o sociálnych 
službách) 

2018: 1 zamestnanec 

2019: 1 zamestnanec 

2020: 1 zamestnanec 

2021: 1 zamestnanec 

2022: 1 zamestnanec 

2023: 1 zamestnanec 
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Pre cieľovú skupinu osoby ohrozené sociálnym vylúčením a sociálne vylúčení (ako pre 

všetky ostatné skupiny) je naplánované poskytovanie nového druhu sociálnej služby: pomoc pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (podľa §20 zákona o sociálnych službách), 

ktorá je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí.  
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6.ČASOVÝ PLÁN REALIZÁCIE KOMUNITNÉHO PLÁNU 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

V tejto kapitole sa uvádza časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb s 

určením kapacity jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v 

zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na 

existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli vytvorené 

podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce, ktorí sú odkázaní 

na sociálnu službu. V rámci tejto kapitoly sú určené aj finančné, personálne, prevádzkové a 

organizačné podmienky, ktoré vytvára obec a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu 

komunitného plánu sociálnych služieb.   

Nevyhnutnou podmienkou plnenia KPSS obce je zabezpečenie jeho realizácie. 

Zodpovednosť za realizáciu a plnenie celého komunitného plánu nesie starosta ako najvyšší 

výkonný orgán obce a Obecné zastupiteľstvo (OZ). OZ schvaľuje KPSS, riadi a vyhodnocuje plnenie 

programu, schvaľuje harmonogram realizácie programu, schvaľuje finančné, organizačné, 

prevádzkové a personálne zabezpečenie implementácie programu, rozhoduje o zmenách 

a aktualizácii  programu.  

Dôležitým činiteľom realizácie KPSS je zaistenie potrebných zdrojov na jeho financovanie. 

Pri tvorení finančného plánu je potrebné vychádzať zo súčasných podmienok a očakávaných 

predpokladov získavania finančných prostriedkov na realizáciu jednotlivých aktivít.  Navrhnuté 

aktivity komunitného plánu budú financované z dostupných miestnych, regionálnych, národných, 

súkromných, ako aj európskych finančných zdrojov. Financovanie bude teda viaczdrojové 

pozostávajúce z viacerých zložiek: rozpočet obce Drahovce, rozpočty jednotlivých poskytovateľov 

sociálnych služieb, nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a iných dotačných a grantových 

schém, príspevky zo štátneho rozpočtu, sponzorské príspevky a dary,  2% zaplatenej dane na 

osobitné účely (§50 zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), príp. ďalšie zdroje. 

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie predstavuje priradenie zodpovednosti 

a pravidiel spolupráce medzi jednotlivými orgánmi obce. V rámci orgánov sa zodpovednosti 

a pravidlá spolupráce potom priraďujú jednotlivým pracovným pozíciám. Organizačné opatrenia 

špecifikujú nástroje, ktorými bude zabezpečené napĺňanie vytýčených cieľov v KPSS a nástroje 

akými sa strategický dokument dopĺňa a aktualizuje. Štruktúra organizačného zabezpečenia 

manažmentu programu je závislá od špecifických podmienok obce. Determinantami 

organizačného zabezpečenia sú aj záväzné nariadenia a zákony SR a EÚ, ktoré sa viažu 

k jednotlivým zdrojom a formám financovania. Táto podmienka môže definovať časť organizačnej 

štruktúry podľa pravidiel určených poskytovateľom finančných zdrojov.  

Tabuľka nižšie znázorňuje, že jednotlivým aktivitám je stanovený časový plán ich 

realizácie  s určením kapacity jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu 

službu v zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení 

na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity. Aktivitám sú stanovené aj 

finančné podmienky na ich realizáciu, ako aj personálne, prevádzkové a organizačné 

zabezpečenie vo forme gestora a partnerov. 
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Aktivita 
Časový 

harmonogram 

Kvantifikácie potrebnej 
kapacity / počtu miest 
v jednotlivých rokoch 

Finančné 
podmienky 

(v Eur) 

Personálne, 
prevádzkové 
a organizačné 

podmienky, 
Gestor/partner 

Cieľová skupina seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením 

Aktivita 1.1.1. Poskytovanie 
domácej opatrovateľskej 
služby (podľa §41 zákona o 
sociálnych službách) 

2018 - 2023 2018: 5 opatrovateľov 2018: 26520  

2019: 5 opatrovateľov 2019: 27320 

2020: 5 opatrovateľov 2020: 28140 

2021: 5 opatrovateľov 2021: 28980 

2022: 5 opatrovateľov 2022: 29850 

2023: 5 opatrovateľov 2023: 30750 

Aktivita 1.1.2. Zabezpečenie 
poskytovania sociálnej 
služby v jedálni  – 
stravovanie – 
prostredníctvom donášky 
(podľa §58 zákona o 
sociálnych službách) 

2018 - 2023 2018: 60 stravníkov 2018: 4920 Obec hradí 
výdavky na 
donášku   

2019: 60 stravníkov 2019: 5070 

2020: 60 stravníkov 2020: 5220  

2021: 60 stravníkov 2021: 5380  

2022: 60 stravníkov 2022: 5540  

2023: 60 stravníkov 2023: 5700  

Aktivita 1.1.3. Poskytovanie 
základného sociálneho 
poradenstva (podľa §19 
zákona o sociálnych 
službách)  

2018 - 2023 2018: 1 zamestnanec 2018: 115 1zamestnanec 
OcÚ vykonáva 
túto službu  
v priemere 1 
hodinu 
mesačne 

2019: 1 zamestnanec 2019: 120   
2020: 1 zamestnanec 2020: 125   
2021: 1 zamestnanec 2021: 130 

2022: 1 zamestnanec 2022: 140 

2023: 1 zamestnanec 2023: 150 

Aktivita 1.2.1. Poskytovanie 
pomoci pri uplatňovaní 
práv a právom chránených 
záujmov (podľa §20 zákona 
o sociálnych službách) 

2018 - 2023 2018: 1 zamestnanec 2018: 115 1zamestnanec 
OcÚ vykonáva 
túto službu  
v priemere 1 
hodinu 
mesačne 

2019: 1 zamestnanec 2019: 120   

2020: 1 zamestnanec 2020: 125   

2021: 1 zamestnanec 2021: 130 

2022: 1 zamestnanec 2022: 140 

2023: 1 zamestnanec 2023: 150 

Aktivita 1.2.2. Zriadenie a 
poskytovanie  prepravnej 
služby (podľa §42 zákona o 
sociálnych službách) – 
„sociálny taxík“  

2019 - 2023 2019: 1 vozidlo+1 šofér 2019: ? Nákup vozidla 
je plánovaný 
z dotácie 
MPSVaR SR 

2020: 1 vozidlo+1 šofér 2020: ? 

2021: 1 vozidlo+1 šofér 2021: ? 

2022: 1 vozidlo+1 šofér 2022: ? 

2023: 1 vozidlo+1 šofér 2023: ? 

Aktivita 1.2.3.  
Poskytovanie sociálnych 
služieb v Dennom 
stacionári (podľa §40 
zákona o sociálnych 
službách) 

2020 - 2023 2020: ? miest 2020: ? Obec plánuje 
zriadiť buď 
Zariadenie 
pre seniorov 
alebo Denný 
stacionár 

2021: ? miest 2021: ? 

2022: ? miest 2022: ? 

2023: ? miest 2023: ? 

Aktivita 2.1.1. Poskytovanie 
sociálnych služieb v 
Zariadení pre seniorov 
(podľa §35 zákona o 
sociálnych službách) 

2020 - 2023 2020: ? miest 2020: ? Vybudovanie 
Zariadenia 
pre seniorov 
pomocou 
dotácie 
(v prípade 
nezískania 
dotácie 
v spolupráci 
so 
súkromným 
sektorom) 

 

2021: ? miest 2021: ? 

2022: ? miest 2022: ? 

2023: ? miest 2023: ? 



 

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Drahovce na roky 2018 - 2023 

 

44 6.ČASOVÝ PLÁN REALIZÁCIE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Cieľová skupina rodiny s deťmi a mládež 

Aktivita 1.1.1. Poskytovanie 
základného sociálneho 
poradenstva (podľa §19 
zákona o sociálnych 
službách) 

2018 - 2023 2018: 1 zamestnanec 2018: 115 1zamestnanec 
OcÚ vykonáva 
túto službu  
v priemere 1 
hodinu 
mesačne 

2019: 1 zamestnanec 2019: 120   
2020: 1 zamestnanec 2020: 125   
2021: 1 zamestnanec 2021: 130 
2022: 1 zamestnanec 2022: 140 
2023: 1 zamestnanec 2023: 150 

Aktivita 1.2.1. Poskytovanie 
pomoci pri uplatňovaní 
práv a právom chránených 
záujmov (podľa §20 zákona 
o sociálnych službách) 

2018 - 2023 2018: 1 zamestnanec 2018: 115 1zamestnanec 
OcÚ vykonáva 
túto službu  
v priemere 1 
hodinu 
mesačne 

2019: 1 zamestnanec 2019: 120   
2020: 1 zamestnanec 2020: 125   
2021: 1 zamestnanec 2021: 130 
2022: 1 zamestnanec 2022: 140 
2023: 1 zamestnanec 2023: 150 

Cieľová skupina osoby ohrozené sociálnym vylúčením a sociálne vylúčení 

Aktivita 1.1.1. Poskytovanie 
základného sociálneho 
poradenstva (podľa §19 
zákona o sociálnych 
službách) 

2018 - 2023 2018: 1 zamestnanec 2018: 115 1zamestnanec 
OcÚ vykonáva 
túto službu  
v priemere 1 
hodinu 
mesačne 

2019: 1 zamestnanec 2019: 120   
2020: 1 zamestnanec 2020: 125   
2021: 1 zamestnanec 2021: 130 
2022: 1 zamestnanec 2022: 140 
2023: 1 zamestnanec 2023: 150 

Aktivita 1.2.1. Poskytovanie 
pomoci pri uplatňovaní 
práv a právom chránených 
záujmov (podľa §20 zákona 
o sociálnych službách) 

2018 - 2023 2018: 1 zamestnanec 2018: 115 1zamestnanec 
OcÚ vykonáva 
túto službu  
v priemere 1 
hodinu 
mesačne 

2019: 1 zamestnanec 2019: 120   
2020: 1 zamestnanec 2020: 125   
2021: 1 zamestnanec 2021: 130 
2022: 1 zamestnanec 2022: 140 
2023: 1 zamestnanec 2023: 150 

 

  

Prehľad štruktúry stratégie rozvoja, t. j. cieľov, priorít, opatrení a aktivít spolu s časovým 

harmonogramom, kapacitou služieb, resp. počtom miest v zariadení,  finančnými podmienkami, 

personálnym, prevádzkovým a organizačným zabezpečením je uvedený v samostatnej prílohe č.2  

tohto dokumentu. 
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7.SPÔSOB VYHODNOCOVANIA PLNENIA KOMUNITNÉHO PLÁNU 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

 

Po schválení Komunitného plánu sociálnych služieb obce Drahovce začne realizačná fáza, 

ktorá bude prebiehať až do roku 2023. Táto etapa zahŕňa samotnú implementáciu stratégie, to 

znamená napĺňanie KPSS prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít. Súčasťou realizačnej 

fázy bude aj priebežné sledovanie – monitoring a vyhodnocovanie plnenia komunitného plánu 

spravidla v ročných intervaloch. 

Nakoľko primárnu zodpovednosť za spracovanie a implementáciu KPSS nesie 

samospráva, je potrebné, aby bola na úrovni obce zriadená monitorovacia skupina pod vedením 

starostu, ktorej členmi budú poslanci obecného zastupiteľstva, členovia sociálnej komisie 

a zamestnanec Obecného úradu (pre sociálne veci), ktorí boli zároveň aj členmi riadiacej skupiny 

pri tvorbe KPSS. 

Úlohou monitorovacej skupiny bude najmä samotné sledovanie plnenia aktivít vo vzťahu 

k stanoveným ukazovateľom pre danú aktivitu a vypracovávanie hodnotiacich správ o 

priebežnom plnení KPSS, ale v prípade potreby aj návrh zmien v platnom KPSS. Takýmto 

spôsobom bude komunitný plán nepretržite odrážať aktuálne potreby obyvateľov a situáciu v 

oblasti poskytovania sociálnych služieb na jednej strane a aktuálne možnosti obce na strane 

druhej. Zmeny v komunitnom pláne budú podliehať schvaľovaniu v obecnom zastupiteľstve. 

Tabuľka 16 – Plán hodnotení KPSS na obdobie 2018 - 2023 

Typ hodnotenia Periodicita  Dôvod vykonania 

Ad hoc hodnotenie 
celého KPSS  

 raz ročne priebežné hodnotenie 

Ad hoc mimoriadne 
hodnotenie  

 v prípade potreby 
   

pri značnom odklone od stanovených cieľov  
pri zmene potrieb komunity 
pri zmene legislatívneho alebo finančného prostredia 
pri návrhu na revíziu KPSS  

Tematické 
hodnotenie 

v prípade potreby 
téma hodnotenia: téma identifikovaná ako riziková časť vo 
výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci rok 

 

Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov. Proces strategického 

plánovania je založený na vzájomnej interakcii medzi plánovaním podpory a efektov spôsobených 

jej implementáciou. Nakoľko merateľné ukazovatele predstavujú dáta, ktoré zabezpečujú 

prepojenie týchto dvoch nosných činností pri strategickom plánovaní, priraďujú sa k strategickej 

štruktúre. Ku každej aktivite sa určia ukazovatele a ich cieľové hodnoty a na základe týchto 

ukazovateľov bude možné priebežne sledovať napĺňanie cieľov KPSS. Ukazovatele sú spracované 

v tabuľke nižšie.  
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Aktivita Merateľný ukazovateľ 
Cieľová hodnota 

v jednotlivých rokoch 

Cieľová skupina seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením 

Aktivita 1.1.1. Poskytovanie domácej 
opatrovateľskej služby (podľa §41 zákona o 
sociálnych službách) 

Počet opatrovateľov 
 

2018: 5 opatrovateľov 

2019: 5 opatrovateľov 

2020: 5 opatrovateľov 

2021: 5 opatrovateľov 

2022: 5 opatrovateľov 

2023: 5 opatrovateľov 

Aktivita 1.1.2. Zabezpečenie poskytovania 
sociálnej služby v jedálni  – stravovanie – 
prostredníctvom donášky (podľa §58 zákona o 
sociálnych službách) 

Počet stravníkov 2018: 60 stravníkov 

2019: 60 stravníkov 

2020: 60 stravníkov 

2021: 60 stravníkov 

2022: 60 stravníkov 

2023: 60 stravníkov 

Aktivita 1.1.3. Poskytovanie základného 
sociálneho poradenstva (podľa §19 zákona o 
sociálnych službách) 

Počet zamestnancov 
poskytujúcich sociálne 

poradenstvo 
 

2018: 1 zamestnanec 

2019: 1 zamestnanec 

2020: 1 zamestnanec 

2021: 1 zamestnanec 

2022: 1 zamestnanec 

2023: 1 zamestnanec 

Aktivita 1.2.1. Poskytovanie pomoci pri 
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
(podľa §20 zákona o sociálnych službách) 

Počet zamestnancov 
poskytujúcich pomoc pri 

uplatňovaní práv 
a právom chránených 

záujmov 
 

2018: 1 zamestnanec 

2019: 1 zamestnanec 

2020: 1 zamestnanec 

2021: 1 zamestnanec 

2022: 1 zamestnanec 

2023: 1 zamestnanec 

Aktivita 1.2.2. Zriadenie a poskytovanie  
prepravnej služby (podľa §42 zákona o sociálnych 
službách) – „sociálny taxík“ 

Počet vozidiel a šoférov 
pre účely „sociálneho 

taxíka“ 
 

2019: 1 vozidlo+1 šofér 

2020: 1 vozidlo+1 šofér 

2021: 1 vozidlo+1 šofér 

2022: 1 vozidlo+1 šofér 

2023: 1 vozidlo+1 šofér 

Aktivita 1.2.3.  Poskytovanie sociálnych služieb 
v Dennom stacionári (podľa §40 zákona o 
sociálnych službách) 

Počet miest v zariadení 
 

2020: ? miest 

2021: ? miest 

2022: ? miest 

2023: ? miest 

Aktivita 2.1.1. Poskytovanie sociálnych služieb v 
Zariadení pre seniorov (podľa §35 zákona o 
sociálnych službách) 

Počet miest v zariadení 
 

2020: ? miest 

2021: ? miest 

2022: ? miest 

2023: ? miest 

Cieľová skupina rodiny s deťmi a mládež 

Aktivita 1.1.1. Poskytovanie základného 
sociálneho poradenstva (podľa §19 zákona o 
sociálnych službách) 

Počet zamestnancov 
poskytujúcich sociálne 

poradenstvo 
 

2018: 1 zamestnanec 

2019: 1 zamestnanec 

2020: 1 zamestnanec 

2021: 1 zamestnanec 

2022: 1 zamestnanec 

2023: 1 zamestnanec 

Aktivita 1.2.1. Poskytovanie pomoci pri 
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
(podľa §20 zákona o sociálnych službách) 

Počet zamestnancov 
poskytujúcich pomoc pri 

uplatňovaní práv 
a právom chránených 

záujmov 

 

2018: 1 zamestnanec 

2019: 1 zamestnanec 

2020: 1 zamestnanec 

2021: 1 zamestnanec 

2022: 1 zamestnanec 

2023: 1 zamestnanec 
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Cieľová skupina osoby ohrozené sociálnym vylúčením a sociálne vylúčení 

Aktivita 1.1.1. Poskytovanie základného 
sociálneho poradenstva (podľa §19 zákona o 
sociálnych službách) 

Počet zamestnancov 
poskytujúcich sociálne 

poradenstvo 
 

2018: 1 zamestnanec 

2019: 1 zamestnanec 

2020: 1 zamestnanec 

2021: 1 zamestnanec 

2022: 1 zamestnanec 

2023: 1 zamestnanec 

Aktivita 1.2.1. Poskytovanie pomoci pri 
uplatňovaní práv a právom chránených 
záujmov (podľa §20 zákona o sociálnych službách) 

Počet zamestnancov 
poskytujúcich pomoc pri 

uplatňovaní práv 
a právom chránených 

záujmov 
 

2018: 1 zamestnanec 

2019: 1 zamestnanec 

2020: 1 zamestnanec 

2021: 1 zamestnanec 

2022: 1 zamestnanec 

2023: 1 zamestnanec 
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8.PODMIENKY A SPÔSOB  ZMENY A AKTUALIZÁCIE 
KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

 

Komunitný plán sociálnych služieb je živý materiál – otvorený dokument, ktorý má 

reagovať na zmeny a potreby celej komunity v obci, na meniace sa legislatívne, materiálne, 

finančné a personálne prostredie. Z tohto dôvodu má byť priebežne vyhodnocovaný a v prípade 

potreby aktualizovaný.  

Súčasťou realizačnej fázy je teda okrem samotnej implementácie stratégie aj priebežné 

sledovanie – monitoring a vyhodnocovanie plnenia komunitného plánu spravidla v ročných 

intervaloch (viď predchádzajúca kapitola). 

Úlohou monitorovacej skupiny bude aj návrh zmien (v prípade potreby) v platnom KPSS. 

Zmeny v komunitnom pláne budú podliehať schvaľovaniu v obecnom zastupiteľstve a 

aktualizácia dokumentu vstúpi do platnosti po schválení obecným zastupiteľstvom.   

Nakoľko obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe 

národných priorít rozvoja sociálnych služieb (NPRSS), zmeny a aktualizácia dokumentu budú 

nasledovať aj po zverejnení nových národných priorít rozvoja sociálnych služieb. Aktuálne NPRSS 

boli schválené na roky 2015 – 2020. Obec bude povinná predložiť návrh komunitného plánu 

sociálnych služieb (aktualizáciu KPSS alebo nový KPSS) na schválenie obecnému zastupiteľstvu 

do šiestich mesiacov od zverejnenia nových národných priorít rozvoja sociálnych služieb.  
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ZÁVER  

 

 

 

Na zostavení Komunitného plánu sociálnych služieb obce Drahovce na roky 2018 – 2023 

sa podieľala pracovná skupina zložená zo zástupcov spracovateľa KPSS a obce (starosta, 

zamestnanci obecného úradu a poslanci OZ). 

Dokument bol spracovaný v súlade so Zákonom 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 a s inými legislatívnymi normami a strategickými dokumentmi. 

Vzhľadom na uvedené predstavuje KPSS obce Drahovce cenný nástroj na dosahovanie rozvoju v 

sociálnej oblasti.  

Komunitné plánovanie ako proces spracovaním nekončí. Je to len zavŕšenie jednej etapy. 

V priebehu realizácie je nevyhnutné sledovať realizačné procesy, implementovať do komunitného 

plánu vývojové zmeny akými sú legislatívne, ekonomické a iné zmeny v komunite, v regióne, v 

celej spoločnosti, ktoré v priebehu plánovania neboli známe, ale ktoré sa reálne uskutočnili a 

flexibilne na ne reagovať tak, aby samotné napĺňanie komunitného plánovania nebolo ohrozené a 

využiť ich pôsobenie smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov komunitného plánovania. Úspech 

navrhovaného KPSS bude v realizačnej fáze do značnej miery závisieť na organizačnom a 

riadiacom zabezpečení komunitného plánovania. 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Drahovce na roky 2018 – 2023 bol schválený v 

zmysle Zákona 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 na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva uznesením č. ..................................... zo dňa .........................................   
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PRÍLOHY  

 
Príloha č. 1 - Dotazník pre prípravu KPSS obce Drahovce na roky 2018 – 2023  

 

Príloha č. 2 - Prehľad štruktúry stratégie rozvoja sociálnych služieb v obci Drahovce na roky 2018 

– 2023 

Príloha č. 3 - Zoznam informačných zdrojov použitých v KPSS 
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