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1. Úvod  

 

V roku 2008 bola pre Trnavský samosprávny kraj vypracovaná „Stratégia rozvoja sociálnych 

sluţieb vo väzbe na územie TTSK“, ktorej cieľom bolo analyzovať súčasný stav sociálnych 

sluţieb na jeho území, ako aj navrhnúť opatrenia pre jeho ďalší rozvoj tak, aby sa stal 

Trnavský región konkurencieschopným nielen na Slovensku, ale i v rámci strednej Európy.  

Stratégia pozostávala z kvalitatívnej analýzy súčasného stavu sociálnych sluţieb v TTSK, 

SWOT analýzy, Analýzy demografickej a sociálnej situácie na území TTSK, stanovenia 

cieľov, opatrení, nástrojov a východísk a finančného zabezpečenia. Stratégia stanovila jasnú 

víziu rozvoja sociálnych sluţieb v kraji a poslanie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 

v tomto smere, stanovila zámery, ktoré chce TTSK dosiahnuť v dlhodobom rámci, stanovila 

ciele, ktoré prispejú k naplneniu zámerov a vízie,  stanovila komplexnú SWOT analýzu – 

analýzu silných a slabých stránok, príleţitostí a ohrození súvisiacich so súčasným stavom 

sociálnych sluţieb v kraji. Ďalej sa stratégia zaoberala základnými faktormi a disparitami 

rozvoja sociálnych sluţieb ako aj ďalšími predpokladmi pre rozvoj sociálnych sluţieb v kraji.  

V rámci stratégie boli navrhnuté aktivity na jej realizáciu, ktoré boli premietnuté do 

predkladaného dokumentu: „Akčný plán rozvoja sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately na území TTSK “. 

Cieľom predkladaného dokumentu je, okrem detailnejšieho popisu jednotlivých aktivít a ich 

„pretavenia“ do akčných plánov, popísať základné východiská pre jeho tvorbu, špecifikovať 

jednotlivé regióny TTSK (Záhorský, Trnavský, Podunajský) a ich odlišnosti z hľadiska 

rozvoja sociálnych sluţieb, ako aj ich konkurenčné výhody, načrtnúť  porovnania  s ďalšími 

existujúcimi stratégiami, načrtnúť plán zapojenia sa samosprávneho kraja do rozvoja 

sociálnych sluţieb v lokálnych podmienkach, ďalej charakterizovať a identifikovať moţné 

zdroje pre realizáciu jednotlivých opatrení a projektov, ako aj pripraviť otvorený zásobník 

projektov vo forme zámerov pre všetky subjekty v oblasti rozvoja sociálnych sluţieb na 

území kraja.  

Splnením týchto cieľov sa akčný plán stáva strategickým dokumentom, ktorý detailnejšie 

upravuje zámery a plány Trnavského samosprávneho kraja v oblasti sociálnych sluţieb.  
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2. Zhrnutie záverov existujúcej Stratégie rozvoja sociálnych 

sluţieb vo väzbe na územie TTSK 

 

2.1.  Popis základných oblastí odporúčaní  

Koncepciu rozvoja poskytovania sociálnych sluţieb v samosprávnom kraji významným 

spôsobom ovplyvňuje nový zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách. Spresňuje 

a sprísňuje podmienky pri zabezpečení sociálnych sluţieb a ukladá samosprávnemu kraju aj 

nové povinnosti v oblasti sociálnych sluţieb.  

 

Strategické odporúčania, opatrenia a ciele zohľadňujú tieto nové podmienky a spolu so 

zisteniami v analytickej časti dávajú samosprávnemu kraju nástroje na riadenie týchto 

procesov v súlade s potrebami obyvateľov kraja, legislatívnymi normami a súčasne 

optimálnym vyuţitím vlastných zdrojov, ako aj zmysluplné vytváranie partnerstiev s 

obecnými samosprávami a ostatnými subjektmi zainteresovanými v tejto oblasti.   

 

Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb je programovým dokumentom sociálnej politiky TTSK, 

vymedzuje víziu, zámer a priority kraja v oblasti rozvoja sociálnych sluţieb. 

 

Analytická časť obsahuje dôkladnú analýzu demografického vývoja, socio-ekonomického 

vývoja, nezamestnanosti, ako aj monitoring súčasného systému sociálnych sluţieb podľa 

jednotlivých okresov TTSK,  poukazuje na disparity v sociálnych sluţbách. Nasledujúce 

odporúčania vychádzajú zo zistení a analýz, ako aj z nových podmienok definovaných 

v zákone 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách.  

 

Podľa prognózy ŠÚ SR do roku 2050 medzi hlavné charakteristické znaky vývoja 

obyvateľstva SR v prvej polovici 21. storočia bude patriť zniţovanie prírastku obyvateľstva 

a starnutie obyvateľstva. Proces starnutia obyvateľstva sa bude v najbliţších desaťročiach 

zrýchľovať a  to v dôsledku poklesu počtu narodených detí a predlţovania ľudského ţivota. 

Pripraviť sa treba hlavne na zvýšený dopyt po sluţbách pre seniorov. V súčasnosti je 

v zariadeniach sociálnych sluţieb v zriaďovacej pôsobnosti TTSK evidovaných pribliţne 700 

ţiadostí – čakateľov do DSS, DD. 
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Uvaţovať preto o rozvoji sociálnych sluţieb z úrovne TTSK ale aj miest a obcí, ktoré tento 

región zahŕňa, je nevyhnutné z týchto dôvodov: 

 

- priemerný vek obyvateľstva sa predlţuje a rastie počet občanov, ktorí vzhľadom 

na svoj vek a zdravotný stav sú odkázaní na pomoc iných, resp. na inštitucionálnu 

starostlivosť 

- v súčasnosti ponúkané sociálne sluţby pre občanov kraja sú kapacitne, ale aj 

z hľadiska rôznorodosti nepostačujúce. Absentujú progresívne formy sociálnych 

sluţieb: denné stacionáre, zariadenia opatrovateľskej sluţby, zariadenia 

podporovaného bývania, mobilná asistencia, prepravná sluţba... 

     

Z analýzy vyplýva, ţe najväčšie zastúpenie v súčasnosti majú inštitucionálne  - pobytové 

sluţby (v súčasnosti je v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 20 zariadení sociálnych sluţieb + 

1 krízové stredisko. Z pohľadu kvantity sa javia pobytové sluţby v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TTSK plošne nevyrovnané, z pohľadu kvality je potrebné riešiť ich umiestnenie 

v prevaţne neúčelových budovách (historické kaštiele), ktorých prevádzka, údrţba, 

rekonštrukcia a debarierizácia je problémová a finančne náročná. Mimoriadne dôleţité bude 

vyrovnať sa s podmienkami zákona č. 448/2008 Z. z., ktorý určuje plnenie kvalifikačných 

predpokladov a ďalšie vzdelávanie zamestnancov, ich počet podľa charakteru poskytovaných 

sluţieb. Citovaný zákon tieţ určuje plnenie všeobecných technických poţiadaviek na stavby 

uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 

 

2.2.   Finančné moţnosti realizácie stratégie  

V záverečnom zhrnutí odporúčaní stratégie najdôleţitejším opatrením je fakt, ţe TTSK je 

zodpovedný za dostatočné finančné zabezpečenie potrebných opatrení, ktoré samosprávnemu 

kraju priamo ukladá zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách. Financovanie niektorých 

opatrení nebude problematické a nebude zásadný rozdiel v celkovej finančnej náročnosti pri 

zabezpečení sociálnych sluţieb vlastnými kapacitami resp. ich zmluvnom zabezpečení 

s neverejným poskytovateľom.  
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Z hľadiska finančnej udrţateľnosti sociálnych sluţieb a zároveň zvyšovania kvality ich 

poskytovania je potrebné, aby obce a samosprávnej kraje pri tvorbe komunitných plánov 

a koncepcií rozvoja sociálnych sluţieb a ich finančného zabezpečenia prihliadali na potreby 

svojho územia a na ich efektívne zabezpečenie. Jedným z ďalších zdrojov zabezpečenia 

sociálnych sluţieb sú okrem rozpočtov obcí, samosprávnych krajov a poskytovateľov 

sociálnych sluţieb aj prostriedky, ktoré môţu získať z prostriedkov grantových programov, 

štrukturálnych fondov, najmä z Európskeho sociálneho fondu (Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia) a  Regionálneho operačného programu (prioritná os 2. 

Infraštruktúra sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately). Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporuje rozvoj sociálnych sluţieb prostredníctvom 

dotácií v rámci svojej dotačnej politiky. 

 

Pre dôsledné a efektívne napĺňanie stanovených národných priorít má významnú funkciu 

spolupráca a výmena dobrých skúseností obcí, samosprávnych krajov a poskytovateľov 

sociálnych sluţieb a výskum a monitoring dosiahnutých výsledkov realizovaný obcami, 

samosprávnymi krajmi a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

2.3.    Zhrnutie SWOT analýzy 

 

Analýza vychádzala z realizovaných auditov – osobných návštev a konzultácií s pracovníkmi 

zariadení sociálnych sluţieb vo všetkých zariadeniach zriadených TTSK. Sumarizácia 

pozorovaní z jednotlivých zariadení bola vytvorená na základe metódy SWOT analýzy. 

V rámci nej boli uvádzané najvýznamnejšie spoločné znaky všetkých auditovaných zariadení 

sociálnych sluţieb, na ktoré je potrebné zamerať pozornosť zo strany TTSK. 

 

Slabé stránky a ohrozenia  

 

V rámci stratégie boli identifikované viaceré slabé stránky a ohrozenia. Z hľadiska dodrţania 

ustanovení zákona o sociálnych sluţbách a uspokojenia potrieb občanov regiónu je najväčším 

ohrozením nedostatočná kapacita zariadení sociálnych sluţieb a úplná absencia niektorých 

druhov a foriem sociálnych sluţieb. Medzi najfrekventovanejšie potreby deklarované 

zariadeniami boli hlavne rekonštrukčné práce, opravy budov a úprava okolia, vybudovanie 

neexistujúcich prevádzok, chýbajúci špecialisti vo vybraných profesiách, ako napr. 
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psychológovia, psychiatri, rehabilitační pracovníci, sanitárky a pod., potreba modernejších 

technických a prístrojových zariadení, napr. zdvíhacie zariadenia, polohovateľné postele, 

rehabilitačné prístroje a pomôcky a pod.  

 

 

Silné stránky a príleţitosti 

 

V rámci stratégie boli identifikované viaceré silné stránky a príleţitosti – v niektorých 

zariadeniach je dostatočné vybavenie rehabilitačných miestností, niektoré zariadenia nemajú 

výraznejšie problémy s technickým a prístrojovým vybavením, vybavenie základnými  

technológiami (IT) je tieţ dobré, väčšina zariadení je charakteristická stabilným personálom 

s nízkou fluktuáciou, lekárska starostlivosť je zabezpečovaná dostatočným spôsobom – 

existujú dohody s praktickými lekármi aj špecialistami, veľkou výhodou je kvalitný 

manaţment, ktorý sa neustále snaţí skvalitňovať poskytované sluţby v oblasti rozvoja 

sociálnych sluţieb. Medzi hlavné príleţitosti patrí hlavne záujem o sluţby v podobe 

stacionárov, či uţ denných, alebo týţdenných, moţnosti rozšírenia sluţieb a spôsobu 

existencie klientov – napr. tzv. chránené bývanie a pod., vyuţívanie rôznych finančných 

zdrojov a pod.  

 

3. Popis východísk pre tvorbu akčného plánu 

 

Základným východiskom tvorby Akčného plánu je Stratégia rozvoja sociálnych služieb vo 

väzbe na územie TTSK, z ktorej záverov Akčný plán priamo vychádza. Okrem iného Akčný 

plán nadväzuje na závery obnovenej Lisabonskej stratégie - Slovenská vláda sa plne hlási 

k tradičným európskym hodnotám, ako sú rovnosť šancí, alebo boj s chudobou. Úspešná 

krajina musí za svoju prioritu povaţovať pomoc najslabším, ktorí si nedokáţu sami 

zabezpečiť strechu nad hlavou, základnú výţivu a ostatné základné ţivotné potreby. 

V sociálnej oblasti preto bude vláda naďalej viesť takú politiku, ktorá je v súlade s týmito 

európskymi hodnotami a ktorá bude prispievať k ich aktívnemu napĺňaniu. Zároveň však musí 

byť sociálne spravodlivá a mať čo najmenšie negatívne dopady na ďalší ekonomický rozvoj 

Slovenska.   
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Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb sú definované v zákone č.448/2008 Z. z. 

o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom 

podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ako nástroj štátnej politiky 

rozvoja sociálnych sluţieb a taktieţ sú systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných 

opatrení vlády SR v tejto oblasti. Sú zároveň reakciou aj na dôleţitú výzvu, ktorej čelí celá 

Európa, ktorou je modernizácia sociálnych sluţieb.  

 

Ďalším východiskovým materiálom pre tvorbu Akčného plánu bola Národná správa 

o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie na roky 2008 – 2010. Základným cieľom 

sociálnej politiky SR je zabezpečenie rovnosti, príleţitostí a eliminovanie akejkoľvek formy 

diskriminácie. Zámerom je zdôrazniť vzájomné prepojenia a posilňujúce účinky stratégií 

jednotlivých oblastí sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie. 

 

V súvislosti s princípom najlepšieho záujmu dieťaťa bol ďalším východiskovým materiálom 

Národný akčný plán pre deti na roky 2008 – 2012, ktorého cieľom je predovšetkým prispieť 

k budovaniu a rozvoju uceleného a účinného systému ochrany práv a právom chránených 

záujmov detí. V súvislosti so sociálnou inklúziou bola stanovená v rámci neho oblasť 

„Sociálne a iné opatrenia na zvýšenie ţivotnej úrovne detí a ich rodín“ a „Deti a rodina, 

rodinné prostredie a náhradná starostlivosť“.  

 

Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania 

sociálnych sluţieb v SR (t.j. najmä ich nedostupnosť a nedostatočné materiálno technické 

a personálne podmienky poskytovania sluţieb), a teda vychádzajú z potrieb identifikovaných 

v rámci SR a zároveň z priorít Európskeho spoločenstva (dostupnosť a prístupnosť sociálnych 

sluţieb a ich finančná udrţateľnosť).  

 

Akčný plán v neposlednom rade nadväzuje i na ostatné stratégie prijaté v rámci TTSK 

zamerané na rozvoj vybraných oblastí: priemysel, sociálne sluţby, infraštruktúra, kultúra a 

kultúrne inštitúcie, vidiek a inovácie. PHSR Trnavského samosprávneho kraja a obcí v 

územnej pôsobnosti kraja sa stali rovnako východiskovými podkladmi, na ktoré sa prihliadalo 

pri koncipovaní akčného plánu a formulovania jeho kľúčových opatrení. 
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4. Špecifiká jednotlivých regiónov TTSK (Záhorský, Trnavský, 

Podunajský) a odlišnosti z hľadiska rozvoja sociálnych sluţieb 

a ich konkurenčné výhody. 

 

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. 

Tvoria ho tri svojrázne regióny – Trnavský región v centrálnej časti kraja, Záhorie na 

severozápade a Podunajsko na juhu. Na severe hraničí s Českou republikou, na severozápade 

s Rakúskom a na juhu s Maďarskom. Má spoločné hranice s Bratislavským, Nitrianskym 

a Trenčianskym samosprávnym krajom. 

Trnavský kraj počtom  559 934 obyvateľov k 31.12.2008 je zo všetkých krajov najmenší 

a jeho zastúpenie na celkovom obyvateľstve v SR je 10,3%. Kraj pozostáva z 251 obcí, 

pričom má koncentráciu 6 obcí  na 100 km
2 

. V mestách je sústredených 48,6% obyvateľov. 

Hustotou obyvateľstva 135 obyvateľov na km
2  

sa kraj zaraďuje na 2. miesto v medzi 

krajskom porovnaní. Odlišná je hustota osídlenia v jednotlivých okresoch kraja. Najviac 

obyvateľov v priemere na 1 km
2 

ţije v okrese Trnava (173 obyvateľov). Najniţšia hustota 

obyvateľstva je v okrese Senica, kde ţije priemerne 90 obyvateľov na km
2 

.  

Prirodzený pohyb obyvateľstva uţ dlhodobejšie dosahuje záporné hodnoty. Od roku 1997 sa 

vykazuje prirodzený úbytok obyvateľstva. Pozitívne moţno hodnotiť migračné saldo 

a celkový prírastok obyvateľov (okrem rokov 2001 a 2002). 

Zmeny pokračujú i vo vekovom zloţení obyvateľstva, keď sa dlhodobým  poklesom počtu 

narodených postupne zniţuje počet a podiel detskej zloţky obyvateľstva (0 – 14 ročných) 

a pribúda, aj keď zatiaľ mierne, osôb starších ako 60 rokov.  

Na základe regionalizácie cestovného ruchu územie Trnavského samosprávneho kraja 

zasahuje do troch regiónov: 

 do Záhorského regiónu patria okresy Skalica a Senica (spolu s okresom Malacky 

a čiastočne okresom Myjava), 

 Dolnopovaţský región tvoria okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta (a mimo TTSK 

ešte okres Šaľa a čiastočne okres Nové Mesto nad Váhom), 
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 Okres Dunajská Streda zaraďujeme do Podunajského regiónu (do ktorého patria aj okresy 

Komárno, juţná časť okresu Nové Zámky a čiastočne okres Senec). 

Zdroj: Akčný plán – stratégia rozvoj vidieka na území TTSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 13 z 87 

Obrázok č.1   Trnavský samosprávny kraj podľa regiónov a okresov 

 

 

Podľa územno-správneho usporiadania sa TTSK člení na 7 okresov: Dunajská Streda, 

Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava, v ktorých sa celkovo nachádza 251 

obcí. Koncentrácia obyvateľstva je výrazná najmä v 16 obciach, ktoré majú štatút mesta. 

V dedinách, ktoré tvoria takmer 94% z počtu obcí kraja ţije 51% obyvateľov. Najviac 

v okrese Dunajská Streda (61%), najmenej v okrese Skalica (33%). Za najväčší okres TTSK 

je moţné povaţovať okres Dunajská Streda na ktorý pripadá 26% z celkovej rozlohy kraja, 

nachádza sa v ňom najviac obcí a z hľadiska počtu obyvateľov je na druhom mieste po okrese 

Trnava, v ktorom sa nachádza krajské mesto s najväčším počtom obyvateľov. Naopak 
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najmenším okresom je okres Hlohovec, ktorý zaberá o niečo viac ako 6% rozlohy kraja a ţije 

v ňom menej ako 8% obyvateľov TTSK (zdroj: Akčný plán – stratégia rozvoja vidieka na 

území TTSK). 

 

4.1.   Záhorský región 

4.1.1. Demografia 

Napriek skutočnosti, ţe Záhorský región tvorí viac okresov v porovnaní s Podunajským 

regiónom, mal tento v roku 2008 (k 31.12.) celkovo 108 896, ktorí ţili v 52 obciach. Čo sa 

týka veľkostnej štruktúry obcí, situácia je obdobná ako v Podunajskom regióne – prevládajú 

stredné obce, v ktorých ţije viac neţ 29 998 obyvateľov. Majorita obyvateľov je sústredená 

vo veľkých obciach (pribliţne 70%). 

 

Počet obyvateľov v okresoch Senica a Skalica 

                                                                                                                                                          tabuľka č. 1 

OKRES, MESTO POČET 

OBYVATEĽOV 

SPOLU 

(STAV K 31.12.2008) 

MUŢI 

 

(STAV K 31.12.2008) 

ŢENY 

 

(STAV K 31.12.2008) 

Senica 61 265 30 014 31 251 

z toho:    

-  Šaštín – Stráţe 5 089 2 528 2 561 

-  Senica 20 751 10 106 10 645 

Skalica 47 631 23 290 24 341 

z toho:    

-  Skalica 14 988 7 268 7 720 

-  Gbely 5 173 2 527 2 646 

-  Holíč 11 690 5 685 6 005 

Spolu za región 108 896 53 304 55 592 

Zdroj: www.statistics.sk, údaje k 31.12.2008 

Počet obyvateľov sa v roku 2008 v porovnaní s rokom 2007 zvýšil iba nepatrne. V roku 2007 

ţilo v Záhorskom regióne 108 435 obyvateľov a v roku 2008 to bolo 108 896 obyvateľov.  

 

 

 

 

http://www.statistics.sk/
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4.1.2. Typy, zameranie a štruktúra sociálnych zariadení v Záhorskom regióne 

 

Zariadenia, inštitúcie a organizácie poskytujúce sociálne sluţby v okrese Senica 

 

                                                                                                                                                           tabuľka č. 2 

Zariadenie, inštitúcia, 

organizácia 
Obec Poskytované sluţby 

Zariadenia, ktorých zriaďovateľom je TTSK 

DSS pre dospelých Bojková Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DSS pre dospelých Borský Svätý Jur Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DSS pre dospelých Moravský Sv. Ján Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DSS pre deti a dospelých Rohov Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DD, DPD a DSS pre dospelých Senica Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zariadenia, ktorých zriaďovateľom sú obce a mestá 

Zariadenie sociálnych sluţieb n. o.  Senica ZOS, Zariadenie núdzového bývania, útulok 

Domov dôchodcov Borský Mikuláš Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Domov dôchodcov Šaštín - Stráţe Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Domov dôchodcov, príspevková 

organizácia 
Moravský Sv. Ján Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Nezábudka Kúty n. o.  Kúty 
Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou aj 

ambulantnou formou 

Neverejní poskytovatelia 

Oáza ţivota n o Senica  Senica Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

PRO REGION n. o. (DSS 

Svetluška) 
Senica 

Sociálna starostlivosť pre deti a mládeţ 

s mentálnym postihnutím formou denného 

stacionára 

SČK – Územný spolok Senica  Senica 
Poskytovanie sociálnych sluţieb terénnou formou, 

sociálne poradenstvo 

Akreditované subjekty 

ROAD n.o. Bratislava, 

Resocializačné stredisko Tomky 
Borský Svätý. Jur 

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

Zdroj: Web stránka TTSK, Odbor sociálnej pomoci TTSK 
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Zariadenia, inštitúcie a organizácie poskytujúce sociálne sluţby v okrese Skalica        

                                                                                                                 

                                                                                                                                                             tabuľka č. 3 

Zariadenie, inštitúcia, 

organizácia 
Obec Poskytované sluţby 

Zariadenia, ktorých zriaďovateľom je TTSK 

DD a DSS pre dospelých Holíč Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DSS pre deti a dospelých  Skalica Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zariadenia, ktorých zriaďovateľom sú obce a mestá 

Dom pokojnej staroby  n .o., Gbely  Gbely Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Domov sociálnych sluţieb, n. o. Brodské Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Štíbor- Mestské centrum 

sociálnych sluţieb  n. o., Skalica 
Skalica 

Poskytovanie sociálnych sluţieb ambulantnou  

a pobytovou formou - útulok 

Zariadenie pre seniorov  Mokrý Háj Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zariadenie pre seniorov Skalica Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Neverejní poskytovatelia 

Kriţovatky n. o. Skalica  Skalica 
Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

- útulok 

Agentúra ECHO Holíč  Holíč Poskytovanie sociálnych sluţieb terénnou formou 

Akreditované subjekty 

OZ – ADAM Resocializačné 

stredisko ADAM 
Gbely – Adamov 

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

 Zdroj: Web stránka TTSK, Odbor sociálnej pomoci TTSK 
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4.2. Trnavský región 

4.2.1. Demografia  

Trnavský región je tvorený 3 okresmi s 96 obcami, v ktorých v roku 2008 ţilo celkovo 237 

594 obyvateľov. Viac ako 85 tisíc obyvateľov ţije v stredných obciach. Podobne, ako 

v ostatných regiónoch TTSK, väčšina obyvateľov je sústredená vo veľkých obciach. 

      

 

Počet obyvateľov v okresoch  Hlohovec, Piešťany a Trnava 

 

                                                                                                                                                           tabuľka č. 4 

OKRES, MESTO POČET 

OBYVATEĽOV 

SPOLU 

(STAV K 31.12.2008) 

MUŢI 

 

(STAV K 31.12.2008) 

ŢENY 

 

(STAV K 31.12.2008) 

Hlohovec 45 216 22 220 22 996 

z toho:    

-  Hlohovec 22 424 10 903 11 521 

-  Leopoldov 4 104 2 023 2 081 

Piešťany 64 207 30 903 33 304 

z toho:     

-  Piešťany 29 540 13 862 15 678 

-  Vrbové 6 279 2 967 3 312 

Trnava 128 171 62 515 65 656 

z toho:     

-  Trnava 67 726 32 796 34 930 

SPOLU za región 237 594 115 638 121 956 

Zdroj: www.statistics.sk, údaje 31.12.2008 

 

Počet obyvateľov sa v roku 2008 v porovnaní s rokom 2007 zvýšil iba nepatrne. V roku 2007 

ţilo v Trnavskom regióne 237 046  obyvateľov a v roku 2008 to bolo 237 594 obyvateľov.  

 

 

http://www.statistics.sk/
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4.2.2. Typy, zameranie a štruktúra sociálnych zariadení  

Zariadenia, inštitúcie a organizácie poskytujúce sociálne sluţby v okrese Trnava 

                                                                                                                                                           tabuľka č. 5 

Zariadenie, inštitúcia, 

organizácia 
Obec Poskytované sluţby 

Zariadenia, ktorých zriaďovateľom je TTSK 

DSS pre dospelých Zavar Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zariadenia, ktorých zriaďovateľom sú obce a mestá 

Stredisko sociálnej starostlivosti 

Trnava  
Trnava 

Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou aj 

terénnou formou 

Zariadenie pre seniorov  
Kriţovany nad 

Dudváhom 
Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zariadenie pre seniorov v Trnave Trnava Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Neverejní poskytovatelia   

ZOS pre ţeny Trstín  Trstín Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DD Voderady Voderady Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Sociálne centrum Anjel n. o., 

Zvončín 
Suchá nad Parnou 

Poskytovanie sociálnych sluţieb ambulantnou 

formou, sociálne poradenstvo 

Stacionár NÁŠ DOM n. o. Trnava  Trnava 
Poskytovanie sociálnych sluţieb ambulantnou 

formou 

OZ  Záujmové zdruţenie RODINA  Trnava 
Poskytovanie sociálnych sluţieb ambulantnou 

a pobytovou formou (útulok) 

Stredisko ECAV Trnava  Trnava 
Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou 

a terénnou formou 

Trnavská arcidiecézna charita Trnava 
Poskytovanie sociálnych sluţieb terénnou a 

pobytovou formou  

ÚNSS Bratislava,  

Krajské stredisko Trnava 
Trnava Sociálne poradenstvo 

Trnavská asociácia sluchovo 

postihnutých   Trnava  
Trnava Sociálne poradenstvo 

KJS, Oblastné centrum Trnava   Trnava Poskytovanie sociálnych sluţieb terénnou formou 

Organizácia PCHCH Trnava  Trnava Sociálne poradenstvo 

SZTP Trnava  Trnava Sociálne poradenstvo 

Kruh n. o.  Trnava  Trnava Sociálne poradenstvo 

KPC ZPMP  n. o. Trnava   Trnava Sociálne poradenstvo 

Akreditované subjekty   

OZ - Otvorené srdce,  

ambulantné krízové centrum 
Trnava 

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

OZ - STORM pri UKF v Nitre 

pobočka Trnava 
Trnava 

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

OZ - Návrat Trnava 
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

OZ Spoločnosť priateľov detí z 

detských domovov - Úsmev ako 

dar 

Trnava 
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

Trnavská arcidiecézna charita Trnava 
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

Krízové stredisko Trnava 
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a 

prevencie 

Trnava 
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

Zdroj: Web stránka TTSK, Odbor sociálnej pomoci TTSK 
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Zariadenia, inštitúcie a organizácie poskytujúce sociálne sluţby v okrese Hlohovec 

 

                                                                                                                                                         tabuľka č. 6 

Zariadenie, inštitúcia, 

organizácia 
Obec Poskytované sluţby 

Zariadenia, ktorých zriaďovateľom je TTSK 

DSS pre deti a dospelých Pastuchov Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zariadenia, ktorých zriaďovateľom sú obce a mestá 

Domov dôchodcov Harmónia  Hlohovec Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Neverejní poskytovatelia    

OZ Pokoj a dobro Hlohovec  Hlohovec 
Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

- útulok 

Humanus n.o. Hlohovec  Hlohovec Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zdroj: Web stránka TTSK, Odbor sociálnej pomoci TTSK 

 

 

Zariadenia, inštitúcie a organizácie poskytujúce sociálne sluţby v okrese Piešťany 

 

                                                                                                                                                           tabuľka č. 7 

Zariadenie, inštitúcia, 

organizácia 
Obec Poskytované sluţby 

Zariadenia, ktorých zriaďovateľom je TTSK 

----- ---- ----- 

Zariadenia, ktorých zriaďovateľom sú obce a mestá 

Zariadenie opatrovateľskej sluţby 
Piešťany, 

Kalinčiakova 12 
Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zariadenie opatrovateľskej sluţby 

Lumen  
Piešťany Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zariadenie sociálnych sluţieb 

Domum, účelové zariadenie 
Piešťany 

Nocľaháreň, útulok, zariadenie núdzového bývania 

Zariadenie opatrovateľskej sluţby 

Zariadenie pre seniorov  

Vila Julianna 
Piešťany Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zariadenie pre seniorov  
Moravany nad 

Váhom 
Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zariadenie opatrovateľskej sluţby Krakovany Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DD a DSS Klas,  n .o. Vrbové Vrbové Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Jedáleň pre dôchodcov Piešťany Poskytovanie stravovacích sluţieb 

Denné centrum Svornosť Piešťany Sociálne poradenstvo 

Denné centrum Rozmarín Piešťany Sociálne poradenstvo 

Neverejní poskytovatelia    

Charita soc. starostlivosti a sluţieb 

pre zrak. postih.  
Piešťany Sociálne poradenstvo 

Alzheimercentrum n. o.  Piešťany Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou  

Zdroj: Web stránka TTSK, Odbor sociálnej pomoci TTSK 
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4.3.   Podunajský región 

4.3.1. Demografia 

Podunajský región (ktorý reprezentuje okres Dunajská Streda a Galanta) tvorí celkovo 93 obcí 

so 213 444 obyvateľov ( k 31.12.2008). Z hľadiska veľkostných kategórií v tomto regióne 

majú najvýraznejšie zastúpenie stredné obce s celkovým počtom 98 285 obyvateľov. Vo 

veľkých obciach (nad 2000 obyvateľov) ţilo v roku 2007 viac neţ 70 tisíc obyvateľov. 

 

 

 

Počet obyvateľov v okresoch Dunajská Streda a Galanta 

 

                                                                                                                                                           tabuľka č. 8 

OKRES, MESTO POČET 

OBYVATEĽOV 

SPOLU 

(STAV K 31.12.2008) 

MUŢI 

 

(STAV K 31.12.2008) 

ŢENY 

 

(STAV K 31.12.2008) 

Dunajská Streda 117 304 57 032 60 272 

z toho:     

-  Dunajská Streda 23 436 11 134 12 302 

-  Šamorín  12 929 6 296 6 733 

-  Veľký Meder 8 820 4 208 4 612 

Galanta 96 140 47 014 49 126 

z toho:     

-  Galanta 16 306 7 962 8 344 

-  Sereď 16 986 8 264 8 722 

-  Sládkovičovo 5 700 2 719 2 981 

SPOLU za región 213 444 104 046 109 398 

Zdroj: www.statistics.sk , údaje k 31.12.2008 

Počet obyvateľov sa v roku 2008 v porovnaní s rokom 2007 zvýšil iba nepatrne. V roku 2007 

ţilo v Podunajskom regióne 211 670 obyvateľov a v roku 2008 to bolo 213 444 obyvateľov.  

 

 

 

 

 

 

http://www.statistics.sk/
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4.3.2. Typy, zameranie a štruktúra sociálnych zariadení v Podunajskom regióne 

 

Zariadenia, inštitúcie a organizácie poskytujúce sociálne sluţby v okrese Dunajská Streda 

 

                                                                                                                                                          tabuľka č. 9 

Zariadenie, inštitúcia, 

organizácia 
Obec Poskytované sluţby 

Zariadenia, ktorých zriaďovateľom je TTSK 

DSS pre dospelých Horný Bar Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DSS pre deti a dospelých Jahodná Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DSS pre dospelých Lehnice Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DSS pre deti a dospelých Medveďov Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DSS pre deti a dospelých Okoč Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DSS pre dospelých Veľký Meder Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zariadenia, ktorých zriaďovateľom sú obce a mestá 

Zariadenie pre seniorov Gabčíkovo Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Domov dôchodcov Šamorín Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

SČK ÚS ADOS Dunajská Streda  Dunajská Streda Poskytovanie terénnych sociálnych sluţieb 

Neverejní poskytovatelia   

SENIOR PARK, n. o. Rohovce Rohovce Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

VITALITA n. o. LEHNICE Lehnice Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

SENIOR n. o. Vojka nad Dunajom  
Vojka nad 

Dunajcom. 

Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou aj 

ambulantnou formou 

ADOS-DS, s.r.o. Dunajská Streda Dunajská Streda Poskytovanie terénnych sociálnych sluţieb  

Akreditované subjekty   

OZ – Ain Karim Šamorín 
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

Zdroj: Web stránka TTSK, Odbor sociálnej pomoci TTSK 
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Zariadenia, inštitúcie a organizácie poskytujúce sociálne sluţby v okrese Galanta 

 

                                                                                                                                                       tabuľka č. 10 

Zariadenie, inštitúcia, 

organizácia 
Obec Poskytované sluţby 

Zariadenia, ktorých zriaďovateľom je TTSK 

DSS pre deti a dospelých  Galanta Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DSS pre dospelých Košúty Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DD a DSS pre dospelých Sereď Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DSS pre deti a dospelých Šintava Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

DSS pre deti a dospelých  
Šoporňa - 

Štrkovec 
Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zariadenia, ktorých zriaďovateľom sú obce a mestá 

Patria – Domov dôchodcov Galanta Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Zariadenie opatrovateľskej sluţby Šintava Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Domov dôchodcov Dolné Saliby Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Nezábudka Pata n. o. Pata  Pata 
Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou 

a terénnou formou  

Neverejní poskytovatelia   

Centrum soc. sluţieb pre starších 

občanov SAMARITÁN Galanta   
Galanta Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Stredisko ED, DD – DSS,  

Horné Saliby 
Horné Saliby Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

TOLERANCIA  n. o. Trstice  Trstice Poskytovanie sociálnych sluţieb pobytovou formou 

Terénno sociálne centrum SZZP 

Galanta  
Galanta 

Poskytovanie terénnych sociálnych sluţieb a 

sociálne poradenstvo 

Domov na pol ceste  n. o.  

Horné Saliby 
Horné Saliby 

Poskytovanie sociálnych sluţieb terénnou a  

pobytovou formou 

Akreditované subjekty   

TEEN CHALLANGE 

SLOVAKIA n.o. Resocializačné 

stredisko 

Sereď 
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

Čistý deň n. o. Resocializačné 

stredisko 
Galanta 

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

Zdroj: Web stránka TTSK, Odbor sociálnej pomoci TTSK 
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5. Ciele a opatrenia pre jednotlivé regióny TTSK v rámci rozvoja 

sociálnych sluţieb. 

 

5.1.   Strategické ciele  

 

Rozvoj sociálnych sluţieb je jedným z predpokladov hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

v danom území a je preto nevyhnutné, aby obce a mestá zohľadňovali rozvoj sociálnych 

sluţieb v súlade so stanovenými národnými prioritami či uţ pri tvorbe PHSR, alebo akčných 

plánov v súlade so zákonom č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. 

V rámci Stratégie rozvoja sociálnych sluţieb TTSK boli identifikované nasledovné 

výsledkové ciele, ktoré popisujú socio - ekonomické zmeny, zmeny v prostredí sociálnych 

sluţieb na území TTSK:  

 zvyšovanie dostupnosti a kvality sociálnych sluţieb, 

 modernizácia a rozširovanie variability poskytovania sociálnych sluţieb, 

 zvyšovanie kvality a efektivity výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately, 

 sociálna práca vykonávaná v teréne, 

 komunitná práca, 

 modernizácia a rozvoj sociálnych sluţieb a iných opatrení a foriem pomoci 

zameraných na rodinu a na zvýšenie vnútornej aktivácie fyzických osôb, 

 a ďalšie integračné aktivity. 

 

Za globálny cieľ stratégie rozvoja sociálnych sluţieb povaţujeme zvýšenie kvality ţivota 

obyvateľov a konkurencieschopnosť v TTSK v oblasti sociálnych sluţieb. 

 

Strategickým cieľom je zvýšenie úrovne a poskytovaných sociálnych sluţieb a zvyšovanie 

kvality rozvoja sociálnych sluţieb. 

 



Strana 24 z 87 

Priority rozvoja – sociálne sluţby 

 

 Podpora kvalitného, efektívneho a flexibilného poskytovania sociálnych sluţieb 

v mestách (pri opatreniach nezabudnúť na bezdomovcov....) 

 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizovanie zariadení sociálnych sluţieb a zariadení 

na výkon sociálnej ochrany a sociálnej kurately 

 Rozvoj terénnych sociálnych sluţieb a sociálnej práce v teréne 

 Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v sociálnej oblasti a ich motivácia 

 Viac zdrojové financovanie sociálnych sluţieb 

 

 

5.2.   Opatrenia a konkrétne aktivity akčného plánu  

 

Koncepciu rozvoja poskytovania sociálnych sluţieb v samosprávnom kraji významným 

spôsobom ovplyvňuje nový zákon o sociálnych sluţbách, ktorý spresňuje a sprísňuje 

podmienky pri zabezpečení sociálnych sluţieb a ukladá samosprávnemu kraju aj nové 

povinnosti v realizácii sociálnej pomoci.  

 

Víziou TTSK podľa stratégie rozvoja sociálnych sluţieb vo väzbe na územie TTSK je 

zabezpečenie kvality ţivota občanov vo svojom regióne, v oblasti poskytovania sociálnych 

sluţieb pre všetky cieľové skupiny (občania v hmotnej a sociálnej núdzi: seniori, občania 

s ťaţkým zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi, osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

a marginalizované skupiny občanov).  

 

Trnavský samosprávny kraj bude k naplneniu týchto zámerov vytvárať a vyuţívať vlastné 

zdroje, ale rovnako aj rozvíjať partnerstvo s obecnými samosprávnymi orgánmi 

a s neverejnými poskytovateľmi sluţieb sociálnej pomoci. Cieľom je zabezpečenie 

poskytovania týchto sluţieb v plnom rozsahu kompetencií definovaných zákonom 

o sociálnych sluţbách a k tomu je potrebné posilniť a zefektívniť existujúce sociálne sluţby, 

rozšíriť ich o doteraz neexistujúce formy sluţieb, upraviť a spresniť pravidlá ich 

poskytovania a to všetko v súlade s podmienkami definovanými novým zákonom 

o sociálnych sluţbách. 
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Pre naplnenie vízie TTSK v rozvoji sociálnych sluţieb je potrebné realizovať navrhované 

opatrenia v oblasti rozsahu sluţieb, kvality sluţieb a budovania partnerstiev. Kaţdé opatrenie 

sa rozdeľuje na konkrétne aktivity a činnosti zamerané na organizačné zabezpečenie, 

kapitálové a materiálne zabezpečenie, prevádzkové zabezpečenie, ľudské zdroje 

a v neposlednom rade na finančné zabezpečenie. Z hľadiska dopadu a viazanosti aktivít voči 

cieľovej skupine boli opatrenia a aktivity rozčlenené do troch okruhov – rozsah sluţieb, 

kvalita sluţieb a budovanie partnerstiev. 

 

 

A. ROZSAH  SLUŢIEB 

 

 Povinnosti samosprávneho kraja v rozsahu sociálnych sluţieb 

 

                                                                                                                                                       tabuľka č. 11 

P.Č. AKTIVITA TERMÍN SPLNENIA ODHAD NÁKLADOV 

EUR 

1. Budovanie chýbajúcich zariadení pre 

poskytovanie sluţieb, resp. zmluvné 

zabezpečenie sluţieb od neverejných 

poskytovateľov. Realizácia má zohľadňovať 

zistenia v analytickej časti – slabé stránky 

a ohrozenia 

 

 

Trvalá úloha 

 

 

10 000 

2. Vytvoriť a viesť register poskytovateľov 

sluţieb 

I. Q 2009, vytvorený, 

trvalá úloha 
- 

3. Registrácia poskytovateľov sluţieb priebeţne - 

4. Zabezpečovanie posudkovej činnosti v celom 

rozsahu TTSK 

 

priebeţne sa plní 
65 858 

5. Vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na 

sociálnu sluţbu 
trvalá úloha - 

6. Prijatie VZN TTSK zohľadňujúcich nové 

pravidlá poskytovania sociálnych sluţieb 
Do 31.12.2009 - 

7. Vyčlenenie finančných prostriedkov 

v rozpočte TTSK na zabezpečenie sluţieb 

v rozsahu podľa zákona 448/2008 Z.z. 
kaţdoročne 

 

21 989 278  

(rozpočet  pre oddiel 10 – 

sociálne zabezpečenie) 

Zdroj:  M.C. TRITON  Slovakia, spol. s.r.o., Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb vo väzbe na územie TTSK, 

2008, Odbor sociálnej pomoci 
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 Dostupnosť zariadení sociálnych sluţieb 

                                                                                                                                                       tabuľka č. 12 

P.Č. AKTIVITA TERMÍN SPLNENIA ODHAD NÁKLADOV 

EUR 

1. Zabezpečiť doteraz neexistujúce sociálne 

sluţby a vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately pre všetky ohrozené 

a marginalizované skupiny populácie podľa 

skutočnej potreby 

Priebeţne sa plní 

  

Priebeţne podľa potreby 

a moţnosti rozpočtu 

2. Rozširovať sieť sociálnych sluţieb (najmä 

DSS) pre občanov s ťaţkým zdravotným 

postihnutím v závislosti od potrieb regiónu 

a lokálnych potrieb s cieľom vyrovnať 

regionálne disparity (PN, TT, SE) 

2015 
Priebeţne podľa potreby 

a moţnosti rozpočtu 

3. Podpora aktivít v TTSK, zameraných na 

predchádzanie vzniku krízových situácií 

v rodine (terénna sociálna práca, sanácia 

rodinného prostredia, krízové centrá, núdzové 

sociálne bývanie) 

priebeţne 
Priebeţne podľa potreby 

a moţnosti rozpočtu 

Zdroj:  M.C. TRITON  Slovakia, spol. s.r.o., Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb vo väzbe na územie TTSK, 

2008, Odbor sociálnej pomoci 

 

 Nové typy sociálnych sluţieb cielených na podporu zotrvania fyzických osôb 

v prirodzenom sociálnom prostredí 

 

                                                                                                                                                       tabuľka č. 13 

P.Č. AKTIVITA TERMÍN SPLNENIA ODHAD NÁKLADOV 

 EUR 

1. Podporovať sluţby pre seniorov a zdravotne 

postihnutých pre ich zotrvanie v domácom 

prostredí – celoplošné pokrytie kraja terénnou 

opatrovateľskou sluţbou (originálna 

kompetencia obce). 

2015 v rámci rozpočtu 

2. Podporovať systém nepretrţitej, dištančnej, 

hlasovej, alebo elektronickej pomoci. 
2015 v rámci rozpočtu 

3. Vybudovať systém integračných centier 

a centier sociálneho poradenstva v kaţdom 

okrese kraja (prostredníctvom expozitúr) 

2010 v rámci rozpočtu 

4. Podporovať aktivity zamerané na zamedzenie 

nárastu sociálno - patologických javov 

a obmedzenie, resp. odstraňovanie 

negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú 

všestranný vývin detí a plnoletých. (rôzne 

aktivity TTSK v oblasti práce s mládeţou, 

šport...). 

priebeţne v rámci rozpočtu 

5. Podporovať zavádzanie nových  

a nedostatkových sluţieb poskytujúcich 

bezpečie a ochranu obetiam násilia, najmä 

tých, ktoré aktivizujú verejnosť a zlepšujú 

prevenciu voči násiliu. 

priebeţne v rámci rozpočtu 

Zdroj:  M.C. TRITON  Slovakia, spol. s.r.o., Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb vo väzbe na územie TTSK, 

2008, Odbor sociálnej pomoci 
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B. KVALITA SLUŢIEB 

 

 Povinnosti samosprávneho kraja podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

sluţbách 

 

                                                                                                                                                       tabuľka č. 14 

P.Č. AKTIVITA TERMÍN SPLNENIA ODHAD NÁKLADOV 

EUR 

1. Splniť technické poţiadavky na výstavbu 

a všeobecné technické poţiadavky na stavby 

uţívané fyzickými osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie podľa 

zákona č.355/2007 Z.z.  potrebné spracovať 

plán plnenia pre kaţdé zariadenie (v dnešnom 

ponímaní v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TTSK). 

2013  

 
13 mil. EUR  

2. Splniť poţiadavky na odborné vzdelanie 

zamestnancov (podľa zákona č.448/2008 Z.z.) 

2012 

 

Priebeţne podľa potreby 

a moţnosti rozpočtu 

3. Navýšiť rozpočet na mzdové náklady 

v súvislosti s predchádzajúcou aktivitou 2 , 

kaţdoročne aspoň o 10% objemu roka 2009 

2012 871 473,15 

4. Zabezpečiť, aby kaţdý prijímateľ sociálnych 

sluţieb mal vypracovaný individuálny 

rozvojový plán, jeho súčasťou je aj program 

sociálnej rehabilitácie. 

plní sa v zmysle zákona 
Priebeţne podľa potreby 

a moţnosti rozpočtu 

5. V kaţdom zariadení vypracovať a zverejniť 

procedurálne, personálne a prevádzkové 

podmienky poskytovania sociálnej sluţby 

podľa základných poţiadaviek zákona. 

plní sa v zmysle zákona 
Priebeţne podľa potreby 

a moţnosti rozpočtu 

Zdroj:  M.C. TRITON  Slovakia, spol. s.r.o., Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb vo väzbe na územie TTSK, 

2008, Odbor sociálnej pomoci 

 

 

 Systematické zvyšovanie kvality sluţieb sociálnej pomoci 

 

                                                                                                                                                       tabuľka č. 15 

P.Č. AKTIVITA TERMÍN SPLNENIA ODHAD NÁKLADOV 

(TIS. EUR) 

1. Zriaďovať špecializované zariadenia pre 

fyzické osoby s príslušným stupňom 

odkázanosti, ktorým je napríklad 

Parkinsonova choroba, Alzheimerova 

choroba, skleróza multiplex, demencia 

rôzneho typu a etiológie, hluchoslepota, 

AIDS. Plánovať ich zriadenie podľa vývoja 

ţiadostí o umiestnenie. 

priebeţne sa plní 
Priebeţne podľa potreby 

a moţnosti rozpočtu 

2. Zabezpečiť odľahčovacie sluţby pre osoby, 

ktoré sa starajú o fyzické osoby odkázané na 

takúto starostlivosť. Ich potrebu plánovať 

podľa výsledkov získaných aktivitou v rámci 

 priebeţne sa plní 
Priebeţne podľa potreby 

a moţnosti rozpočtu 
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budovania partnerstiev.  

3. Podporovať vybavenosť zariadení 

technologickými prvkami a materiálnym 

zabezpečením pre vykonávanie terapií 

klientom, primerane poskytovaným sluţbám 

a potrebám klientov. 

priebeţne sa plní v rámci rozpočtu 

4. Podporovať aktivity zamerané na zvyšovanie 

úrovne zručností a profesionálnych 

kompetencií poskytovateľov sociálnych 

sluţieb a vykonávateľov opatrení 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 

výmena know-how, pracovné semináre. 

priebeţne v rámci rozpočtu 

5. Vytvárať podmienky interného pravidelného 

vzdelávania – odborného, aj vzdelávania 

špecifických zručností zamestnancov 

priebeţne v rámci rozpočtu 

6. Podporovať aktivity zamerané na budovanie 

systému prehlbovania kvalifikácie (zohľadniť 

v systéme odmeňovania, vytvoriť interné 

predpisy umoţňujúce zapojenie do projektov 

vzdelávania, a pod. ) 

priebeţne v rámci rozpočtu 

7. Zaviesť supervíziu sociálnych sluţieb priebeţne - 

Zdroj:  M.C. TRITON  Slovakia, spol. s.r.o., Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb vo väzbe na územie TTSK, 

2008, Odbor sociálnej pomoci 

 

 

C. BUDOVANIE PARTNERSTIEV 

 

 Spolupráca s obecnými samosprávami v TTSK a ostatnými samosprávnymi 

krajmi 

 

                                                                                                                                                       tabuľka č. 16 

P.Č. AKTIVITA TERMÍN SPLNENIA ODHAD NÁKLADOV 

(TIS. EUR) 

1. Vytvoriť a viesť databázu klientov 

a potencionálnych klientov, rozsah 

poţadovaných a poskytovaných sociálnych 

sluţieb, spoločne zdieľať údaje s obecnými 

samosprávami v TTSK 

Trvalá úloha do 

31.12.2010 

v rámci rozpočtu úradu 

TTSK 

2. Plánovať kapacity na poskytovanie sluţieb 

podľa databázy. 
priebeţne 

v rámci rozpočtu úradu 

TTSK 

3. Realizovať a podporovať aktivity zamerané 

na zamedzenie nárastu sociálno – 

patologických javov a obmedzovanie, resp. 

odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré 

ohrozujú všestranný vývin detí a plnoletých 

(rôzne aktivity v oblasti práce s mládeţou, 

šport, nízkoprahové voľnočasové zariadenie 

pre deti a mládeţ). 

priebeţne 
v rámci rozpočtu úradu 

TTSK 

4. Podporovať tvorbu komunitných plánov 

sociálnych sluţieb obcí a miest v TTSK, 

spolupráca a vzájomná výmena informácií 

potrebných pre plánovanie. 

priebeţne 
v rámci rozpočtu úradu 

TTSK 
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5. Podporovať spájanie a spoločné riešenia 

sociálnych sluţieb viacerých obcí, spoločné 

obecné sociálne úrady, metodická pomoc. 

priebeţne 
v rámci rozpočtu úradu 

TTSK 

6. Podporovať rozvoj miestnych a regionálnych 

riešení sociálnej inklúzie v súlade 

s koncepciou a skutočnými potrebami sluţieb. 

Priebeţne, realizácia 

v Piešťanoch a Hlohovci 

0 

 ( v rámci schváleného 

projektu) 

7. Evidovať klientov v zariadeniach v TTSK 

s trvalým bydliskom mimo TTSK, vyčísliť 

finančné náklady im poskytnutých sluţieb. 

plní sa 
v rámci rozpočtu úradu 

TTSK 

8. Výmena know-how a skúseností so 

zabezpečením sociálnych sluţieb medzi 

samosprávnymi krajmi, diskusné fórum na 

internete. 

priebeţne 
v rámci rozpočtu úradu 

TTSK 

Zdroj:  M.C. TRITON  Slovakia, spol. s.r.o., Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb vo väzbe na územie TTSK, 

2008, Odbor sociálnej pomoci 

 

 

 Spolupráca s neverejnými poskytovateľmi sluţieb sociálnej pomoci 

 

                                                                                                                                                       tabuľka č. 17 

P.Č. AKTIVITA TERMÍN SPLNENIA ODHAD NÁKLADOV 

(TIS. EUR) 

1. Registrovať poskytovateľov sluţieb. priebeţne - 

2. Uzatvoriť zmluvné vzťahy na poţadovaný 

objem sluţieb. 
kaţdoročne - 

3. Vybudovať a vyuţívať systém kontroly 

plnenia zmluvných podmienok poskytovania 

sluţieb. 

priebeţne - 

4. Určiť priemerné ceny sociálnych sluţieb na 

základe skutočných nákladov na sluţby podľa 

predchádzajúceho roka. 

zverejniť vo VZN  - 

5. Upravovať podiel klienta na úhradách za 

poskytované sluţby, primerane vývoju 

v spoločnosti. 

priebeţne - 

6. Poskytnúť preddavkovo finančné príspevky 

neverejným poskytovateľom na zabezpečenie 

objednaných sluţieb. 

február beţného roku 
v rámci rozpočtu úradu 

TTSK 

7. Vytvoriť a vyuţívať systém trvalej 

komunikácie medzi TTSK a neverejnými 

poskytovateľmi o sociálnych sluţbách, 

spoločné plánovanie kapacít a hodnotenie 

poskytovaných sluţieb. 

priebeţne - 

Zdroj:  M.C. TRITON  Slovakia, spol. s.r.o., Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb vo väzbe na územie TTSK, 

2008, Odbor sociálnych sluţieb 
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 Spolupráca s verejnosťou 

 

                                                                                                                                                       tabuľka č. 18 

P.Č. AKTIVITA TERMÍN SPLNENIA ODHAD NÁKLADOV 

(TIS. EUR) 

1. Zverejniť koncepciu rozvoja sociálnych 

sluţieb v TTSK. 
splnené - 

2. Podporovať rozvoj dobrovoľníctva 

a svojpomoci v zariadeniach sluţieb 

sociálnych sluţieb v TTSK. 

priebeţne - 

3. Podporovať sociálne sluţby nízkoprahového 

charakteru, špecifické programy zamerané na 

aktiváciu vnútorných zdrojov fyzických osôb 

a na pomoc pri napájaní na vonkajšie zdroje 

pomoci. 

priebeţne - 

4. Podporovať sluţby, vzdelávanie, 

informovanosť, pomoc a iné nástroje riešenia 

problematiky násilia páchaného na ţenách. 

priebeţne - 

5. Podporovať prevenciu a nulovú toleranciu 

voči násiliu prostredníctvom verejných 

informačných diskusií a kampaní. 

priebeţne - 

6. Podporovať tvorbu intervenčných tímov 

pomáhajúcich profesií. 
priebeţne - 

7. Vytvárať partnerstvá verejných inštitúcií 

a mimovládnych organizácií v projektoch 

zameraných na sociálne sluţby. 

priebeţne - 

8. Spolupracovať s KPÚ pri definovaní potrieb 

v príprave rekonštrukcií historických objektov 

a poţiadaviek na ochranu pamiatok. 

priebeţne - 

9. Prebytočný majetok TTSK, ktorý nemôţe 

ďalej slúţiť pre poskytovanie sociálnych 

sluţieb ponúknuť na predaj alebo prenájom. 

priebeţne - 

10. Vytvoriť a realizovať spôsob spracovania 

a zverejnenia informácií o poskytovaných 

sociálnych sluţbách (informačná stratégia), 

ktoré budú dostupné verejnosti v prijateľnej 

(laickej verejnosti zrozumiteľnej) forme. 

priebeţne - 

Zdroj:  M.C. TRITON  Slovakia, spol. s.r.o., Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb vo väzbe na územie TTSK, 

2008, Odbor sociálnych sluţieb  
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6. Porovnanie s ďalšími existujúcimi stratégiami/akčnými plánmi 

v rámci kompetencií samosprávneho kraja. 

 

Trnavský samosprávny kraj v období posledných 2 rokov prijal viacero stratégií, ktoré sú len 

logickým vyústením a hlbším rozpracovaním Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

Všetky dokumenty sú k nemu vo vzťahu podriadenosti. Zároveň však vzniká potreba 

koordinácie týchto podriadených dokumentov v horizontálnej rovine – t.j. medzi sebou.  

 

Jednotlivé stratégie ako aj Akčné plány nemôţeme chápať ako samostatné stratégie, ide 

o jednotlivé časti, ktoré sú zhrnuté do viacerých strategických materiálov Trnavského 

samosprávneho kraja pri realizácii kompetencií, ktoré sú centrálne ustanovené primárne 

dvoma zákonmi, a to Zákonom NR SR č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných 

celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. 

 

Medzi základné strategické materiály Trnavského samosprávneho kraja patria: 

 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK 2004 – 2015 a pripravovaný 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2009 – 2015. 

 Stratégia rozvoja priemyslu na území TTSK. 

 Stratégia rozvoja infraštruktúry kultúry, kultúrnych inštitúcií a kultúrnych aktivít na 

území TTSK. 

 Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK. 

 Stratégia rozvoja školstva a vzdelávania na území TTSK. 

 Stratégia rozvoja vidieka na území TTSK 

 Energetická politika TTSK 

 Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb vo väzbe na územie TTSK 

 Koncepcia a program telesnej kultúry a práce s mládeţou na území TTSK 

 Regionálna inovačná stratégia 
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Pri porovnávaní s ostatnými vypracovanými stratégiami / akčnými plánmi v rámci TTSK 

konštatujeme, ţe súvislosť medzi niektorými stratégiami je veľmi malá, a to z toho dôvodu, 

ţe rozvoj sociálnych sluţieb je dosť špecifický druh sluţieb.  

 

 

Akčný plán rozvoja priemyslu na území TTSK / Stratégia rozvoja priemyslu na území 

TTSK 

Pri porovnávaní Stratégie / Akčného plánu rozvoja  priemyslu na území TTSK s Akčným 

plánom rozvoja sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na 

území TTSK nebola identifikovaná ţiadna spojitosť. Cieľom Akčného plánu rozvoja 

priemyslu je trvalo – udrţateľný hospodársky rast so zachovaním diverzifikácie výrobných 

odvetví a zvyšovaním produkcie s vyššou pridanou hodnotou. 

 

Stratégia rozvoja infraštruktúry kultúry, kultúrnych inštitúcií a kultúrnych aktivít na 

území TTSK 

Pri porovnávaní Stratégie / Akčného plánu rozvoja  kultúry na území TTSK s Akčným 

plánom rozvoja sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na 

území TTSK nebola identifikovaná ţiadna spojitosť. Cieľom Akčného plánu rozvoja 

infraštruktúry kultúry, kultúrnych inštitúcií a kultúrnych aktivít je podpora a zlepšovanie 

kultúrnych zariadení, podpora nových kultúrnych aktivít na území TTSK.  

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK 

 

Cieľom stratégie je podpora rozvoja cestovného ruchu na území TTSK,  podpora rozvoja 

ľudského potenciálu pre potreby cestovného ruchu, rozvoj infraštruktúry pre účely cestovného 

ruchu, vytvorenie rámca pre spoluprácu zainteresovaných strán v prospech rozvoja 

cestovného ruchu, tvorba partnerstiev.  Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK 

môţe mať spojitosť s Akčným plánom rozvoja sociálnych sluţieb, hlavne pri poskytovaní 

rôznych ozdravovacích sluţieb, hipoterapia, pobyt v prírode pre deti s detských domov, 

kúpeľníctvo a pod. Týka sa to predovšetkým Opatrenia 1.2 – Podpora realizácie rozvojových 

projektov v cestovnom ruchu (aktivita 1.2.5 – Podpora a partnerstvo pri spoločných projektov 

v rámci súkromno – verejného partnerstva zameraných na rozvoj cestovného ruchu) 
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a Opatrenie 1.3 – Podpora zvyšovania kvality sluţieb a rozširovania ponuky cestovného ruchu 

v kraji (aktivita 1.1.3  - Podpora rozvoja nosných foriem cestovného ruchu, medzi ktoré patrí 

aj kúpeľný a zdravotný cestovný ruch). 

 

Stratégia rozvoja školstva v TTSK 

Pri porovnávaní Stratégie / Akčného plánu rozvoja  školstva a vzdelávania na území TTSK 

s Akčným plánom rozvoja sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately na území TTSK nebola identifikovaná ţiadna spojitosť. Cieľom Akčného plánu 

rozvoja školstva a vzdelávania je podpora a skvalitňovanie systémov školstva a vzdelávania.  

 

 

Stratégia rozvoja vidieka na území TTSK 

 

Táto stratégia sa primárne zameriava na zabezpečenie vysokej kvality ţivota pre obyvateľov 

TTSK, ktorú budú vnímať hlavne prostredníctvom: kvalitných a všeobecne dostupných 

sluţieb, zdravého ţivotného prostredia a dostatku pracovných príleţitostí. Pre oblasť 

sociálneho rozvoja bol v stratégii stanovený zámer „Ľudský potenciál podporujúci vzájomnú 

komunikáciu, aktívnu spoluprácu a výmenu skúseností od lokálnej po cezhraničnú úroveň, 

ktoré prispievajú ku komplexnému rozvoju územia a šíreniu dobrého mena celého regiónu“. 

V rámci rozvoja infraštruktúry je definovaný zámer: „Infraštruktúrna vybavenosť 

zabezpečujúca kvalitnú ţivotné úroveň obyvateľov na vidieku, uľahčujúca vzájomné 

prepojenie vidieckych a mestských sídel, zohľadňujúca zvýšené nároky na kvalitu ţivotného 

prostredia“.   

 

Spojitosť Stratégie / Akčného plánu rozvoja vidieka s Akčným plánom rozvoja sociálnych 

sluţieb vidíme hlavne v strategickej oblasti sociálneho rozvoja, konkrétne v Priorite 1: 

Podpora ďalšieho vzdelávania vo vidieckych sídlach – Opatrenie 1.1.4 Zlepšovanie zručností 

komunitných pracovníkov a lídrov rozvojových projektov na vidieku, Priorite 2: Rozvoj 

činnosti samosprávy a mimovládnych organizácií – Opatrenie 1.2.2 Rozšírenie ponuky 

a zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a mimovládnymi organizáciami 

vo vidieckych sídlach, v Priorite 3: Podpora miestnych stratégií rozvoja a spolupráce na 

vidieku – Opatrenie 1.3.1 Rozvoja a vyuţitie miestneho rozvojového potenciálu, Opatrenie 
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1.3.2 Podpora spolupráce a partnerstiev na vidieku. Ďalšie prepojenie vidíme v strategickej 

oblasti rozvoja infraštruktúry, konkrétne Priorita 2 Obnova a rozvoj občianskej infraštruktúry, 

Opatrenie 3.2.1 Rozvoj podmienok pre spoločenský ţivot obce. 

 

Regionálna inovačná stratégia TTSK 

Pri porovnávaní Regionálnej inovačnej stratégie TTSK s Akčným plánom rozvoja sociálnych 

sluţieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území TTSK nebola 

identifikovaná ţiadna spojitosť. Víziou projektu Regionálnej inovačnej stratégie (RIS) 

Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) je akcelerácia ekonomického rastu regiónu a jeho 

postupná transformácia na znalostný a inovačný región najmä prostredníctvom získavania 

technologických investícií s vysokou pridanou hodnotu a rozvojom poznatkovej ekonomiky.  

 

7. Moţnosti zapojenia sa samosprávneho kraja prostredníctvom 

svojich agentúr do rozvoja sociálnych sluţieb v lokálnych 

podmienkach. 

V rámci spracovania Akčného plánu rozvoja sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately na území TTSK boli oslovené aj Regionálne rozvojové agentúry (prehľad 

agentúr je uvedený v nasledovnej tabuľke): 

                                                                                                                                                       tabuľka č. 19 

Región Názov agentúry  Sídlo Mail, web stránka 

Záhorský región Regionálna rozvojová agentúra Skalica Skalica www.rrasi.sk, 

rrasi@rrasi.sk, 

info@rrasi.sk, 

 Senická regionálna rozvojová agentúra 

TTSK 

Senica www.serra-ttsk-eu, 

lidaj@serra-ttsk.org   

Trnavský región Galantská regionálna rozvojová agentúra 

TTSK 

Galanta www.garra.sk, 

rra.galanta@gmail.com 

 

 Hlohovecká regionálna rozvojová agentúra 

TTSK 

Hlohovec www.hlrra.sk 

hlrra@hlrra.sk 

 Piešťanská regionálna rozvojová agentúra 

TTSK 

Piešťany pnrra.piestany@gmail.com 

 

Podunajský región Regionálna rozvojová agentúra Šamorín Šamorín www.rrasamorin.sk 

tuba@rrasamorin.sk  

 Dunajskostredská regionálna rozvojová 

agentúra TTSK 

Dunajská 

Streda 

www.regions.sk 

dunstreda.rra@gmail.com  

Zdroj: www.trnava-vuc.sk  

http://www.rrasi.sk/
mailto:rrasi@rrasi.sk
mailto:info@rrasi.sk
http://www.serra-ttsk-eu/
mailto:lidaj@serra-ttsk.org
http://www.garra.sk/
mailto:rra.galanta@gmail.com
http://www.hlrra.sk/
mailto:hlrra@hlrra.sk
mailto:pnrra.piestany@gmail.com
http://www.rrasamorin.sk/
mailto:tuba@rrasamorin.sk
http://www.regions.sk/
mailto:dunstreda.rra@gmail.com
http://www.trnava-vuc.sk/
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Regionálne rozvojové agentúry TTSK sú záujmové zdruţenia právnických osôb (v zmysle 

rozhodnutia Obvodného úradu v Trnave), ktoré aktivizujú trvalý hospodársky a sociálny 

rozvoj regiónu na báze princípu partnerstva, čo je veľmi dôleţité pri získavaní finančných 

prostriedkov pre rozvoj sociálnych sluţieb. Medzi hlavné aktivity Regionálnych rozvojových 

agentúr totiţ patrí okrem iného aj tvorba a realizácia rozvojových projektov a programov, 

poradenstvo pri tvorbe, implementácii a monitoringu rozvojových projektov, poskytovanie 

konzultačných sluţieb v súvislosti s čerpaním štrukturálnych fondov, či organizovanie 

odbornej školiacej činnosti vo vzťahu k regionálnemu rozvoju. 

Vzhľadom na to, ţe Regionálne rozvojové agentúry zastávajú dôleţitú úlohu v 

inštitucionálnom zázemí regionálneho rozvoja vidíme ich hlavnú úlohu v kontexte rozvoja 

sociálnych služieb  v Trnavskom samosprávnom kraji v nasledujúcich oblastiach:  

 inštitucionálna koordinácia aktivít a spolupráca v oblasti regionálneho rozvoja na báze 

partnerstva 

 zabezpečenie, tvorba a realizácia rozvojových projektov a programov 

 zabezpečenie technicko-ekonomických štúdií, poradenstvo pri tvorbe, implementácii, 

monitoringu rozvojových projektov 

 poskytovanie konzultačných sluţieb, najmä poradenstvo pre čerpanie prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov 

 vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz v rámci územia TTSK 

 organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami 

 organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja 

 prezentovanie regiónu doma i v zahraničí. 

 

Miera zapojenia sa jednotlivých agentúr do vymenovaných činností závisí samozrejme od 

konkrétnych lokálnych podmienok a moţností, ktoré tá ktorá agentúra má v rámci svojej 

územnej pôsobnosti.  
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8. Charakteristika a identifikácia moţných zdrojov pre realizáciu 

jednotlivých opatrení a projektov. 

 

V princípe môţu obce, mestá, rôzne zariadenia sociálnych sluţieb získať prostriedky zo 4 

hlavných zdrojov. Medzi tieto zdroje môţeme zaradiť: a) financovanie z prostriedkov 

samosprávneho kraja, b) finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, c) finančné prostriedky z 

fondov EÚ, a nakoniec d) finančné zdroje fyzických a právnických osôb. Jednotlivé spôsoby 

financovania a veľkosť zdrojov s výhľadom na rok 2010 sú popísané v štruktúre niţšie.  

 

8.1.   Financovanie z prostriedkov samosprávneho kraja 

 

Trnavský samosprávny kraj hospodári s ročným rozpočtom na úrovni viac ako 164 miliónov 

euro pre rok 2009, ktoré sú rozdelené do 13 základných programov a podporného programu 

Administratíva.  

Rozpis rozpočtu beţných výdavkov na rok 2009 pre oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie 

 V  EUR V tis. SKK 

Beţné príjmy – spolu:  3 322 545 100 095 

Beţné výdavky – spolu:  21 989 278 662 449 

V tom:    

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 14 657 372 441 568 

Finančný príspevok neverejným poskytovateľom 6 497 079 195 731 

Podpora akreditovaných subjektov 834 827 25 150 

Zdroj: TTSK, rok 2009 
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8.2.   Prostriedky štátneho rozpočtu  

 

Sociálne zabezpečenie na Slovensku má tri základné formy, ktorými sú sociálnej poistenie, 

sociálna pomoc a sociálna podpora. 

 

 Sociálne poistenie – jeho úlohou je ochrana obyvateľov v rôznych situáciách ( ako 

napr. materstvo, či pracovná neschopnosť), a to najmä pokiaľ ide o následky vo 

vzťahu k pracovnej sile.  

 Sociálna pomoc – predstavuje systém náhradných zdrojov najčastejšie v situáciách 

hmotnej núdze najzraniteľnejších skupín obyvateľov. Občan, ktorý je bez príjmu má 

nárok na pomoc zo strany štátu formou dávok v hmotnej núdzi.  

 Sociálna podpora – ide o rodinné dávky financované zo štátneho rozpočtu, 

prostredníctvom ktorých sa štát priamo podieľa na riešení niektorých ţivotných 

situácií (napr. narodenie, výţiva a výchova dieťaťa a pod.). 

 Kompenzácia ťaţkého zdravotného postihnutia – kompenzácia sociálneho dôsledku 

ťaţkého zdravotného postihnutia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku 

ťaţkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňaţných  príspevkov na 

kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych sluţieb.  

 

Ďalšou moţnosťou získania finančných prostriedkov je vytvorenie tzv. sociálneho podniku.  

Podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a uchádzačov 

o zamestnanie v sociálnom podniku vrátane podmienok priznania postavenia sociálneho 

podniku legislatívne upravuje zákon č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 50b, ktorý definuje podmienky 

priznania postavenia sociálneho podniku a v § 50c, ktorý definuje podmienky poskytovania 

príspevkov na podporu vytvárania a udrţania pracovných miest v sociálnom podniku. Medzi 

odporúčanými oblasťami pre činnosť sociálnych podnikov pre obce je aj rozvoj 

a poskytovanie sociálnych sluţieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti: Q/87,88 – denné 

sanatórium – „škôlka“ pre starších ľudí vyţadujúcich opateru, vývarovňa jedál, 

opatrovateľské sluţby, zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti. Pre rok 2009 je celková cena 

práce 943,81 EUR. Od 1.1.2009 do 31.12.2009 je maximálne výška mesačného príspevku na 

podporu vytvárania 1 pracovného miesta v sociálnom podniku 50% z 943,81 EUR, t.j. 471,91 

EUR / 14 217,- SKK. Sociálnemu podniku je moţné poskytnúť aj ďalšie príspevky v rámci 

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&etype=1&aid=2141
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=1947


Strana 38 z 87 

aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona o sluţbách zamestnanosti na ostatných 

zamestnancov v sociálnom podniku, na ktorých sa neposkytuje príspevok podľa § 50c zákona 

o sluţbách zamestnanosti, a to v prípade ak splnia zákonné podmienky pre ich poskytnutie 

a ich vzájomné poberanie zákon o sluţbách zamestnanosti nevylučuje. Bliţšie informácie na 

www.upsvar.sk .  

 

8.3.   Financovanie zo súkromných zdrojov 

 

Súkromné zdroje predstavujú v súčasnej dobe veľmi zaujímavú alternatívu a potenciálny 

impulz pre rozvoj sociálnych sluţieb na Slovensku. V súčasnosti  realizujú subjekty verejného 

sektora tento typ stratégie len v minimálnej alebo ţiadnej miere. Z toho vyplýva i príleţitosť 

pre tie verejné autority, ktoré sa rozhodnú pre túto stratégiu ako prvé, pretoţe práve z tohto 

prvenstva môţu čerpať najviac výhod.   

Súkromné zdroje predstavujú v budúcnosti zaujímavú alternatívu, resp. ďalší zdroj 

kofinancovania rozvojových aktivít, vzhľadom na ich omnoho väčší rozsah oproti verejným 

zdrojom v oblasti rozvoja sociálnych sluţieb. Súkromné zdroje zároveň vo väčšine prípadov 

prinášajú i efektívnejšie metódy ich spotrebovávania, úspory a zvyšujúcu sa kvalitu. 

Nevyhnutným predpokladom ich správneho vyuţívania je samozrejme potreba presne 

stanovených a transparentných podmienok týkajúcich sa dohody zástupcov verejného sektora 

so súkromným investorom.  

      

8.4.  Financovanie z fondov Európskej únie 

 

Čerpať zdroje z fondov EÚ počas programového obdobia 2007 – 2013 bude môcť SR na 

základe strategického dokumentu Národný strategický referenčný rámec (NSRR), ktorý 

predstavuje referenčný nástroj na prípravu programovania fondov v rámci prvých dvoch 

cieľov kohéznej politiky (NSRR neobsahuje teda cieľ Európska územná spolupráca). NSRR 

v nadväznosti na víziu hospodárskeho a sociálneho rozvoja formuluje strategický cieľ SR: 

„Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej 

ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udrţateľného rozvoja“. Napĺňanie 

http://www.upsvar.sk/
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vytýčeného strategického cieľa je postavené na troch strategických prioritách: infraštruktúra 

a regionálna dostupnosť, vedomostná ekonomika a ľudské zdroje a na dosahovaní ich cieľov. 

Strategické priority sú ďalej rozpracované do špecifických priorít a cieľov. Pre oblasť rozvoja 

sociálnych sluţieb sú dôleţité nasledovné strategické priority: 

 

Strategické a špecifické priority, ich ciele a fond kofinancovania priorít 

 

                                                                                                                              tabuľka č. 21 

STRATEGICKÁ PRIORITA CIEĽ PRIORITY FOND EÚ 

Priorita 1:  Infraštruktúra 

a regionálna dostupnosť , 

špecifický cieľ: 1.1 Regionálna 

infraštruktúra 

Zvýšenie hustoty vybavenia 

regiónov infraštruktúrou a zvýšenie 

efektívnosti s ňou súvisiacich 

verejných sluţieb a zvýšenie 

dostupnosti a kvality občianskej 

infraštruktúry a vybavenosti v 

regiónoch 

 

 

ERDF 

Priorita 3: Ľudské zdroje Zvýšenie zamestnanosti, rast 

kvality pracovnej sily pre potreby 

vedomostnej ekonomiky 

a zvýšenie sociálnej inklúzie 

rizikových skupín 

 

 

ESF 

Špecifická priorita 3.1: Moderné 

vzdelávanie pre vedomostnú 

spoločnosť 

Zabezpečenie dlhodobej 

konkurencieschopnosti SR 

prostredníctvom prispôsobenia 

vzdelávacieho systému potrebám 

vedomostnej spoločnosti 

 

ESF 

Špecifická priorita 3.2: Podpora 

rastu zamestnanosti, sociálnej 

inklúzie a budovanie kapacít 

Rast zamestnanosti, pokles 

nezamestnanosti, sociálna inklúzia 

a budovanie administratívnych 

kapacít 

 

ESF 

Zdroj: Národný strategický referenčný rámec 

 

Implementácia stratégie, priorít a cieľov stanovených v NSRR bude prebiehať cez operačné 

programy naviazané na jednotlivé ciele kohéznej politiky. V SR je schválených 11 

operačných programov (OP), pre ktoré boli rozdelené celkové finančné prostriedky na 

plánovacie obdobie rokov 2007 – 2013. Ich prehľad uvádzame v nasledovnej tabuľke: 
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Finančná alokácia na operačné programy  

súvisiace s rozvojom sociálnych sluţieb 

                                                                                                                            tabuľka č. 22 

OPERAČNÝ PROGRAM FOND EÚ PRÍSPEVOK EÚ PRE SR 

V ROKOCH 2007 – 2013 (V 

EUR, BEŢNÉ CENY) 

Regionálny operačný program ERDF 1 445 000 000 

Operačný program Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia 

 

ESF 

 

881 801 578 

Operačný program Vzdelávanie ESF 617 801 578 

Zdroj: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

 

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu je zvýšenie dostupnosti a kvality 

občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch. Oprávneným územím je územie troch 

NUTS 2 regiónov (západné, stredné a východné Slovensko), alebo v členení podľa NUTS 3 

regiónov je to sedem samosprávnych krajov (všetky okrem Bratislavského kraja, pretoţe 

Regionálny operačný program patrí pod cieľ kohéznej politiky Konvergencia financovaného 

zo štrukturálnych fondov). Riadiacim orgánom Regionálneho OP je Ministerstvo výstavby 

a regionálneho rozvoja SR. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zdroje financovania – so 

zameraním na rozvoj sociálnych sluţieb: 

 

                                                                                                                                                       tabuľka č. 23 

PRIORITNÁ OS OP  

OPATRENIE (SKUPINY 

AKTIVÍT) 

ZDROJE EÚ 

( V EUR) 

NÁRODNÉ 

ZDROJE 

(V EUR) 

CELKOVÉ 

ZDROJE 

(V EUR) 

Infraštruktúra sociálnych sluţieb, 

sociálnoprávnej ochrany 

a sociálnej kurately 

229 500 000 40 500 000 270 000 000 

Zdroj: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

 

Cieľom operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je rast zamestnanosti, 

pokles nezamestnanosti, sociálna inklúzia (začleňovanie) a budovanie kapacít. V rámci 

operačného programu Zamestnanosti a sociálna inklúzia je zahrnuté tak územie cieľa 

Konvergencia ako aj územie cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, 

podporované teda môţe byť celé územie Slovenska. Riadiacim orgánom operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zdroje financovania – so zameraním na rozvoj 

sociálnych sluţieb: 
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                                                                                                                                                       tabuľka č. 24 

PRIORITNÁ OS OP  

OPATRENIE (SKUPINY 

AKTIVÍT) 

ZDROJE EÚ 

( V EUR) 

NÁRODNÉ 

ZDROJE 

(V EUR) 

CELKOVÉ 

ZDROJE 

(V EUR) 

Podpora rastu zamestnanosti 567 422 200 100 133 330 667 555 530 

Podpora sociálnej inklúzie 187 800 000 33 141 177 220 941 177 

Budovanie kapacít a zlepšenie 

kvality verejnej správy 

81 734 600 14 423 753 96 158 353 

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia 

vzdelávacieho systému potrebám znalostnej ekonomiky je globálnym cieľom OP 

Vzdelávanie. Operačný program bude financovať napĺňanie vytýčeného cieľa na území celej 

Slovenskej republiky. Oprávneným miestom realizácie projektov v rámci cieľa Konvergencia 

je z hľadiska NUTS 2 západné, stredné a východné Slovensko, z hľadiska NUTS 3 Trnavský, 

Trenčiansky, Nitriansky, Ţilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Operačný 

program zahŕňa aj cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, čo je z hľadiska 

NUTS 2 aj NUTS 3 Bratislavský kraj. Riadiacim orgánom OP Vzdelávanie je Ministerstvo 

školstva SR. 

 

                                                                                                                                                       tabuľka č. 25 

PRIORITNÁ OS OP  

OPATRENIE (SKUPINY 

AKTIVÍT) 

ZDROJE EÚ 

( V EUR) 

NÁRODNÉ 

ZDROJE 

(V EUR) 

CELKOVÉ 

ZDROJE 

(V EUR) 

Reforma systému vzdelávania 

a odbornej prípravy 

 

365 000 000 

 

64 411 765 

 

429 411 765 

Ďalšie vzdelávanie ako nástroj 

rozvoja ľudských zdrojov 

 

146 000 000 

 

25 764 706 

 

171 764 706 

Podpora vzdelávania osôb 

s osobitými vzdelávacími 

potrebami 

 

65 000 000 

 

11 470 589 

 

76 470 589 

Zdroj: Ministerstvo školstva SR 

 

 

Programy cezhraničnej spolupráce 

 

Slovensko participuje na piatich programoch cezhraničnej spolupráce: Operačný program 

cezhraničnej spolupráce SR – Česká republika, SR – Rakúsko, SR – Maďarsko, SR – Poľsko 

a tetralaterálny program SR – Ukrajina – Maďarsko – Rumunsko realizovaný cez Európsky 

nástroj susedstva a partnerstva. Pre oblasť rozvoja sociálnych sluţieb v TTSK sa najlepšie 

javí program cezhraničnej spolupráce SR – Česká republika a program cezhraničnej 

spolupráce SR – Maďarsko. 
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Finančná alokácia na programy cezhraničnej spolupráce 

 

                                                                                                                                                      tabuľka č.  26  

OPERAČNÝ PROGRAM FOND EÚ ALOKÁCIA ZA SR Z EÚ 

(V EUR, BEŢNÉ CENY) 

1. Program cezhraničnej spolupráce SR – Česká 

republika 

 

 

ERDF 

 

36 200 000 

2. Program cezhraničnej spolupráce SR -  

Maďarsko  

 

 

ERDF 

 

71 500 000 

3. Program cezhraničnej spolupráce SR - 

Rakúsko 

ERDF 20 000 000 

Spolu zdroje na cezhraničnú spoluprácu 2007 - 2013 127 700 000 

Zdroj: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 

Globálny cieľ programu cezhraničnej spolupráce SR – Česká republika je rast kohézie 

a konvergencie cezhraničného regiónu, ktorý bude napĺňaný utváraním funkčnej siete 

spolupracujúcich orgánov s cieľom podporovať udrţateľný, integrovaný ekonomický, 

environmentálny, sociálny a kultúrny rozvoj cezhraničného regiónu prostredníctvom 

zlepšenia dostupnosti, rozvoja informatizácie, turizmu, zachovaním a rozvojom  kultúrnych 

tradícií. Program sa vzťahuje na regióny úrovne NUTS 3 leţiace pri česko-slovenskej hranici 

v oboch krajinách (v SR je súčasťou programu Trnavský, Trenčiansky a Ţilinský kraj). 

Riadiacim orgánom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

 

 

                                                                                                                                                tabuľka č.  26a 

PRIORITNÁ OS OP 

CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE SR - ČR 

 

ZDROJE EÚ 

( V EUR) 

NÁRODNÉ 

ZDROJE 

(V EUR) 

CELKOVÉ 

ZDROJE 

(V EUR) 

Podpora sociokultúrneho 

a hospodárskeho rozvoja 

cezhraničného regiónu a 

spolupráce 

 

50 079 676 

 

8 837 590 

 

58 917 266 

Zdroj: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 

Hlavným cieľom OP cezhraničná spolupráca Maďarská republika – SR je zvýšiť úroveň 

hospodárskej a sociálnej integrácie v cezhraničnej oblasti vďaka posilneniu hospodárskej 

konkurencieschopnosti cezhraničnej oblasti, zvýšeniu sociálnej a kultúrnej súdrţnosti medzi 

ľuďmi a komunitami, zlepšeniu dostupnosti a dorozumenia v prihraničnej oblasti a ochrane 

prírodných hodnôt. Operačný program sa vzťahuje na všetky slovenské a maďarské regióny, 
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ktoré majú spoločnú hranicu – v SR je to Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, 

Banskobystrický a Košický kraj.  

                                                                                                                                                       tabuľka č. 27 

PRIORITNÁ OS OP 

CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE SR - 

MAĎARSKO 

 

ZDROJE EÚ 

( V EUR) 

NÁRODNÉ 

ZDROJE 

(V EUR) 

CELKOVÉ 

ZDROJE 

(V EUR) 

Hospodárstvo a spoločnosť 72 363 556 12 770 039 85 133 595 

Zdroj: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 

Hlavným cieľom programu cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko je vybudovať región so 

ţivými a na znalostiach zaloţenými ekonomikami, sociálne environmentálne atraktívny, ktorý 

bude zohrávať dôleţitú úlohu medzi európskymi metropolitnými regiónmi. Program sa 

vzťahuje na regióny pri rakúsko-slovenskej hranici v oboch krajinách. Na Slovensku je to 

Bratislavský a Trnavský kraj.  

                                                                                                                                                     tabuľka č. 28 

PRIORITNÁ OS OP 

CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE SR - RAKÚSKO 

 

ZDROJE EÚ 

( V EUR) 

NÁRODNÉ 

ZDROJE 

(V EUR) 

CELKOVÉ 

ZDROJE 

(V EUR) 

Znalostný región a ekonomická 

súťaţivosť 

27 193 987 4 798 939  

 

Zdroj: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 

Ďalšími finančnými moţnosťami pre financovanie rozvoja sociálnych sluţieb sú programy 

transnacionálnej spolupráce – Program Stredná Európa. Strategickým cieľom programu je 

zlepšiť proces integrácie a rozvoj partnerstiev zúčastnených krajín a prispieť tak k súdrţnosti, 

stabilite a konkurencieschopnosti. OP Stredná Európa sa snaţí prispieť k zmierneniu 

ekonomických a sociálnych rozdielov prostredníctvom spolupráce medzi zúčastnenými 

regiónmi, hľadajúc spoločné riešenia problémov, ktoré obmedzujú potenciálny rozvoj 

regiónov. Program Stredná Európa je financovaný cez ERDF a Riadiacim orgánom je Central 

Europe Programme, Managing Authority, Viedeň, Rakúsko. Národným orgánom v SR je 

Ministerstvo ţivotného prostredia. 
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                                                                                                                                                       tabuľka č. 29 

PRIORITNÁ OS OP  

 

ZDROJE EÚ 

( V EUR) 

NÁRODNÉ 

ZDROJE 

(V EUR) 

CELKOVÉ 

ZDROJE 

(V EUR) 

Zvýšenie konkurencieschopnosti 

a atraktívnosti miest a regiónov 
54 122 437 11 085 318 65 207 755 

Zdroj: Ministerstvo ţivotného prostredia, SR 

 

 

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 

 

Cieľom Programu rozvoja vidieka je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, 

potravinárstva a lesného hospodárstva, zlepšenie stavu ţivotného prostredia a krajiny, 

skvalitnenia ţivota vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva. 

 

Medzi priority Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 patrí podpora modernizácie, 

inovácie a efektivity poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych podnikov, udrţanie 

a ochrana environmentálnych hodnôt krajiny, uchovanie kultúrneho dedičstva, vytváranie 

pracovných príleţitostí, zvyšovanie odbornosti vidieckeho obyvateľstva a zlepšenie kvality 

ţivota vo vidieckych oblastiach. Na zlepšenie kvality ţivota na vidieku a udrţanie osídlenia 

vidieka slúţi podpora vytvárania pracovných príleţitostí, diverzifikácia hospodárskych 

činností ako aj obnova a rozvoj infraštruktúry obcí. 

 

Pre realizáciu cieľov programu, konkrétne pre oblasť rozvoja sociálnych sluţieb slúţi Os 3 

Kvalita ţivota vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva – Opatrenie 

3.4.1 – Základné sluţby pre vidiecke obyvateľstvo a Opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj obcí, 

občianskej vybavenosti a sluţieb. 

 

 

Ročný príspevok z EAFRD v EUR 

                                                                                                                                                             tabuľka č. 30 

ROK 2009 2010 2011 2012 2013 SPOLU 

Celkom 

ERFRD 

268 049 256 256 310 239 263 028 387 275 025 447 317 309 578 1 969 418 078 

Konvergenčné 

regióny 

262 795 490 251 286 560 257 873 030 269 634 950 311 090 310 1 930 817 486 

Zdroj: www.apa.sk 

 

 

http://www.apa.sk/
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Finančný plán  (v EUR, celé obdobie) 

Konvergenčné regióny 

                                                                                                                                                      tabuľka č. 31 

OS VEREJNÝ PRÍSPEVOK 

Celkom Miera príspevku 

z EAFRD (%) 

Suma z EAFRD 

Os 3 347 405 349 75 260 554 012 

Zdroj: www.apa.sk 

 

Finančný plán  (v EUR, celé obdobie) 

Ostatné regióny 

                                                                                                                                                      tabuľka č. 32 

OS VEREJNÝ PRÍSPEVOK 

Celkom Miera príspevku 

z EAFRD (%) 

Suma z EAFRD 

Os 3 10 634 856 50 5 317 428 

Zdroj: www.apa.sk 

 

Finančný plán  (v EUR, celé obdobie) 

Územie SR 

                                                                                                                                                      tabuľka č. 33 

OS VEREJNÝ PRÍSPEVOK 

Celkom Suma z EAFRD 

Os 3 358 040 205 265 871 440 

Zdroj: www.apa.sk 

 

 

Medzi ďalšie formy podpory rozvoja sociálnych sluţieb patria: Finančný mechanizmus EHP 

a Nórsky finančný mechanizmu a Švajčiarsky finančný mechanizmus. 

 Finančný mechanizmus EH a Nórsky finančný mechanizmus 

Vstupom Slovenskej republiky do EÚ sa SR stala zároveň aj členom Európskeho 

hospodárskeho priestoru (EHP), do ktorého okrem členských štátov EÚ patria aj krajiny 

Európskeho zdruţenia voľného obchodu (EZVO): Nórsko, Island a Lichtenštajnsko 

a Švajčiarsko.  

Cieľom tejto pomoci je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v 

Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové 

projekty v nasledovných prioritných oblastiach:  

http://www.apa.sk/
http://www.apa.sk/
http://www.apa.sk/
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 Ochrana ţivotného prostredia  

 Podpora trvalo-udrţateľného rozvoja  

 Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva  

 Rozvoj ľudských zdrojov  

 Zdravie a starostlivosť o deti  

 Výskum  

 Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva  

 Regionálna politika a cezhraničné aktivity  

 Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis 

communautaire (komunitárne právo) 

Kým prvých šesť prioritných oblastí je podporovaných z FM EHP aj z NFM, posledné tri 

prioritné oblasti sú výlučné podporované z NFM. Z hľadiska toho, ţe obidva finančné 

mechanizmy boli časovo obmedzené a predkladanie ţiadostí o grant bolo ukončené 

31.januára 2009, v súčasnej dobe uţ nie je moţné čerpať ďalšie prostriedky z nich, iba sa 

dokončuje realizácia schválených projektov. 

 Švajčiarsky finančný mechanizmus 

Švajčiari podporia projekty v oblasti bezpečnosti, stability a podpory reforiem, ţivotného 

prostredia a infraštruktúry a ľudských zdrojov. V súkromnom sektore sa kladie dôraz na 

zvýšenie podielu slovenských tovarov a sluţieb na svetovom trhu, na podporu štandardov 

kvality, ako aj zavádzania e-podnikania a e-bezpečnosti v podnikaní.  

Vzájomná dohoda uvaţuje aj blokové granty adresované občianskej spoločnosti, hospodárskej 

a sociálnej súdrţnosti, twinningu - zlepšenie partnerstiev medzi inštitúciami, samosprávami a 

regiónmi Slovenskej republiky a Švajčiarskej konfederácie na národnej úrovni.  

Osobitnú formu spolupráce má predstavovať štipendijný fond zameraný na programy určené 

pre vyššie stupne vzdelávania a postgraduálne štúdia vo Švajčiarskej konfederácii.  

Pre oblasť rozvoja sociálnych sluţieb je najvhodnejší nasledovné opatrenie: 
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 Bezpečnosť, stabilita a podpora reforiem  

 

 Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch 

(Mobilizácia miestneho a regionálneho rozvojového potenciálu v oblasti 

geografického zamerania)  

Pre toto opatrenie je vyčlenených 9 000 000 CHF a podporuje nasledovné typy projektov: 

plánovanie cestovného ruchu na regionálnej a okresnej úrovni, mobilizácia potenciálov 

cestovného ruchu, najmä, ekoturistika, športy, kultúrne dedičstvo atď., posilnenie a 

skvalitňovanie siete sociálnych sluţieb, sociálnej inklúzie, boja proti chudobe, opatrení sociálno-

právnej ochrany, sociálnej kurately a sociálneho hospodárstva.  

 

 Blokový grant 

Blokový grant podporuje prispievanie občianskej spoločnosti k hospodárskej a sociálnej 

súdrţnosti, ktoré predstavujú dôleţitý faktor rozvoja a participácie a pre grant je vyčlenených  

3 000 000 CHF. 

 

Prehľad indikatívnych alokácii 

 

                                                                                                                                                     tabuľka č. 34 

P.č. Usmernenia k financovaniu Indikatívna alokácia  

(v mil. CHF) 

1.  Bezpečnosť, stabilita a podpora reforiem 15 

2. Ţivotné prostredie a infraštruktúra 24,5 

3. Súkromný sektor 4 

4. Ľudský a sociálny rozvoj 6 

5. Osobitné alokácie 7,65 

6. Ešte nepridelené 9,716 

7. Indikatívne alokácie celkom 66,866 

Zdroj: www.euroactiv.sk  

 

 

 

http://www.euroactiv.sk/
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9. Otvorený zásobník projektov vo forme zámerov pre všetky 

zainteresované subjekty, ktoré prejavia záujem vo vzťahu 

k rozvoju sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately na území TTSK. 

V rámci prípravy Akčného plánu rozvoja sociálnych sluţieb na území TTSK bolo 

identifikovaných 73 projektových zámerov. Projektové zámery boli získavané od všetkých 

potenciálnych subjektov v oblasti rozvoja sociálnych sluţieb na území TTSK. Oslovených 

bolo viac ako 252 subjektov.  

Jedným zo základných princípov, na ktorých je otvorený zásobník projektov TTSK 

v oblasti rozvoja sociálnych sluţieb zaloţený, je moţnosť jeho pravidelnej aktualizácie. To 

znamená, ţe akýkoľvek subjekt (obec, mesto, zriaďovateľ), ktorý má záujem zaradiť svoj 

potenciálny projekt, môţe tak urobiť v ktoromkoľvek čase.  Projektový zámer musí byť 

v súlade cieľmi Stratégie rozvoja sociálnych sluţieb vo väzbe na územie TTSK. 

Projekty sú zamerané vo väčšine prípadov na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení 

(opravy striech, zateplenie budov, úprava okolia, zateplenie fasád, rekonštrukcia kotolne, 

rozvodov vody a kúrenia a pod.), na výstavby Domovov sociálnych sluţieb v obciach, na 

spracovanie projektovej dokumentácie, na vybavenie zariadení – nákup PC s prístupom na 

internet, vybavenie audiovizuálnymi prostriedkami ako TV, DVD, zdravotné pomôcky. 

Nové zariadenia sociálnych sluţieb môţu podľa podmienok ROP byť spolufinancované 

z prostriedkov EÚ len v prípade, ţe sú umiestnené v obciach nad 5 000 obyvateľov. Obce, 

ktoré nie sú kohéznymi pólmi rastu môţu ţiadať o spolufinancovanie z Programu rozvoja 

vidieka, Priorita Zlepšenie kvality ţivota vo vidieckych oblastiach.  Aktivity, ktoré budú 

realizované zariadeniami sociálnych sluţieb zriadenými  TTSK sú označené modrou farbou.  

Prioritne budú podporované aktivity v okresoch podľa nasledovného poradia:  

 

1. Piešťany, 2. Senica, 3. Trnava, 4. Hlohovec, 5. Skalica, 6. ostatné okresy 
 

 



9.1.  Podunajský región 

9.1.1 Okres Dunajská Streda 

V rámci zisťovania potrieb okresu Dunajská Streda bolo identifikovaných 10 projektov. Sumár projektov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Názov 

Obce 

Okres Názov 

inštitúcie  

Názov projektu a stručný popis obsahu projektu Predpokladané 

finančné zdroje 

Predpokladaný 

rok realizácie 

Veľký 

Meder 

Dunajská 

Streda 

DSS pre 

dospelých 
Rozširovanie a modernizácia DSS pre dospelých 985 195 EUR 2009-2010 

Veľký 

Meder 

Dunajská 

Streda 

MEDILAB  s. 

r. o, Bratislava 
Špecializované zariadenie Veľký Meder zatiaľ neupresnené 2010 - 2015 

Trnávka 
Dunajská 

Streda 

Klub 

dôchodcov 
Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov 1 700 EUR Júl 2010 

Lehnice 
Dunajská 

Streda 
Obec Lehnice 

Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov, sociálny 

taxík 
15 000 EUR 2010 - 2013 

Potônske 

Lúky 

Dunajská 

Streda 

Obec 

Potônske 

Lúky 

Vybavenie Klubu pre sociálne odkázaných, osamelých dôchodcov s 4 ks PC 

s prístupom na internet a vybavení miestnosti audivizuálnymi prostriedkami TV, 

DVD, masáţnym strojom, kávovarom a pod. 

6 000 EUR 2010 / kontinuálne 

Medveďov 
Dunajská 

Streda 

DSS pre deti a 

dospelých 

Výstavba viacúčelovej budovy – pre stravovaciu prevádzku a ekonomický servis. 

Cieľom výstavby je zabezpečiť lepšie pracovné podmienky, zabezpečiť skvalitnenie 

ţivota klientov, splniť poţiadavky na vnútorné prostredie budov (bezbariérový 

prístup, získanie ubytovacích priestorov a sociálnych miestností pre zamestnancov 

a klientov, zabezpečiť poţiadavky na zriadenie spoločného stravovania 

497 909 EUR 2012 - 2013 

Vojka nad 

Dunajom 

Dunajská 

Streda 

Obec Vojka 

nad Dunajom 

Rekonštrukcia budovy Obvodného zdravotného strediska – v budove má sídlo 

podľa nájomného vzťahu aj penzión pre seniorov – SENIOR, n.o., penzión Lyda 
700 000 EUR 2012 - 2013 

Vojka nad 

Dunajom 

Dunajská 

Streda 

Obec Vojka 

nad Dunajom 

Vybudovanie polyfunkčného domu slúţiaceho pre sociálne odkázaných, klub 

dôchodcov, internet klub, obvodný lekár a pod. 
800 000 EUR 2012 - 2013 
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Šamorín Dunajská Streda 
Domov dôchodcov (Zariadenie pre 

seniorov) 

Výstavba nového domova dôchodcov (zariadenie pre 

seniorov) s kapacitou pre 58 osôb 
1,6 mil. EUR 

2010 - 

2013 

Dunajská Streda Dunajská Streda 
Spoločnosť na pomoc osobám 

s autizmom, Dunajská streda 
Rehabilitačné stredisko Dunajská Streda 

zatiaľ 

neupresnené 

2010 - 

2015 

Zdroj:  Vlastné zisťovania a Odbor sociálnej pomoci TTSK



Moţnosti financovania 

Obec 
Zariadenie, 

organizácia 
Popis 

Predpokladané 

náklady v EUR 

Zdroje financovania 

Zdroj 
Percento 

spolufinancovania 

Suma v 

EUR 

Op. 

program 

Veľký 

Meder 

Domov sociálnych 

sluţieb pre 

dospelých 

Rozširovanie a modernizácia DSS pre 

dospelých 
985 195 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

837 415,75 

98 519,50 

49 259,75 
ROP 

Veľký 

Meder 

MEDILAB  s. r. o, 

Bratislava 
Špecializované zariadenie Veľký Meder 

zatiaľ 

neupresnené 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

---- ---- ---- 

Trnávka Klub dôchodcov 
Podpora aktivít zameraných na pomoc pre 

sociálne odkázaných občanov 
1 700 EUR 

Iné súkromné 

zdroje + 

Vlastné zdroje 

100 1 700,00 ---- 

Lehnice Obec Lehnice 
Podpora aktivít zameraných na pomoc pre 

sociálne odkázaných občanov, sociálny taxík 
15 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

85 

15 

12 750,00 

2 250,00 
ZaSI 

Potônske 

Lúky 

Obec Potônske 

Lúky 

Vybavenie Klubu pre sociálne odkázaných, 

osamelých dôchodcov s 4 ks PC s prístupom 

na internet a vybavení miestnosti 

audivizuálnymi prostriedkami TV, DVD, 

masáţnym strojom, kávovarom a pod. 

6 000 EUR 

Iné súkromné 

zdroje + 

Vlastné zdroje 

100 6 000 ---- 

Medveďov 

Domov sociálnych 

sluţieb pre deti a 

dospelých 

Výstavba viacúčelovej budovy – pre 

stravovaciu prevádzku a ekonomický servis. 

Cieľom výstavby je zabezpečiť lepšie 

pracovné podmienky, zabezpečiť skvalitnenie 

ţivota klientov, splniť poţiadavky na 

vnútorné prostredie budov (bezbariérový 

prístup, získanie ubytovacích priestorov 

a sociálnych miestností pre zamestnancov 

a klientov, zabezpečiť poţiadavky na 

zriadenie spoločného stravovania 

497 909 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

423 222,65 

49 790,90 

24 895,45 

ROP 

Vojka nad 

Dunajom 

Obec Vojka nad 

Dunajom 

Rekonštrukcia budovy Obvodného 

zdravotného strediska – v budove má sídlo 

podľa nájomného vzťahu aj penzión pre 

seniorov – SENIOR, n.o., penzión Lyda 

700 000 EUR 
Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

75 

25 

525 000,00 

175 000,00 
PRV 

Vojka nad 

Dunajom 

Obec Vojka nad 

Dunajom 

Vybudovanie polyfunkčného domu slúţiaceho 

pre sociálne odkázaných, klub dôchodcov, 

internet klub, obvodný lekár a pod. 

800 000 EUR 
Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

75 

25 

600 000,00 

200 000,00 
PRV 
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Šamorín 

Domov dôchodcov 

(zariadenie pre 

seniorov) 

Výstavba nového DD s kapacitou 58 lôţok 1 600 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

1360 000,00 

160 000,00 

80 000,00 
ROP 

Dunajská 

Streda 

Spoločnosť na 

pomoc osobám 

s autizmom, 

Dunajská streda 

Rehabilitačné stredisko Dunajská Streda 
zatiaľ 

neupresnené 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

---- ---- ---- 

Zdroj: Vlastné zisťovania a Odbor sociálnej pomoci TTSK 
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9.1.2 Okres Galanta 

V rámci zisťovania potrieb okresu Galanta bolo identifikovaných 13 projektov. Sumár projektov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Názov 

Obce 

Okres Názov inštitúcie  Názov projektu a stručný popis obsahu projektu Predpokladané 

finančné zdroje 

Predpokladaný 

rok realizácie 

Topoľnica Galanta Obec Topoľnica Opatrovateľská sluţba  7 500 EUR / rok 2009 - 2013 

Topoľnica Galanta Klub seniorov Klubová činnosť pre seniorov – prevádzka klubovej miestnosti 1 600 EUR / rok 2009 - 2013 

Topoľnica Galanta Klub seniorov 
Modernizácia budovy, v ktorej sa nachádza klub seniorov zriadenie 

nízkoprahového denného centra 
25 000 EUR 2010  

Pata Galanta 

Nezisková organizácia 

zriadená obcou - 

Nezábudka 

Oprava strechy na existujúcom DSS Prístavba – rozšírenie DSS o 8-10 izieb. 265 000 EUR 2010 – 2012 

Pata Galanta 

Nezisková organizácia 

zriadená obcou - 

Nezábudka 

Rekonštrukcia bytu správcu klubu dôchodcov na núdzové ubytovanie 10 000 EUR 2010 - 2012 

Sereď Galanta 
Domov dôchodcov 

a DSS pre dospelých 
Generálna oprava rovnej strechy a zaplechovanie zariadenia DD a DSS 53 110,23 EUR 2010 

Sereď Galanta 
Domov dôchodcov 

a DSS pre dospelých 
Oprava, náter a čiastočné zateplenie fasády celej budovy 69 707,23 EUR 2011 

Sereď Galanta 
Domov dôchodcov 

a DSS pre dospelých 

Oprava – vydláţdenie chodníkov, betónových nádvorí a balkónov á 2321,64 

m
2
  = 2 322 

77 076,28 EUR 2013 

Dolná 

Streda 
Galanta Obec Dolná Streda Denný stacionár 50 000 EUR 2014 

Sereď Galanta 
Teen Challenge 

Slovakia, n.o. 

Dištančná interaktívna selektívna a indikovaná prevencia zameraná na 

rizikových jednotlivcov a abstinujúcich toxikomanov, aby boli v budúcnosti 

lepšie uplatniteľní na trhu práce prostredníctvom duchovného a kariérového 

poradenstva 

84 188 2010 

Sereď Galanta 
Domov dôchodcov 

a DSS pre dospelých 

Domov dôchodcov Senior -  spracovaná projektová dokumentácia na  

rekonštrukciu budovy 
1 826 670 EUR 10/2009 
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Galanta Galanta 
Patria – Domov 

dôchodcov 

Zateplenie fasády, výmena výplní otvorov, izolácia strechy, rekonštrukcia 

kanalizácie, modernizácia interiérového vybavenia, výmena podláh 
800 000 EUR 05/2010-09/2010 

Šintava Galanta 
Zariadenie 

opatrovateľskej sluţby  

Zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny, 

vybudovanie barierového vstupu  do hlavnej budovy, výmena okien 

a vchodových dverí + prístavba k pôvodnému objektu o vybudovanie 3 izieb 

s kapacitou 6 lôţok vrátane vnútorného vybavenia 

zatiaľ neupresnené 2009 - 2013 

Zdroj: Vlastné zisťovania a Odbor sociálnej pomoci TTSK



Moţnosti financovania 

Obec 
Zariadenie, 

organizácia 
Popis 

Predpokladané 

náklady v EUR 

Zdroje financovania 

Zdroj 
Percento 

spolufinancovania 
Suma v EUR 

Op. 

program 

Topoľnica Obec Topoľnica Opatrovateľská sluţba  7 500 EUR / rok Vlastné zdroje 100 7 500,00 --- 

Topoľnica Klub seniorov 
Klubová činnosť pre seniorov – 

prevádzka klubovej miestnosti 
1 600 EUR / rok 

Iné súkromné 

zdroje + 

Vlastné zdroje 

100 1 600,00 --- 

Topoľnica Klub seniorov 

Modernizácia budovy, v ktorej sa 

nachádza klub seniorov zriadenie 

nízkoprahového denného centra.  

25 000 EUR 
Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

75 

25 

18750,00 

6 250,00 
PRV 

Pata 

Nezisková 

organizácia 

zriadená obcou - 

Nezábudka 

Oprava strechy na existujúcom DSS 

Prístavba – rozšírenie DSS o 8-10 izieb. 
265 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

225 250,00 

26 500,00 

13 250,00 

ROP 

Pata 

Nezisková 

organizácia 

zriadená obcou - 

Nezábudka 

Rekonštrukcia bytu správcu klubu 

dôchodcov na núdzové ubytovanie 
10 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

8 500,00 

1 000,00 

500.00 

ROP 

Sereď 

Domov dôchodcov 

a DSS pre 

dospelých 

Generálna oprava rovnej strechy 

a zaplechovanie zariadenia DD a DSS 
53 110,23 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

45 143,70 

5 311,02 

2 655,51 

ROP 

Sereď 

Domov dôchodcov 

a DSS pre 

dospelých 

Oprava, náter a čiastočné zateplenie 

fasády celej budovy 
69 707,23 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

59 251,15 

6 970,72 

3 485,36 

ROP 

Sereď 

Domov dôchodcov 

a DSS pre 

dospelých 

Oprava – vydláţdenie chodníkov, 

betónových nádvorí a balkónov á 

2321,64 m
2
  = 2 322 

77 076,28 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

65 514,84 

7 707,63 

3 853,81 

ROP 

Dolná 

Streda 
Obec Dolná Streda Denný stacionár 50 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

42 500,00 

5 000,00 

2 500,00 

ROP 

Sereď 
Teen Challenge 

Slovakia, n.o. 

Dištančná interaktívna selektívna 

a indikovaná prevencia zameraná na 

rizikových jednotlivcov a abstinujúcich 

toxikomanov, aby boli v budúcnosti 

lepšie uplatniteľní na trhu práce 

prostredníctvom duchovného 

a kariérneho poradenstva 

84 188 EUR 
Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

85 

15 

71 559,80 

12 628,20 
ZaSI 
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Sereď 

Domov dôchodcov 

a DSS pre 

dospelých 

DD Senior – spracovaná projektová 

dokumentácia na rekonštrukciu budovy 
1 826 670 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

1552 669,50 

182 667,00 

91 333,50 
ROP 

Galanta 
Patria – Domov 

dôchodcov 

Zateplenie fasády, výmena výplní 

otvorov, izolácia strechy, rekonštrukcia 

kanalizácie, modernizácia interiérového 

vybavenia, výmena podláh 

800 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

680  000,00 

80 000,00 

40 000,00 
 

ROP 

Šintava 

Zariadenie 

opatrovateľskej 

sluţby  

Zateplenie obvodových stien, zateplenie 

strechy a výmena strešnej krytiny, 

vybudovanie barierového vstupu  do 

hlavnej budovy, výmena okien 

a vchodových dverí + prístavba 

k pôvodnému objektu o vybudovanie 3 

izieb s kapacitou 6 lôţok vrátane 

vnútorného vybavenia 

 zatiaľ 

neupresnené 
--- --- --- --- 

Zdroj: Vlastné zisťovania a Odbor sociálnej pomoci TTSK
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Investície spolu za Podunajský región v EUR 
 

Okres 
Investície 

spolu 

Zariadenia, 

kde 

zriaďovateľ je 

TTSK 

Ostatní 

poskytovatelia 

soc. sluţieb 

Dunajská Streda 4 605 804,00 1 483 104,00 3 122 700,00 

Galanta 3 260 751,74 199 893,74 3 060 858,00 

Región spolu 7 866 555,74 1 682 997,74 6 183 558,00 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek  

 

Zdroje investícií spolu za región v EUR 

Okres 
Investície 

spolu 

Z toho 

Štrukturálne 

fondy 
Štátny rozpočet 

Vlastné a iné 

súkromné zdroje 

Dunajská Streda 4 605 804,00 3 758 388,40 685 560,40 161 855,20 

Galanta 3 260 751,74 2 769 138,99 334 034,57 157 578,18 

Región spolu 7 866 555,74 6 527 527,39 1 019 594,97 319 433,38 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek 

 

Zdroje investícií spolu za zariadenia, ktorých zriaďovateľ je TTSK v EUR 

Okres 
Investície 

spolu 

Z toho 

Štrukturálne 

fondy 
Štátny rozpočet 

Vlastné a iné 

súkromné zdroje 

Dunajská Streda 1 483 104,00 1 260 638,40 148 310,40 74 155,20 

Galanta 199 893,74 169 909,69 19 989,37 9 994,68 

Región spolu 1 682 997,74 1 430 548,09 168 299,77 84 149,88 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek 

 

Zdroje investícií spolu za ostatných poskytovateľov soc. sluţieb v EUR 

Okres 
Investície 

spolu 

Z toho 

Štrukturálne 

fondy 
Štátny rozpočet 

Vlastné a iné 

súkromné zdroje 

Dunajská Streda 3 122 700,00 2 497 750,00 537 250,00 87 700,00 

Galanta 3 060 858,00 3 279 229,30 394 045,20 187 583,50 

Región spolu 6 183 558,00 5 776 979,30 931 295,20 275 283,50 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek 



9.2.  Trnavský región 

9.2.1 Okres Trnava 

V rámci zisťovania potrieb okresu Trnava bolo identifikovaných 11 projektov. Sumár projektov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  

Názov Obce Okres Názov inštitúcie  Názov projektu a stručný popis obsahu projektu Predpokladané 

finančné zdroje 

Predpokladaný rok 

realizácie 

Smolenice Trnava Obec Smolenice 
Rekonštrukcia a prístavba bývalej budovy štátnej MŠ na 

Domov dôchodcov, DSS a denný stacionár 
1,5 mil. EUR 2010 - 2012 

Šelpice Trnava Obec Šelpice Materská škôlka pre deti zo znevýhodnených skupín 211 000 EUR 2009 - 2011 

Kriţovany nad 

Dudváhom 
Trnava Zariadenie pre seniorov Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov 992 000 EUR 2010 - 2011 

Jaslovské 

Bohunice 
Trnava Obec Jaslovské Bohunice 

Spracovanie projektov dokumentácie Domu sociálnych 

sluţieb 
26 555 EUR 2010 

Jaslovské 

Bohunice 
Trnava Obec Jaslovské Bohunice Výstavba Domu sociálnych sluţieb v obci 1 062 000 EUR 2011 - 2012 

Zavar Trnava 
Domov sociálnych 

sluţieb pre dospelých 
Rekonštrukcia a modernizácia DSS 2 144 335,67 2009 - 2010 

Zavar Trnava DSS Zavar, n. o Výstavba Domova sociálnych sluţieb zatiaľ neupresnené 2010 - 2015 

Ruţindol Trnava FREE OPERA I, spol. s 

r.o., Bratislava 
Výstavba Domova sociálnych sluţieb zatiaľ neupresnené 2010 - 2015 

Zvončín Trnava FREE OPERA I, spol. s 

r.o., Bratislava 
Výstavba Domova sociálnych sluţieb zatiaľ neupresnené 2010 - 2015 

Trnava Trnava 
Občianske zdruţenie 

Otvorené srdce 

Projekt Ambulantné krízové centrum – znovu získanie 

akreditácie na ďalšie akreditačné obdobia. 
34 600 / rok 2010 - 2012 

Trnava Trnava Zdruţenie STORM 
Projekt „Krok vpred“  - v realizácii 

(viď príloha) 
106 724, 41 2010 - 2012 

Zdroj: Vlastné zisťovania a Odbor sociálnej pomoci TTSK



Moţnosti  financovania 

Obec 
Zariadenie, 

organizácia 
Popis 

Predpokladané 

náklady v EUR 

Zdroje financovania 

Zdroj 
Percento 

spolufinancovania 

Suma v 

EUR 

Op. 

program 

Smolenice Obec Smolenice 

Rekonštrukcia a prístavba bývalej budovy 

štátnej MŠ na Domov dôchodcov, DSS 

a denný stacionár 

1,5 mil. EUR 
Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

75 

25 

1 125 000,00 

375 000,00 
PRV 

Šelpice Obec Šelpice 
Materská škôlka pre deti zo znevýhodnených 

skupín 
211 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

179 350,00 

21 100,00 

10 550,00 

ROP 

Kriţovany 

nad 

Dudváhom 

Zariadenie pre 

seniorov 

Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre 

seniorov 
992 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

80,75 

14,25 

5 

801 040,00 

141 360,00 

49 600,00 

ROP 

Jaslovské 

Bohunice 

Obec Jaslovské 

Bohunice 

Spracovanie projektov dokumentácie Domu 

sociálnych sluţieb 
26 555 EUR 

Iné súkromné a 

vlastné zdroje 
100 26 555,00 --- 

Jaslovské 

Bohunice 

Obec Jaslovské 

Bohunice 
Výstavba Domu sociálnych sluţieb v obci 1 062 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

75 

25 

796500,00 

265500,00 
PRV 

Zavar 

Domov sociálnych 

sluţieb pre 

dospelých 

Rekonštrukcia a modernizácia DSS 
2 144 335,67 

EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

1 822 685,32 

214 433,57 

107 216,78 

ROP 

Zavar DSS Zavar, n. o Výstavba Domova sociálnych sluţieb 
zatiaľ 

neupresnené 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

---- 
zatiaľ 

neupresnené 
---- 

Ruţindol 

FREE OPERA I, 

spol. s r.o., 

Bratislava 

Výstavba Domova sociálnych sluţieb 

zatiaľ 

neupresnené 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

---- 
zatiaľ 

neupresnené 
---- 

Zvončín 

FREE OPERA I, 

spol. s r.o., 

Bratislava 

Výstavba Domova sociálnych sluţieb 

zatiaľ 

neupresnené 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

---- 
zatiaľ 

neupresnené 
---- 

Trnava 
Občianske zdruţenie 

Otvorené srdce 

Projekt Ambulantné krízové centrum – 

znovu získanie akreditácie na ďalšie 

akreditačné obdobia. 

34 600 EUR / 

rok 

Iné súkromné a 

vlastné zdroje 
100 34 600,00 --- 

Trnava Zdruţenie STORM 
Projekt „Krok vpred“  - v realizácii 

(viď príloha) 

106 724, 41 

EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

85 

15 

90 715,75 

16 008,66 
ZaSI 

Zdroj: Vlastné zisťovania a Odbor sociálnej pomoci TTSK



9.2.2 Okres Hlohovec 

V rámci zisťovania potrieb okresu Hlohovec boli identifikované 4 projekty. Sumár projektov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Názov Obce Okres Názov inštitúcie  Názov projektu a stručný popis obsahu projektu Predpokladané 

finančné zdroje 

Predpokladaný 

rok realizácie 

Pastuchov Hlohovec 

Domov sociálnych 

sluţieb pre deti a 

dospelých 

Rekonštrukcia DSS Pastuchov 527 734,74 EUR 2009 - 2010 

Hlohovec Hlohovec 
Harmónia – Domov 

dôchodcov 
Rekonštrukcia zariadenia  800 000 EUR 2009 - 2010 

Madunice (partneri 

Leopoldov, Trakovice, 

Ratkovce, Červeník) 

Hlohovec Obecná budova  Rekonštrukcia obecnej budovy na DSS a DD 15 000 EUR 2010 - 2011 

Dolné Trhovište Hlohovec 
Obec Dolné 

Trhovište 

Vybudovanie zariadenia sociálnych sluţieb, sociálne byty pre 

starších občanov (projekt v spolupráci obcí Dolné Trhovište, 

Merašice, Dolné Otrokovce, Horné Trhovište, Pastuchov 

a Koplotovce) 

274 000 EUR 2009 - 2013 

Zdroj: Vlastné zisťovania a Odbor sociálnej pomoci TTSK



Moţnosti financovania 
 

Obec 
Zariadenie, 

organizácia 
Popis 

Predpokladané 

náklady v EUR 

Zdroje financovania 

Zdroj 
Percento 

spolufinancovania 

Suma v 

EUR 

Op. 

program 

Pastuchov 

Domov sociálnych 

sluţieb pre deti a 

dospelých 

Rekonštrukcia DSS Pastuchov 527 734,74 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

448 574,53 

52 773,47 

26 386,74 

ROP 

Hlohovec 
Harmónia – Domov 

dôchodcov 
Rekonštrukcia zariadenia  800 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

80,75 

14,25 

5 

646 000,00 

114 000,00 

40 000,00 

ROP 

Madunice 

(partneri 

Leopoldov, 

Trakovice, 

Ratkovce, 

Červeník) 

Obecná budova  Rekonštrukcia obecnej budovy na DSS a DD 15 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

12 750,00 

1 500,00 

750,00 

ROP 

Dolné 

Trhovište 

Obec Dolné 

Trhovište 

Vybudovanie zariadenia sociálnych sluţieb, 

sociálne byty pre starších občanov (projekt 

v spolupráci obcí Dolné Trhovište, Merašice, 

Dolné Otrokovce, Horné Trhovište, 

Pastuchov a Koplotovce) 

274 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

232 900,00 

27 400,00 

13 700,00 

ROP 

alebo 

PRV 

Zdroj: Vlastné zisťovania a Odbor sociálnej pomoci TTSK



 

9.2.3 Okres Piešťany 

V rámci zisťovania potrieb okresu Piešťany bolo identifikovaných 7 projektov. Sumár projektov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Názov Obce Okres Názov inštitúcie  Názov projektu a stručný popis obsahu projektu Predpokladané 

finančné zdroje 

Predpokladaný rok 

realizácie 

Niţná Piešťany Obec Niţná 

Rekonštrukcia starej fary na denný stacionár v prípade potreby, 

nakoľko obec je značne so starším obyvateľstvom aj lôţkovú časť asi 

s 10 lôţkami na celodennú starostlivosť. 

5,5 mil. EUR 2012 - 2014 

Niţná Piešťany Obec Niţná 
Vybudovanie centra pre deti a mládeţ zo sociálne slabších vrstiev – 

internetová učebňa, kniţnica 
1 050 000 EUR 2011 

Dolný 

Lopašov 
Piešťany  Obec Lopašov Opatrovateľská sluţby 10 000 EUR / ročne 2009 - 2013 

Moravany 

nad Váhom 
Piešťany 

Ubytovací blok Green 

Hill 
Dostavba Zariadenia pre seniorov  990 000 EUR 2010-2013 

Banka Piešťany 
TRUCK SERVIS 

TRNAVA spol. s.r.o. 
Zariadenie pre seniorov a domov  sociálnych sluţieb zatiaľ neupresnené 2010 - 2015 

Pečeňady Piešťany DD Opora 

Obec má spracovanú projektovú dokumentáciu pre územné konanie 

a stanovený termín územného konania v 37. týţdni 2009. Výstavba 

Domova dôchodcov + vnútorné vybavenie.  

787 700 EUR  2011 

Piešťany Piešťany 

Domov dôchodcov 

a domov sociálnych 

sluţieb 

Rekonštrukcia a dostavba objektu 8 – ZŠ na Domov sociálnych sluţieb 

a Domov dôchodcov 
3 220 188,48 EUR 2010 - 2012 

Zdroj: Vlastné zisťovania a Odbor sociálnej pomoci TTSK



 

Moţnosti financovania 

Obec 
Zariadenie, 

organizácia 
Popis 

Predpokladané 

náklady v EUR 

Zdroje financovania 

Zdroj 
Percento 

spolufinancovania 

Suma v 

EUR 

Op. 

program 

Niţná Obec Niţná 

Rekonštrukcia starej fary na denný stacionár 

v prípade potreby, nakoľko obec je značne so 

starším obyvateľstvom aj lôţkovú časť asi 

s 10 lôţkami na celodennú starostlivosť. 

5,5 mil. EUR 
Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

75 

25 

4125000,00 

1375000,00 
PRV 

Niţná Obec Niţná 

Vybudovanie centra pre deti a mládeţ zo 

sociálne slabších vrstiev – internetová 

učebňa, kniţnica 

1 050 000 EUR 
Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

75 

25 

787 500,00 

262 500,00 
PRV 

Dolný 

Lopašov 
Obec Lopašov Opatrovateľská sluţba 

10 000 EUR / 

ročne 
Vlastné zdroje 100 10 000,00 ---- 

Moravany 

nad 

Váhom 

Ubytovací blok 

Green Hill 
Dostavba Zariadenia pre seniorov  990 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

841 500,00 

99 000,00 

49 500,00 
ROP 

Banka 

TRUCK SERVIS 

TRNAVA spol. 

s.r.o. 

Zariadenie pre seniorov a domov  sociálnych 

sluţieb 

zatiaľ 

neupresnené 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

---- ---- ---- 

Pečeňady DD Opora 

Obec má spracovanú projektovú 

dokumentáciu pre územné konanie 

a stanovený termín územného konania v 37. 

týţdni 2009. Výstavba Domova dôchodcov + 

vnútorné vybavenie.  

787 700 EUR  
Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

75 

25 

  590 775,00 

196 925,00 
PRV 

Piešťany 

Domov dôchodcov 

a domov sociálnych 

sluţieb 

Rekonštrukcia a dostavba objektu 8 – ZŠ na 

Domov sociálnych sluţieb a Domov 

dôchodcov 

3 220 188,48 

EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

2737 160,21 

322 018,85 

161 009,42 
ROP 

Zdroj: Vlastné zisťovania a Odbor sociálnej pomoci TTSK
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Investície spolu za Trnavský región v EUR 
 

Okres 
Investície 

spolu 

Zariadenia, 

kde 

zriaďovateľ je 

TTSK 

Ostatní 

poskytovatelia 

soc. sluţieb 

Hlohovec 1 616 734,74 527 734,74 1 089 000,00 

Piešťany 11 547 888,48 0 11 547 888,48 

Trnava 6 042 615,08 2 144 335,67 3 898 279,41 

Región spolu 19 207 238,30 2 672 070,41 16 535 167,89 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek  

 

Zdroje investícií spolu za región v EUR 

Okres 
Investície 

spolu 

Z toho 

Štrukturálne 

fondy 
Štátny rozpočet 

Vlastné a iné 

súkromné 

zdroje 

Hlohovec 1 616 734,74 1 340 224,53 195 673,47 80 836,74 

Piešťany 11 547 888,48 9 081 935,21 2 255 443,85 210 509,42 

Trnava 6 042 615,08 4 815 291,07 1 033 402,23 193 921,78 

Región spolu 19 207 238,30 15 237 450,81 3 484 519,55 485 267,94 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek  

 

Zdroje investícií spolu za zariadenia, ktorých zriaďovateľ je TTSK v EUR 

Okres 
Investície 

spolu 

Z toho 

Štrukturálne 

fondy 
Štátny rozpočet 

Vlastné a iné 

súkromné zdroje 

Hlohovec 527 734,74 448 574,53 52 773,47 26 386,74 

Piešťany 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trnava 2 144 335,67 1 822 685,32 214 433,57 107 216,78 

Región spolu 2 672 070,41 2 271 259,85 267 207,04 133 603,52 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek  

 

Zdroje investícií spolu za ostatných poskytovateľov soc. sluţieb v EUR 

Okres 
Investície 

spolu 

Z toho 

Štrukturálne 

fondy 
Štátny rozpočet 

Vlastné a iné 

súkromné zdroje 

Hlohovec 1 089 000,00 891 650,00 142 900,00 54 450,00 

Piešťany 11 547 888,48 9 081 935,21 2 255 443,85 210 509,42 

Trnava 3 898 279,41 2 992 605,75 818 968,66 86 705,00 

Región spolu 16 535 167,89 12 966 190,96 3 217 312,51 351 664,42 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek  



9.3.  Záhorský región 

9.3.1 Okres Skalica 

V rámci zisťovania potrieb okresu Skalica bolo identifikovaných 16 projektov. Sumár projektov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Názov 

Obce 

Okres Názov inštitúcie  Názov projektu a stručný popis obsahu projektu Predpokladané 

finančné zdroje 

Predpokladaný 

rok realizácie 

Skalica Skalica 

Domov sociálnych 

sluţieb pre deti 

a dospelých  

Rekonštrukcia a reštrukturalizácia Domova sociálnych sluţieb pre deti a dospelých 

Skalica – 1 etapa 
527 702 EUR 2010 - 2011 

Skalica Skalica 

Domov sociálnych 

sluţieb pre deti 

a dospelých  

Rekonštrukcia a reštrukturalizácia Domova sociálnych sluţieb pre deti a dospelých 

Skalica – 2 etapa 
1 194 069 EUR 2012 - 2013 

Skalica Skalica 

Domov sociálnych 

sluţieb pre deti a 

dospelých 

Rekonštrukcia rozvodov vody a kúrenia  44 831 EUR 2010 

Skalica  Skalica 

Domov sociálnych 

sluţieb pre deti a 

dospelých 

Rekonštrukcia kotolne neupresnené 2 010 

Holíč Skalica 
DD a DSS pre 

dospelých 

Rozšírenie kapacity poskytovania sociálnej starostlivosti (výstavba ubytovacieho 

zariadenia s moţnosťou prepojenia s exteriérom pre 30 klientov s Alzheimerovou 

chorobou, vybudovanie spoločenskej miestnosti rehabilitačných a terapeutických 

priestorov cca 1000 m
2
 

650 000 EUR 2010 

Holíč Skalica 
DD a DSS pre 

dospelých 

Úprava dvora a záhrady pre harmonický pobyt klientov 

1 etapa – vstup do areálu hlavnej budovy 
60 000 EUR 2010 - 2011 

Holíč Skalica 
DD a DSS pre 

dospelých 

Úprava dvora a záhrady pre harmonický pobyt klientov 

2 etapa – zadný dvor hlavná budova 
35 000 EUR 2012  

Holíč Skalica 
DD a DSS pre 

dospelých 

Úprava dvora a záhrady pre harmonický pobyt klientov 

3 etapa – areál „Studeníkova vila“  
70 000 EUR 2013 

Holíč  Skalica 
DD a DSS pre 

dospelých 

Osobnostný a profesionálny rast zamestnancov 

1 etapa – Základný a nadstavbový koncept bazálnej stimulácie pre 23 zamestnancov 
2 500 EUR 2010 - 2011 
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Holíč  Skalica 
DD a DSS pre 

dospelých 

Osobnostný a profesionálny rast zamestnancov 

2 etapa – Sociálna aktivizácia aktívnych seniorov pre 4 zamestnancov 
900 EUR 2010  

Holíč  Skalica 
DD a DSS pre 

dospelých 

Osobnostný a profesionálny rast zamestnancov 

3 etapa – Sociálna aktivizácia klientov s Alzheimerovou chorobou pre 4 zamestnancov 
900 EUR 2010  

Holíč  Skalica 
DD a DSS pre 

dospelých 

Osobnostný a profesionálny rast zamestnancov 

4 etapa – Kurz validácie pre 4 zamestnancov 
900 EUR 2011 

Holíč Skalica 
Senior dom Terézia 

n.o. 
Vybudovanie domova sociálnych sluţieb zatiaľ neupresnené 2010 - 2015 

Kopčany Skalica 
Ing. Pavol 

Hrušovský, Holíč 
Vybudovanie domova sociálnych sluţieb zatiaľ neupresnené 2010 - 2015 

Dubovce Skalica Obec Dubovce Rekonštrukcia kuchyne pre prípravu stravy dôchodcom 10 000 EUR 2010 

Petrova 

Ves 
Skalica Obec Petrova Ves 

Vybudovanie domova sociálnych sluţieb alebo denný stacionár alebo penzión pre 

chorých a bezvládnych spoluobčanov 
zatiaľ neupresnené 2011 - 2013 

Zdroj: Vlastné zisťovania a Odbor sociálnej pomoci TTSK



Moţnosti financovania 
 

Obec 
Zariadenie, 

organizácia 
Popis 

Predpokladané 

náklady v EUR 

Zdroje financovania 

Zdroj 
Percento 

spolufinancovania 

Suma v 

EUR 

Op. 

program 

Skalica 

Domov sociálnych 

sluţieb pre deti 

a dospelých  

Rekonštrukcia a reštrukturalizácia Domova 

sociálnych sluţieb pre deti a dospelých 

Skalica – 1 etapa 

527 702 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

448 546,70 

52 770,20 

26 385,10 

ROP 

Skalica 

Domov sociálnych 

sluţieb pre deti 

a dospelých  

Rekonštrukcia a reštrukturalizácia Domova 

sociálnych sluţieb pre deti a dospelých 

Skalica – 2 etapa 

1 194 069 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

1014958,65 

119 406,90 

59 703,45 

ROP 

Skalica 

Domov sociálnych 

sluţieb pre deti a 

dospelých 

Rekonštrukcia rozvodov vody a kúrenia  44 831 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

38 106,35 

4 483,10 

2 241,55 

ROP 

Skalica  

Domov sociálnych 

sluţieb pre deti 

a dospelých 

Rekonštrukcia kotolne 
zatiaľ 

neupresnené 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

---- ROP 

Holíč 
DD a DSS pre 

dospelých 

Rozšírenie kapacity poskytovania sociálnej 

starostlivosti (výstavba ubytovacieho 

zariadenia s moţnosťou prepojenia 

s exteriérom pre 30 klientov 

s Alzheimerovou chorobou, vybudovanie 

spoločenskej miestnosti rehabilitačných 

a terapeutických priestorov cca 1000 m
2
 

650 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

552 500,00 

65 000,00 

32 500,00 

ROP 

Holíč 
DD a DSS pre 

dospelých 

Úprava dvora a záhrady pre harmonický 

pobyt klientov 

 

1 etapa – vstup do areálu hlavnej budovy 

60 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

51 000,00 

6 000,00 

3 000,00 

ROP 

Holíč 
DD a DSS pre 

dospelých 

Úprava dvora a záhrady pre harmonický 

pobyt klientov 

 

2 etapa – zadný dvor hlavná budova 

35 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

29 750,00 

3 500,00 

1 750,00 

ROP 

Holíč 
DD a DSS pre 

dospelých 

Úprava dvora a záhrady pre harmonický 

pobyt klientov 

3 etapa – areál „Studeníkova vila“  

70 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

59 500,00 

7 000,00 

3 500,00 

ROP 
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Holíč  
DD a DSS pre 

dospelých 

Osobnostný a profesionálny rast 

zamestnancov 

 

1 etapa – Základný a nadstavbový koncept 

bazálnej stimulácie pre 23 zamestnancov 

2 500 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

2 125,00 

250,00 

125,00 

Vzdelá-

vanie 

Holíč  
DD a DSS pre 

dospelých 

Osobnostný a profesionálny rast 

zamestnancov 

 

2 etapa – Sociálna aktivizácia aktívnych 

seniorov pre 4 zamestnancov 

900 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

765,00 

90,00 

45,00 

Vzdelá-

vanie 

Holíč  
DD a DSS pre 

dospelých 

Osobnostný a profesionálny rast 

zamestnancov 

 

3 etapa – Sociálna aktivizácia klientov 

s Alzheimerovou chorobou pre 4 

zamestnancov 

900 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

765,00 

90,00 

45,00 

Vzdelá-

vanie 

Holíč  
DD a DSS pre 

dospelých 

Osobnostný a profesionálny rast 

zamestnancov 

 

4 etapa – Kurz validácie pre 4 zamestnancov 

900 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

765,00 

90,00 

45,00 

Vzdelá-

vanie 

Holíč 
Senior dom Terézia 

n.o. 
Vybudovanie domova sociálnych sluţieb 

zatiaľ 

neupresnené 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

---- ROP 

Kopčany 
Ing. Pavol 

Hrušovský, Holíč 
Vybudovanie domova sociálnych sluţieb 

zatiaľ 

neupresnené 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

---- ---- ---- 

Dubovce Obec Dubovce 
Rekonštrukcia kuchyne pre prípravu stravy 

dôchodcom 
10 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

75 

25 

7 500,00 

2 500,00 
PRV 

Petrova 

Ves 
Obec Petrova Ves 

Vybudovanie domova sociálnych sluţieb 

alebo denný stacionár alebo penzión pre 

chorých a bezvládnych spoluobčanov 

zatiaľ 

neupresnené 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

75 

25 
---- PRV 

Zdroj: Vlastné zisťovania a Odbor sociálnej pomoci TTSK



9.3.2 Okres Senica 

V rámci zisťovania potrieb okresu Senica bolo identifikovaných 12 projektov. Sumár projektov je uvedený v nasledujúcom texte:  

Názov Obce Okres Názov inštitúcie  Názov projektu a stručný popis obsahu projektu Predpokladané 

finančné zdroje 

Predpokladaný rok 

realizácie 

Borský Svätý 

Jur 
Senica 

Domov sociálnych sluţieb pre 

dospelých 

Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý 

Jur 
950 010,12 EUR 2009 - 2010 

Moravský 

Svätý Ján 
Senica 

Domov sociálnych sluţieb pre 

dospelých 
Modernizácia objektov DSS  1 231 023,71 EUR 2009 - 2010 

Bojková Senica 
Domov sociálnych sluţieb pre 

dospelých 
Odizolovanie budov DSS od zemnej vlhkosti 800 000 EUR 2010 - 2011 

Rohov Senica 
Domov sociálnych sluţieb pre deti 

a dospelých Rohov 
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Rohov 1 500 000 EUR 2011 – 2013 

Borský 

Mikuláš 
Senica Domov dôchodcov Rozšírenie kapacity o 15 miest - prístavba 140 000 EUR 2011 - 2013 

Šaštín -  

Stráţe 
Senica 

Domov sociálnych sluţieb Šaštín - 

Stráţe  
Vybudovanie domova sociálnych sluţieb pre dôchodcov zatiaľ neupresnené 2010 - 2015 

Jablonica Senica Domov sociálnych sluţieb Jablonica Vybudovanie domova sociálnych sluţieb zatiaľ neupresnené 2010 - 2015 

Senica Senica DSS pre deti a mládeţ  Rekonštrukcia areálu Domova sociálnych sluţieb Svetluška 473 946,48 EUR 2010 - 2013 

Senica Senica 
Domov dôchodcov, domov-penzión pre 

dôchodcov a domov sociálnych sluţieb  

Rekonštrukcia budov a modernizácia sluţieb Domova 

dôchodcov, domov-penzión pre dôchodcov a domov 

sociálnych sluţieb 

2 700 000 EUR  2010 - 2013 

Senica Senica Zariadenie sociálnych sluţieb n.o. 
Rekonštrukcia budovy Zariadenia sociálnych sluţieb - 

zateplenie fasády, výmena okien, oprava strechy 
zatiaľ neupresnené 2011 - 2013 

Senica Senica 
Domov zdravotno-sociálnej 

starostlivosti (FREE OPERA I, s.r.o.) 
Výstavba Domova zdravotno-sociálnej starostlivosti  zatiaľ neupresnené 2011 - 2013 

Senica Senica Senior centrum a penzión 
Vybudovanie domova sociálnych sluţieb pre dôchodcov, 

chorých a bezvládnych spoluobčanov 
3 800 000 EUR 2010 - 2013 

Zdroj: Vlastné zisťovania a Odbor sociálnej pomoci TTSK



Moţnosti financovania 
 

Obec 
Zariadenie, 

organizácia 
Popis 

Predpokladané 

náklady v EUR 

Zdroje financovania 

Zdroj 
Percento 

spolufinancovania 

Suma v 

EUR 

Op. 

program 

Borský 

Svätý Jur 

Domov sociálnych 

sluţieb pre 

dospelých 

Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS 

Borský Svätý Jur 
950 010,12 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

807 508,60 

95 001,01 

47 500,51 

ROP 

Moravský 

Svätý Ján 

Domov sociálnych 

sluţieb pre 

dospelých 

Modernizácia objektov DSS  
1 231 023,71 

EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

1046370,15 

123 102,37 

61 551,19 

ROP 

Bojková 

Domov sociálnych 

sluţieb pre 

dospelých 

Odizolovanie budov DSS od zemnej vlhkosti 800 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

680 000,00 

80 000,00 

40 000,00 

ROP 

Rohov 

Domov sociálnych 

sluţieb pre deti 

a dospelých Rohov 

Rekonštrukcia a modernizácia DSS Rohov 1 500 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

85 

10 

5 

1275000,00 

150 000,00 

75 000,00 

ROP 

Borský 

Mikuláš 
Domov dôchodcov Rozšírenie kapacity o 15 miest - prístavba 140 000 EUR 

Fondy, granty 

Štátny rozpočet 

Vlastné zdroje 

80,75 

14,25 

5 

113 050,00 

19 950,00 

7 000,00 

ROP 

Šaštín -  

Stráţe 

Domov sociálnych 

sluţieb Šaštín -  

Stráţe 

Vybudovanie domova sociálnych sluţieb pre 

dôchodcov 

zatiaľ 

neupresnené 

Fondy, granty  

Štátny rozpočet    

Vlastné zdroje 

----- 
zatiaľ 

neupresnené 
---- 

Jablonica 
Domov sociálnych 

sluţieb Jablonica 
Vybudovanie domova sociálnych sluţieb 

zatiaľ 

neupresnené 

Fondy, granty  

Štátny rozpočet    

Vlastné zdroje 

----- 
zatiaľ 

neupresnené 
---- 

Senica 
DSS pre deti a 

mládeţ  

Rekonštrukcia areálu Domova sociálnych 

sluţieb Svetluška 
473 946,48 EUR 

Fondy, granty  

Štátny rozpočet    

Vlastné zdroje 

85                            

10                          

5 

402 854,51   

47 394,65              

23 697,32 

ROP 

Senica 

Domov dôchodcov, 

domov-penzión pre 

dôchodcov a domov 

sociálnych sluţieb  

Rekonštrukcia budov a modernizácia sluţieb 

Domova dôchodcov, domov-penzión pre 

dôchodcov a domov sociálnych sluţieb 

2 700 000 EUR  

Fondy, granty  

Štátny rozpočet    

Vlastné zdroje 

85                            

10                          

5 

2 295 000   

270 000      

135 000 

ROP 

Senica 

Zariadenie 

sociálnych sluţieb 

n.o. 

Rekonštrukcia budovy Zariadenia sociálnych 

sluţieb - zateplenie fasády, výmena okien, 

oprava strechy 

zatiaľ 

neupresnené 

Fondy, granty  

Štátny rozpočet    

Vlastné zdroje 

85                            

10                          

5 

zatiaľ 

neupresnené 
ROP 
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Senica 

Domov zdravotno-

sociálnej 

starostlivosti (FREE 

OPERA I, s.r.o.) 

Výstavba Domova zdravotno-sociálnej 

starostlivosti  

zatiaľ 

neupresnené 

Fondy, granty  

Štátny rozpočet    

Vlastné zdroje 

85                            

10                          

5 

zatiaľ 

neupresnené 
ROP 

Senica 
Senior centrum a 

penzión 

Vybudovanie domova sociálnych sluţieb pre 

dôchodcov, chorých a bezvládnych 

spoluobčanov 

3 800 000 EUR 
Fondy, granty  

Štátny rozpočet 

90                             

10 

3 420 000         

380 000 
ROP 

Zdroj: Vlastné zisťovania a Odbor sociálnej pomoci TTSK
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Investície spolu za Záhorský región v EUR 
 

Okres 
Investície 

spolu 

Zariadenia, 

kde 

zriaďovateľ je 

TTSK 

Ostatní 

poskytovatelia 

soc. sluţieb 

Skalica 2 596 802,00 2 586 802,00 10 000,00 

Senica 11 594 980,31 7 181 033,83 4 413 946,48 

Región spolu 14 191 782,31 9 767 835,83 4 423 946,48 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek  

 

Zdroje investícií spolu za región v EUR 

Okres 
Investície 

spolu 

Z toho 

Štrukturálne 

fondy 
Štátny rozpočet 

Vlastné a iné 

súkromné zdroje 

Skalica 2 596 802,00 2 206 281,70 261 180,20 129 340,10 

Senica 11 594 980,31 10 039 783,26 1 165 448,03 389 749,02 

Región spolu 14 191 782,31 12 246 064,96 1 426 628,23 519 089,12 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek  

 

Zdroje investícií spolu za zariadenia, ktorých zriaďovateľ je TTSK v EUR 

Okres 
Investície 

spolu 

Z toho 

Štrukturálne 

fondy 
Štátny rozpočet 

Vlastné a iné 

súkromné zdroje 

Skalica 2 586 802,00 2 198 781,70 258 680,20 129 340,10 

Senica 7 181 033,83 6 103 878,75 718 103,38 359 051,70 

Región spolu 9 767 835,83 8 302 660,45 976 783,58 488 391,80 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek  

 

Zdroje investícií spolu za ostatných poskytovateľov soc. sluţieb v EUR 

Okres 
Investície 

spolu 

Z toho 

Štrukturálne 

fondy 
Štátny rozpočet 

Vlastné a iné 

súkromné zdroje 

Skalica 10 000,00 7 500,00 2 500,00 0 

Senica 4 413 946,48 3 935 904,51 447 344,65 30 697,32 

Región spolu 4 423 946,48 3 943 404,51 449 844,65 30 697,32 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek  

 

 

 

 

 

 



9.4.  Investície spolu za Trnavský kraj  

 

Investície spolu za Trnavský kraj v EUR 
 

Okres 
Investície 

spolu 

Zariadenia, 

kde 

zriaďovateľ je 

TTSK 

Ostatní 

poskytovatelia 

soc. sluţieb 

Podunajský 7 866 555,74 1 682 997,74 6 183 558,00 

Trnavský  19 207 238,30 2672070,41 16 535 167,89 

Záhorský 14 191 782,31 9 767 835,83 4 423 946,48 

Kraj spolu 41 265 576,35 14 122 903,98 27 142 672,37 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek za celý kraj 

 

Zdroje investícií spolu za kraj v EUR 

Okres 
Investície 

spolu 

Z toho 

Štrukturálne 

fondy 
Štátny rozpočet 

Vlastné a iné 

súkromné 

zdroje 

Podunajský 7 866 555,74 6 527 527,39 1 019 594,97 319 433,38 

Trnavský  19 207 238,30 15 237 450,81 3 484 519,55 485267,94 

Záhorský 14 191 782,31 12 246 064,96 1 426 628,23 519 089,12 

Kraj spolu 41 265 576,35 34 011 043,16 5 930 742,75 1 323 790,44 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek za celý kraj 

 

Zdroje investícií spolu za zariadenia, ktorých zriaďovateľ je TTSK v EUR 

Okres 
Investície 

spolu 

Z toho 

Štrukturálne 

fondy 
Štátny rozpočet 

Vlastné a iné 

súkromné zdroje 

Podunajský 1 682 997,74 1 430 548,09 168 299,77 84 149,88 

Trnavský  2672070,41 2271259,85 267207,04 133603,52 

Záhorský 9 767 835,83 8 302 660,45 976 783,58 488 391,80 

Kraj spolu 14 122 903,98 12 004 468,39 1 412 290,39 706 145,20 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek za celý kraj 

 

Zdroje investícií spolu za ostatných poskytovateľov soc. sluţieb v EUR 

Okres 
Investície 

spolu 

Z toho 

Štrukturálne 

fondy 
Štátny rozpočet 

Vlastné a iné 

súkromné zdroje 

Podunajský 6 183 558,00 5 776 979,30 931 295,20 275 283,50 

Trnavský  16 535 167,89 12 966 190,96 3 217 312,51 351 664,42 

Záhorský 4 423 946,48 3 943 404,51 449 844,65 30 697,32 

Kraj spolu 27 142 672,37 22 686 574,77 4 598 452,36 657 645,24 

Zdroj: Sumár z predchádzajúcich tabuliek za celý kraj 
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10.  Záver 

 

Akčný plán Rozvoja sociálnych sluţieb identifikoval 54 projektových zámerov, ktoré sa majú 

v oblasti rozvoja sociálnych sluţieb na území Trnavského samosprávneho kraja realizovať. 

Celková hodnota projektových zámerov sa pohybuje na úrovni viac ako 28 mil. EUR. 

Väčšina projektov je zameraná na skvalitnenie podmienok – rekonštrukčné práce, 

modernizácia zariadení (opravy striech, zateplenie budov, úprava okolia, zateplenie fasád, 

rekonštrukcia kotolne, rozvodov vody a kúrenia a pod.), na výstavby Domovov sociálnych 

sluţieb v obciach, na spracovanie projektovej dokumentácie, na vybavenie zariadení – nákup 

PC s prístupom na internet, vybavenie audiovizuálnymi prostriedkami ako TV, DVD, 

zdravotné pomôcky. 

Výška poţadovaných zdrojov vysoko presahuje moţnosti Trnavského samosprávneho kraja 

nielen v strednodobom ale i dlhodobom horizonte.  

Medzi základné finančné zdroje zamerané na plnenie tohto akčného plánu boli identifikované 

a) štrukturálne fondy EÚ, b) štátny rozpočet, c) samotné zdroje TTSK – rozpočet TTSK.  
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11.  Prílohy 

 

Príloha č. 1 - Zariadenia, inštitúcie a organizácie, ktoré majú v predmete 

činnosti poskytovanie sociálnych sluţieb a nie sú registrovaní v registri 

poskytovateľov sociálnych sluţieb ako neverejný poskytovateľ sociálnych 

sluţieb 

 

11.1.  Záhorský región 

11.1.1 Okres Senica 

 

Zariadenia, inštitúcie a organizácie, ktoré majú v predmete činnosti poskytovanie sociálnych 

sluţieb a nie sú registrovaní v registri poskytovateľov sociálnych sluţieb ako neverejný 

poskytovateľ sociálnych sluţieb v okrese Senica. 

 

                                                                                                                                  

Zariadenie, inštitúcia, 

organizácia 
Obec Poskytované sluţby 

BOJA o.z. Jablonica OZ – sluţby pre deti 

LUXOR n.o. Senica 
Poskytovanie soc. pomoci a humanitárnej 

starostlivosti 

Občianske zdruţenie 

DELOSTRELEC o.z. 
Senica OZ - dôchodcovia, seniori 

Senior klub pri Allianz Slovenskej 

poisťovni, a.s. Senica o.z. 
Senica OZ - dôchodcovia, seniori 

Dobrá vôľa o.z. Senica OZ – sluţby pre deti 

Zdruţenie Zlatá jeseň pri Domove 

dôchodcov Šaštín Stráţe o.z. 
Šaštín - Stráţe OZ - dôchodcovia, seniori 

Tabita n. o. Štefanov 
Poskytovanie soc. pomoci a humanitárnej 

starostlivosti 

Zdroj: register neziskových organizácií, register občianskych zdruţení, internetová stránka www.azet.sk 
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11.1.2   Okres Skalica 

 

Zariadenia, inštitúcie a organizácie, ktoré majú v predmete činnosti poskytovanie sociálnych 

sluţieb a nie sú registrovaní v registri poskytovateľov sociálnych sluţieb ako neverejný 

poskytovateľ sociálnych sluţieb v okrese Skalica. 

                                                                                                                                  

Zariadenie, inštitúcia, 

organizácia 
Obec Poskytované sluţby 

Senior dom Terézia n.o.  Holíč 
Poskytovanie sociálnych sluţieb  

Poskytovanie humanitárnej starostlivosti  

NARCONON - SLOVAKIA n.o. Holíč 
Poskytovanie soc. pomoci a humanitárnej 

starostlivosti 

Seniórium n.o. Holíč Poskytovanie sociálnych sluţieb 

Hodnota ţivota o.z. Holíč OZ – sluţby pre deti 

Zdruţenie seniorov pri Domove 

dôchodcov Mokrý Háj o.z. 
Mokrý Háj OZ - dôchodcovia, seniori 

Letokruhy - ESTAS ORBIS o.z. Unín OZ - dôchodcovia, seniori 

Zdruţenie seniorov pri Domove 

dôchodcov Skalica o.z. 
Skalica OZ - dôchodcovia, seniori 

Zdruţenie priateľov DeD Skalica 

(detského domova) o.z. 
Skalica OZ – sluţby pre deti 

Zdroj: register neziskových organizácií, register občianskych zdruţení, internetová stránka www.azet.sk 
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11.2.  Trnavský región 

11.2.1   Okres Trnava 

Zariadenia, inštitúcie a organizácie, ktoré majú v predmete činnosti poskytovanie sociálnych 

sluţieb a nie sú registrovaní v registri poskytovateľov sociálnych sluţieb ako neverejný 

poskytovateľ sociálnych sluţieb v okrese Trnava. 

                                                                                                                                                          

Zariadenie, inštitúcia, 

organizácia 
Obec Poskytované sluţby 

OZ KLUB SENIOROV 

PAVLICE, o. z. 
Pavlice OZ – dôchodcovia, seniori 

LAMPÁŠIK, n.o. Trnava Poskytovanie soc. pomoci a humanitárnej 

starostlivosti 

NAPOP n.o. Trnava 
Poskytovanie soc. pomoci a humanitárnej 

starostlivosti 

SVETLO n.o. Trnava Poskytovanie soc. pomoci a humanitárnej 

starostlivosti 

KOMPAS - Komunitná pomoc a 

starostlivosť, n.o. 
Trnava Poskytovanie sociálnej pomoci a zdravotnej 

starostlivosti 

NOVÝ DEŇ n.o. Trnava Poskytovanie sociálnych sluţieb 

Centrum STL, s.r.o. Trnava Centrum oddychu a opatrovateľskej starostlivosti 

pre starších ľudí 

Staroba - úsvit múdrosti o. z Trnava OZ - dôchodcovia, seniori 

Asociácia detí a mládeţe s 

vnútorným a telesným ochorením 

(ADAM) o. z. 

Trnava OZ – sluţby pre deti 

Nezábudka pri Špeciálnej 

základnej škole internátnej, Spojná 

6, 917 00 Trnava o. z. 

Trnava OZ – sluţby pre deti 

Občianske zdruţenie rodičov a 

priateľov detí so zdravotným 

postihnutím – KUBINÁCI o. z. 

Trnava OZ – sluţby pre deti 

Zdruţenie priateľov DD Trnava - 

Radosť detí (detský domov) o. z. 
Trnava OZ – sluţby pre deti 

Zdroj: register neziskových organizácií, register občianskych zdruţení, internetová stránka www.azet.sk 
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11.2.2 Okres Hlohovec 

 

Zariadenia, inštitúcie a organizácie, ktoré majú v predmete činnosti poskytovanie sociálnych 

sluţieb a nie sú registrovaní v registri poskytovateľov sociálnych sluţieb ako neverejný 

poskytovateľ sociálnych sluţieb v okrese Hlohovec 

 

                                                                                                                                                      

Zariadenie, inštitúcia, 

organizácia 
Obec Poskytované sluţby 

Cesta dobra - VIA BENE n.o. Hlohovec 
Poskytovanie soc. pomoci a humanitárnej 

starostlivosti 

ADRADIC n.o.  Horné Otrokovce Horné Otrokovce 

Opatrovateľská sluţba  

Organizovanie spoločného stravovania  

Prepravná sluţba  

Zabezpečenie humanitárnej starostlivosti pre 

občanov v núdzi  

Občianske zdruţenie dôchodcov 

ŠANEC Leopoldov o.z. 
Leopoldov OZ - dôchodcovia, seniori 

Zdroj: register neziskových organizácií, register občianskych zdruţení, internetová stránka www.azet.sk 

 

11.2.3 Okres Piešťany 

 

Zariadenia, inštitúcie a organizácie, ktoré majú v predmete činnosti poskytovanie sociálnych 

sluţieb a nie sú registrovaní v registri poskytovateľov sociálnych sluţieb ako neverejný 

poskytovateľ sociálnych sluţieb v okrese Piešťany. 

                                                                                                                                                           

Zariadenie, inštitúcia, 

organizácia 
Obec Poskytované sluţby 

Klub dôchodcov a zdruţenie 

občanov obce Ostrov o.z. 
Ostrov OZ - dôchodcovia, seniori 

Hospic Matky Boţej n.o. Piešťany 
Poskytovanie soc. pomoci a humanitárnej 

starostlivosti 

Slnečnica n. o. Piešťany 
Poskytovanie soc. pomoci a humanitárnej 

starostlivosti 

OTVORENÁ NÁRUČ n. o. Vrbové 
Vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí 

a sociálnej kurately  

Zdroj: register neziskových organizácií, register občianskych zdruţení, internetová stránka www.azet.sk 

 

http://www.azet.sk/
http://www.azet.sk/
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11.3.  Podunajský región 

11.3.1 Okres Dunajská Streda 

Zariadenia, inštitúcie a organizácie, ktoré majú v predmete činnosti poskytovanie sociálnych 

sluţieb a nie sú registrovaní v registri poskytovateľov sociálnych sluţieb ako neverejný 

poskytovateľ sociálnych sluţieb v okrese Dunajská Streda 

                                                                                                                                                           

Zariadenie, inštitúcia, 

organizácia 
Obec Poskytované sluţby 

NÁDEJ pre deti s poruchami 

aktivity a pozornosti pri Liečebno - 

výchovnom sanatóriu o.z. 

Čakany OZ – sluţby pre deti 

POHODA - Dolný Štál n.o. Dolný Štál 
Poskytovanie soc. pomoci a humanitárnej 

starostlivosti 

Čilistovníček o.z. Šamorín OZ – sluţby pre deti 

Zdroj: register neziskových organizácií, register občianskych zdruţení, internetová stránka www.azet.sk  

          

11.3.2 Okres Galanta 

Zariadenia, inštitúcie a organizácie, ktoré majú v predmete činnosti poskytovanie sociálnych 

sluţieb a nie sú registrovaní v registri poskytovateľov sociálnych sluţieb ako neverejný 

poskytovateľ sociálnych sluţieb v okrese Galanta 

                                                                                                                                                    

Zariadenie, inštitúcia, 

organizácia 
Obec Poskytované sluţby 

Benignitas n.o. Horné Saliby Poskytovanie sociálnych sluţieb 

Grácia n.o. Horné Saliby 
Vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí 

a sociálnej kurately  

Dobrý Pastier n.o. Jelka 

Vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí 

a sociálnej kurately. 

Prevádzkovanie detského domova - domova detí  

Poskytovanie humanitárnej starostlivosti 

Zdruţenie priateľov starších ľudí 

Domova sociálnych sluţieb pre 

dospelých Košúty – ZENIT o.z. 

Košúty OZ - dôchodcovia, seniori 

Pre Úľany - Pro Fudemus, n.o. Pusté Úľany Poskytovanie sociálnych sluţieb 

Slnko jesene o.z. Sereď OZ - dôchodcovia, seniori 

Severka n.o. Šoporňa Poskytovanie sociálnych sluţieb 

Zdroj: register neziskových organizácií, register občianskych zdruţení, internetová stránka www.azet.sk 
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Príloha č. 2  -  Zoznam obcí, miest a verejných inštitúcií, ktoré v budúcom 

období nepredpokladajú ţiadne investície v sociálnej oblasti 

 

 

                                                                                                                                                    

P.Č. OKRES OBEC PREDPOKLADANÉ AKTIVITY,  

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU  

1. Dunajská Streda Blatná na Ostrove - 

2. Dunajská Streda Bodíky - 

3. Dunajská Streda Jahodná - 

4. Dunajská Streda Kľúčovec - 

5. Dunajská Streda DSS Lehnice  - 

6. Dunajská Streda Lúč na Ostrove  - 

7. Dunajská Streda Macov - 

8. Dunajská Streda Vieska - 

9. Dunajská Streda Veľká Paka - 

10. Galanta Čierny Brod - 

11. Galanta DSS Galanta - 

12. Galanta Gáň - 

13. Galanta Košúty - 

14. Galanta Kráľov Brod - 

15. Galanta DSS Šintava - 

16. Hlohovec Červeník - 

17. Hlohovec Dolné Otrokovce - 

18. Hlohovec Ratkovce - 

19. Hlohovec Siladice - 

20. Hlohovec Tekolďany - 

21. Hlohovec Trakovice - 

22. Hlohovec Ţlkovce - 

23. Piešťany Dubovany - 

24. Piešťany Hubina - 

25. Piešťany Ostrov - 

26. Senica Lakšárska Nová Ves - 

27. Senica DSS, DD Senica - 

28. Skalica Popudinské Močidľany - 

29. Skalica Trnovec - 

30. Trnava Boleráz - 

31. Trnava Bučany - 

32. Trnava Buková - 
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33. Trnava Cífer - 

34. Trnava Dechtice - 

35. Trnava Dlhá - 

36. Trnava Dobrá Voda - 

37. Trnava Dolné Dubové - 

38. Trnava Horná Krupá - 

39. Trnava Hrnčiarovce nad Parnou - 

40. Trnava Košolná - 

41. Trnava Krízové stredisko Trnava - 

42. Trnava Lošonec - 

43. Trnava MsÚ Trnava - 

44. Trnava Pavlice - 

45. Trnava Ruţindol - 

46. Trnava Špačince - 

47. Trnava Trstín - 

48. Trnava Vlčkovce - 

49. Trnava Voderady - 

50. Trnava Zvončín  - 

Zdroj: vlastné zisťovania 
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Príloha č. 3 – Postup tvorby akčného plánu                                                                                                                                 

Stretnutie Dňa 6.7. 2009 prvé úvodné stretnutie na pôde 

TTSK. 

Rozosielanie dotazníkov Dňa 6.7. a 7.7.2009 boli vytvorené tabuľky zvlášť 

pre obce a mestá a zvlášť pre organizácie, ktoré 

poskytujú sociálne sluţby. Tabuľky boli rozoslané 

mailom všetkým obciam a mestám, organizáciám. 

Tvorba dokumentu (Akčného plánu)  

 Pri vytváraní obsahu Akčného plánu sme 

vychádzali z metodiky práce pre realizáciu diela 

Akčného plánu rozvoja sociálnych sluţieb, 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

na území TTSK. Pre spracovanie Akčného plánu 

bolo potrebné naštudovanie rôznych strategických 

materiálov: napr. Akčné plány školstvo, kultúra, 

cestovný ruch, rozvoj vidieka, priemysel a iné 

strategické materiály. Ďalej sme pri tvorbe 

niektorých častí vychádzali z uţ spracovanej 

Stratégie rozvoja sociálnych vecí vo väzbe na 

územie TTSK. Ďalšou činnosťou bolo 

naštudovanie si zákona č. 448/2008, Z.z. 

o sociálnych sluţbách, zákona č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele, naštudovanie východiskových 

materiálom ako Národná správa o stratégiách 

sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie na roky 

2008 – 2010, Národné priority rozvoja sociálnych 

sluţieb spracovaných Ministerstvom práce 

a Národného akčného plánu pre deti na roky 2009 

– 2012. 

 

Po naštudovaní východiskových materiálov sme si 

vyhľadávali aktuálne štatistické údaje týkajúce sa 

regiónov TTSK. 

 

Ďalšou fázou bolo vytvorenie štruktúry Akčného 

plánu – obsahu  a podobne. 

Osobné stretnutie Dňa 10.7.2009 sa RNDr. Puskajler stretol 

s pracovníčkami Odboru sociálnej pomoci – 

riaditeľkou odboru Ing. Flamíkovou a je 

zástupkyňou Ing. Cifrovou. 

Rozosielanie dotazníkov Dňa 14.7.2009 boli oslovené prostredníctvom 

mailu aj Regionálne rozvojové agentúry. 

Rozosielanie dotazníkov Dňa 16.7.2009 boli po druhýkrát oslovené obce 
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a mestá, organizácie, ktoré ešte neposlali vyplnenú 

tabuľku. Termín: 25.7.2009 

Po vyhodnotení budú obce a mestá, organizácie 

ktoré do tohto termínu nepošlú vyplnenú tabuľku 

oslovené telefonicky, prípadne osobnou 

návštevou. 

 

 

 

Rozosielanie dotazníkov Dňa 16.7.09 boli oslovené obce, mestá a zdruţenia 

po druhýkrát. Boli im zaslané tabuľky, ktoré mali 

odoslať do 25.7.09. Do dnešného dňa nám prišlo 

viac ako 70 vyplnených tabuliek. Zvyšok obcí, 

miest a zdruţení telefonicky, poprípade osobne 

oslovíme.  

Tvorba dokumentu (Akčného plánu)  

 Momentálne je vytvorená štruktúra Akčného 

plánu na ktorej sa aktívne pracuje a na základe 

odpovedí zo strany obcí, miest a zdruţení budú 

vytvorené tabuľky prostredníctvom ktorých sa 

vytvorí plán na čerpanie finančných prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov poprípade iných zdrojov.  

Spracováva sa časť finančných zdrojov -  

identifikácia moţných zdrojov pre realizáciu 

opatrení a projektov, ďalej analytická časť 

Akčného plánu a vytvára sa zásobník projektov 

práve prostredníctvom vyplnených tabuliek zo 

strany zainteresovaných subjektov (zber dát, 

zámerov, cieľov) 

 

Pre úplnosť zásobníka projektov bude potrebné 

v prípade neúspešnosti dotazníkového prieskumu 

vykonať aj osobné návštevy jednotlivých 

subjektov. 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                       

Stretnutie Dňa 4.8.2009 bola podpísaná Zmluva o dielo 

medzi TTSK a IBS Slovakia, s.r.o.  

Rozosielanie dotazníkov Do 3.8.2009 nám prišlo okolo 97 odpovedí 

prostredníctvom mailu. Pri rozosielaní, alebo 

telefonickom oslovení starostov obcí sme brali 

hlavne do úvahy fakt, ţe niektoré obce (väčšina 

obcí) je mimo záujmového územia inovačných 

pólov rastu, alebo nie sú pólmi rastu leţiace 

v záujmovom území inovačných pólov rastu – 

počet 222 obcí, zvyšných 30 obcí sú v záujmovom 
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území inovačných pólov rastu, alebo sú 

inovačnými pólmi rastu. Výsledky odpovedí budú 

viditeľné pri vyhodnotení a spracovaní 

dotazníkov.  

Tvorba dokumentu (Akčného plánu)  

 V súčasnej dobe sa dokončujú časti Akčného 

plánu, ktoré nie sú viazané na dotazníky (zhrnutie 

záverov existujúcej stratégie, východiská pre 

tvorbu akčného plánu, špecifiká jednotlivých 

regiónov  TTSK, ciele a opatrenia pre jednotlivé 

regióny TTSK, porovnanie s ostatnými 

vypracovanými stratégiami/akčnými plánmi 

a pod.) a vytvorila sa štruktúra časti Akčného 

plánu, v ktorej sa bude nachádzať Zásobník 

projektov formou zámerov pre zainteresované 

subjekty, ktoré prejavili záujem vo vzťahu 

k rozvoju sociálnych sluţieb a návrh finančného 

modelu pre získavanie finančných prostriedkov na 

realizáciu projektov. 

V tomto týţdni prebiehal prieskum organizácií, 

ktoré sa nachádzajú na území TTSK a ktoré 

poskytujú sociálne sluţby. Výsledkom prieskumu 

bude prehľadná tabuľka v ktorej sa budú 

nachádzať spomínané zariadenia.  

Plánovanie stretnutí na budúci týţdeň na TTSK, 

konzultácie týkajúce sa Akčného plánu. 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

Stretnutie Dňa 14.8.2009 sme mali stretnutie na TTSK, prvé 

stretnutie, ktoré bolo s p. riaditeľkou 

Karpátyovou. Cieľom stretnutia bola konzultácia 

týkajúca sa Akčného plánu, p. riaditeľke bola 

zaslaná pracovná verzia Akčného plánu – 

pripomienky boli zapracované do plánu.  

Ďalšie stretnutie sme absolvovali s p. riaditeľkou 

Odboru sociálnej pomoci p. Flamíkovou a ďalšími 

pracovníkmi odboru, kde sme prešli jednotlivé 

aktivity a opatrenia akčného plánu, skontrolovali 

sme si termíny splnenia, odhady nákladov. 

Následne sme si prešli aj niektoré dotazníky 

a zoznam jednotlivých verejno-prospešných 

organizácií. Pripomienky budú zapracované do 

materiálu. 

Rozosielanie dotazníkov Dňa 14.8.2009 sme ukončili fázu dotazníkov. 

Prišlo nám vyše 100 odpovedí prostredníctvom 

mailu. Starostovia boli oslovení aj telefonicky. 

Väčšina odpovedí bola negatívna a to aj z toho 

dôvodu, ţe väčšinou išlo aj o malé obce s počtom 
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obyvateľov do 500. Pri rozosielaní, alebo 

telefonickom oslovení starostov obcí sme brali 

hlavne do úvahy fakt, ţe niektoré obce (väčšina 

obcí) je mimo záujmového územia inovačných 

pólov rastu, alebo nie sú pólmi rastu leţiace 

v záujmovom území inovačných pólov rastu – 

počet 222 obcí, zvyšných 30 obcí sú v záujmovom 

území inovačných pólov rastu, alebo sú 

inovačnými pólmi rastu. V priebehu budúceho 

týţdňa sa budú dotazníky vyhodnocovať 

a zaraďovať do zásobníku projektov a následne sa 

vytvorí aj forma financovania. 

Tvorba dokumentu (Akčného plánu)  

 V súčasnej dobe sa dokončili časti Akčného plánu, 

ktoré nie sú viazané na dotazníky (zhrnutie 

záverov existujúcej stratégie, východiská pre 

tvorbu akčného plánu, špecifiká jednotlivých 

regiónov  TTSK, ciele a opatrenia pre jednotlivé 

regióny TTSK, porovnanie s ostatnými 

vypracovanými stratégiami/akčnými plánmi 

a pod.), bola vytvorená štruktúra časti Akčného 

plánu, v ktorej sa bude nachádzať Zásobník 

projektov formou zámerov pre zainteresované 

subjekty, ktoré prejavili záujem vo vzťahu 

k rozvoju sociálnych sluţieb a návrh finančného 

modelu pre získavanie finančných prostriedkov na 

realizáciu projektov. 

Aktívne sa pracuje na ostatných častiach Akčného 

plánu. 

V priebehu týţdňa sa dokončila časť Akčného 

plánu so zameraním na aktivity a opatrenia a  

ktorá bola upravená po stretnutí s Odborom 

sociálnej pomoci.  

 

 

                                                                                                                                  

Tvorba dokumentu (Akčného plánu)  

 Kompletizácia materiálu a odovzdanie materiálu 

na pripomienkovanie dňa 26.8.2009 
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12. Zoznam pouţitých skratiek 

Skratka Význam 

CVČ Centrum voľného času 

DD Domov dôchodcov, podľa zákona č.448/2008 Z.z. zariadenie pre seniorov 

DPD Domov – penzión pre dôchodcov 

DSS Domov sociálnych sluţieb 

EAFRD Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

EHP Európsky hospodársky priestor 

ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja 

ESF Európsky sociálny fond 

EÚ Európska únia 

EZVO Európske zdruţenie voľného obchodu 

FM EHP Finančné mechanizmy – Európsky hospodársky priestor 

FO Finančné operácie 

HDP Hrubý národný produkt 

ĽZ Ľudské zdroje 

MF Ministerstvo financií 

MH Ministerstvo hospodárstva 

MK Ministerstvo kultúry 

MPSVaR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

MsÚ Mestský úrad 

MVaRR Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

NFM Nórsky finančný mechanizmus 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

OZ Občianske zdruţenie 

n.o. Nezisková organizácia 

PHSR Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

PRV Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

RO Rozpočtová organizácia 

ROP Regionálny operačný program 

SOP Sektorový operačný program 

SR Slovenská republika 

SWOT analýza Analýza silných a slabých stránok, príleţitostí a ohrození 
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ŠR Štátny rozpočet 

TTSK Trnavský samosprávny kraj 

ÚPSVaR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

VÚC Vyšší územný celok 

ZaSI Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

ZOS Zariadenie opatrovateľskej sluţby 

ZSS TTSK Zariadenie sociálnych sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 

ZPS Zariadenie pestúnskej starostlivosti 

 


