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Zoznam použitých skratiek  

APZ    Agentúra podporovaného zamestnávania  

CpDaR  Centrum pre deti a rodiny 

DeD   Detský domov  

DHN   Dávka v hmotnej núdzi  

DS   Dunajská Streda  

DSS   Domov sociálnych služieb  

DSSZPO  Domov sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti 

ESF   Európsky sociálny fond  

EÚ   Európska únia  

GA    Galanta  

HC   Hlohovec  

IKT   Informačno-komunikačné technológie  

IROP   Integrovaný regionálny operačný program  

KP  Komunitný plán 

MPSVR SR   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky  

MRK   Marginalizovaná rómska komunita  

NOS   Náhradná osobná starostlivosť  

NRS   Náhradná rodinná starostlivosť  

NP KC   Národný projekt Komunitné centrá  

NP TSP   Národný projekt Terénna sociálna práca  

OP KŽP   Operačný program Ochrana životného prostredia  

OP ĽZ   Operačný program Ľudské zdroje  

OSN   Organizácia spojených národov  
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OV   Ochranná výchova  

P   Poručníctvo  

PN   Piešťany  

PS   Pestúnska starostlivosť  

RIÚS   Regionálna integrovaná územná stratégia  

ROP   Regionálny operačný program  

SPODaSK   Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela  

SE   Senica  

SI   Skalica  

SR   Slovenská republika  

ŠÚ SR   Štatistický úrad Slovenskej republiky  

TT   Trnava  

TTSK   Trnavský samosprávny kraj  

ÚPSVaR   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  

ÚS   Ústavná starostlivosť  

VÚC   Vyšší územný celok   

ZMOS   Združenie miest a obcí Slovenska  

ZP TTSK   Zriaďovateľská pôsobnosť Trnavského samosprávneho kraja  

ZpS   Zariadenie pre seniorov  

ZSS   Zariadenie sociálnych služieb  

ZŤP   Zdravotne ťažko postihnutý  
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Úvod 
 

 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 – 

2020 (ďalej len „Koncepcia“) bola vypracovaná ako dokument strednodobého charakteru, 

cieľom ktorého bolo pripraviť plán rozvoja Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len 

TTSK) v oblasti sociálnych služieb a výkonov opatrení SPODaSK. V zhode s pôsobnosťou 

TTSK  sa súčasťou Koncepcie stali plánované aktivity všetkých aktérov pôsobiacich v oblasti 

sociálnych služieb a výkonov opatrení SPODaSK, ktorí realizujú svoju činnosť na území 

TTSK. 

  

Východiskom pre tvorbu Koncepcie rozvoja bola všeobecná charakteristika TTSK, ktorá 

obsahovala viaceré ukazovatele, ktoré sa k dnešnému dňu nezmenili a tiež ukazovatele, pri 

ktorých prišlo k zmene.  Ukazovatele, ako napr.  rozloha územia, počet obcí a pod., sa 

k dnešnému dňu nezmenili. V platnosti tiež zostávajú všetky medzinárodné legislatívne 

normy, ktoré sa dotýkajú tejto oblasti a tiež všetky etické princípy, ktoré boli zohľadnené pri 

vypracovávaní Koncepcie. 

 

Dodatok ku Koncepcii  bude preto reagovať na tie ukazovatele, pri ktorých prišlo k zmene 

a tiež na legislatívne zmeny, ku ktorým prišlo po prijatí Koncepcie zastupiteľstvom TTSK. 

V roku 2017 prišlo k dvom významným novelizáciám. Prvou bolo prijatie  zákona č. 

331/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  448/2008 Z.  z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 451/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov.  Druhou bola novela zákona č. 305/2005 Z. z.  

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.  

Novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele prináša 

viaceré zmeny, pričom účinnosť niektorých ustanovení tohto zákona bude nabiehať až 

v budúcom roku, preto je ťažké dnes odhadnúť, ako budú na tieto zmeny reagovať subjekty, 

ktoré sa zameriavajú na výkon opatrení SPODaSK. 

Najzávažnejšou zmenou je transformácia detských domovov na centrá pre deti a rodiny 

(ďalej len Centrum), ktorá sa má uskutočniť k 1.1.2019. V § 45 spomínaného zákona sa píše, 

že  Centrum je zariadenie na výkon opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu prirodzené alebo 

náhradné rodinné prostredie. Dieťa je do Centra umiestňované na základe súdneho 

rozhodnutia, ktorým sa realizuje  výchovné opatrenie, opatrenie na zabránenie prehlbovania 

krízových situácií dieťaťa, nariadenie účasti podrobiť sa špecializovanému programu alebo 

resocializačnému programu a pod. Centrum vykonáva svoju činnosť pobytovou, ambulantnou 

alebo terénnou formou. Rozsah zmien, ktoré táto novela prináša, môžu mať závažný dopad aj 

na prácu neverejných subjektov, ktoré v tejto oblasti pôsobia.  

Legislatívne zmeny, ktoré priniesla novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, 

priniesli o. i aj zmeny v oblasti financovania sociálnych služieb, na ktoré však už TTSK 

reagoval VZN. 

V novele zákona č. 448/2008 Z. z. sa v § 83 ods. (3) uvádza, že „Vyšší územný celok 

vypracováva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných 
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priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo 

svojom územnom obvode.“ Predchádzajúce znenie zákona neukladalo VÚC explicitne 

vypracovať Koncepciu na základe komunitných plánov obcí v jeho obvode. Koncepcia bola 

vypracovaná v spolupráci s obcami TTSK (s použitím dotazníkového zisťovania), ale nemá 

oporu v komunitných plánoch svojho regiónu. 

V súvislosti s touto legislatívnou zmenou a tiež v nadväznosti na dikciu zákona v ods. (5) 

písmeno f), z ktorej vyplýva vyššiemu územnému celku povinnosť v Koncepcii „uviesť 

spôsob každoročného vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb  a tiež 

stanoviť podmienky a spôsob aktualizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb“, ktorá 

v čase prípravy a schvaľovania Koncepcie TTSK  v zákone nebola,  pristúpil TTSK 

k vypracovaniu Dodatku č. 1 (ďalej len Dodatok) ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb 

na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 – 2020, ktorého cieľom je uviesť 

Koncepciu do súladu s aktuálnym legislatívnym stavom.  

 

Obce v súlade s platnou legislatívou mali predložiť svoje komunitné plány (ďalej len KP) na 

VÚC. V rámci TTSK tak zo 251 obcí urobilo 83 obcí čo je 33,06%. 

 

Dodatok je vypracovaný v štruktúre, v ktorej bola vypracovaná Koncepcia, čím sa 

zabezpečila nadväznosť a úzka prepojenosť oboch dokumentov. Dodatok reaguje  na tie 

skutočnosti, pri ktorých prišlo k zmene vyžadujúcej si korekciu, respektíve doplnenie 

pôvodného textu. Koncepcia bola prijatá na roky 2015- 2020, čiže v tomto roku je v polovici 

svojej realizácie.    Z tohto dôvodu Dodatok obsahuje aj  výsledky  evalvácie plánovaných 

priorít rozvoja, ktoré sú stanovené v Koncepcii.   

Dodatok tak  zároveň  plní aj funkciu monitorovacej správy. 

 

Aby bola zachovaná kontinuita, v Dodatku sú použité tie isté skratky, ako boli použité 

v Koncepcii. 

 

 

Dodatok č. 1 ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského 

samosprávneho kraja 2015 – 2020 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TTSK  

č. 126/2018/08 dňa 12. decembra 2018. 
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1 Východisková situácia 
 

 Demografická charakteristika 

 

Údaje o počte obyvateľov obsiahnuté v Koncepcii boli prevzaté z databáz Štatistického úradu 

SR. Pri spracovávaní Koncepcie boli dostupné najnovšie údaje za rok 2014. Do Dodatku 

zapracovávame aktualizované údaje za obdobie 31.1. 2014, kedy ŠÚ SR evidoval 

v Trnavskom samosprávnom kraji  558 677 obyvateľov, až do 31.12. 2017, kedy bol počet 

obyvateľov TTSK 562 372. 

 

Tabuľka 1 Demografický vývoj TTSK v rokoch 2014 - 2017 

Pohlavie 2014 2015 2016 2017 

Ženy 285652 285891 286431 286896 

Muži 273025 273806 274725 275476 

Spolu 558677 559697 561156 562372 

Zdroj: ŠÚ SR- pobočka Trnava 

 

Z údajov v tabuľke je badateľný každoročný mierny nárast počtu obyvateľov TTSK, pričom 

je potrebné upozorniť, že v rámci TTSK dlhodobo existujú rozdiely v demografickom vývoji 

na úrovni okresov. Tento trend je viditeľný na nasledovnom grafe č. 1. 

 

Graf 1 Demografický vývoj v rokoch 2014 – 2017 podľa okresov 

 

                  Zdroj: Vlastný podľa údajov ŠÚ SR- pobočka Trnava 

 

K miernemu úbytku obyvateľstva trvale prichádza v okresoch: Hlohovec, Piešťany a Senica. 

Tento demografický pohyb môže súvisieť s pracovnou migráciou obyvateľstva. O migrácii 

obyvateľstva na úrovni okresov TTSK informuje graf č. 2. 
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Graf 2 Prisťahovaní a vysťahovaní obyvatelia podľa okresov TTSK v rokoch 2014- 2017 

 

Rady 2 prisťahovaní Rady3 - vysťahovaní  

Zdroj: Vlastné spracovanie – ŠÚ SR -TT 

 

Tento demografický pohyb môže súvisieť s pracovnou migráciou obyvateľstva, kedy sa 

najmä do okresov  Galanta, Trnava a Dunajská Streda trvale prisťahovávajú obyvatelia aj 

z dôvodov väčšieho množstva lepších  pracovných príležitostí. 

Práve tejto kategórii obyvateľov TTSK  bude potrebné venovať v nasledovnom období 

špecifickú pozornosť, keďže prípadná maladaptácia pracovných migrantov môže byť príčinou 

lokálnych sociálnych problémov.  

Poznanie vekovej štruktúry obyvateľov každého správneho celku je jedným z predpokladov 

efektívneho plánovania rozvoja komunity. Toto prirodzene platí aj pri tvorbe Koncepcie, 

preto v nasledovnej  tabuľke č. 2 uvádzame  informácie o vekovej štruktúre obyvateľov 

TTSK. Informácie sú upravené z hľadiska ukazovateľov sledovaných v Koncepcii. 

Tabuľka 2 Veková štruktúra obyvateľov TTSK 

Vek  Rok  2017 

0-3roky 22.262 

4- 6 rokov  16 708 

7-15 rokov 46 170 

16- 18 rokov 15 226 

19-25 rokov 43 605 

26-35 rokov 85 150 

36- 45 rokov 96 297 
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46-55 rokov 77 101 

56-65 rokov 77 302 

66 – 75 rokov 52 581 

76 – 85 rokov 23 748 

86 -95 rokov 5 886 

96 – 100 rokov 268 

101-109 rokov 67 

110 a viac 

rokov 1 

Spolu 562 372 

Zdroj: Vlastný – upravené podľa údajov ŠÚ SR -  TT 

 

Pre rýchlejšiu orientáciu v jednotlivých vekových štruktúrach je táto informácia premietnutá 

aj do grafického zobrazenia. 

 

Graf 3 Veková štruktúra obyvateľov TTSK  

 

                Zdroj: Vlastný – upravené podľa údajov ŠÚ SR -  TT 

 

Popri údajoch o počte obyvateľov v jednotlivých vekových štruktúrach pokladáme za dôležitý 

údaj aj Index starnutia. Stúpajúci trend indexu starnutia, na ktorý upozorňuje už Koncepcia, 

sa potvrdil aj v súčasnosti. Index starnutia vyšší ako 100 dosiahli v roku 2017 všetky okresy  

TTSK. Za rok 2017 ŠÚ SR uvádza index starnutia pre SR na úrovni 99,43, z čoho je zrejmé, 

že obyvateľstvo TTSK starne rýchlejšie ako je republikový priemer. Najpomalšie starne 

obyvateľstvo v okrese Dunajská Streda a naopak, najrýchlejšie starnutie vykazuje 

obyvateľstvo okresu Piešťany, kde index starnutia sa blíži k 140, presne 139,33. Druhým 

v poradí je okres Hlohovec, kde index starnutia za rok 2017 dosiahol hodnotu 117,08. 
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Okresy Piešťany a Hlohovec by sa preto mali aj pri rozvoji sociálnych služieb zamerať práve 

na posilnenie služieb komunitného charakteru o seniorov žijúcich v komunite. Tento trend im 

bol odporučený už v Koncepcii. 

 

Tabuľka  3 Index starnutia obyvateľstva TTSK 

Územie 
Spolu 

2014 2015 2016 2017 

Trnavský kraj 103,18 106,33 109,25   111,8 

Okres Dunajská Streda 94,22 97,28 100,44 103,81 

Okres Galanta 103,93 107,15 110,8 113,11 

Okres Hlohovec 107,1 110,6 113,26 117,08 

Okres Piešťany 130,42 134,34 137,15 139,33 

Okres Senica 96,8 100,97 104,81 108,22 

Okres Skalica 96,37 99,37 102,01 104,62 

Okres Trnava 102,71 105,2 107,31 108,75 

Zdroj: ŠÚ SR -TT 

 

Graf 4 Index starnutia podľa pohlavia v roku 2017 

 

Zdroj: upravené podľa ŠÚ SR - TT 

 

Informácie o starnutí obyvateľstva sú významným údajom, ktorý nás informuje o  náraste 

potenciálnych klientov do budúcnosti a tiež signalizuje narastajúcu potrebu pracovnej sily, 

ktorá v budúcnosti bude potrebná pre zabezpečenie komplexnej starostlivosti o seniorov 

v regióne.  Je prirodzené, že nie každý obyvateľ regiónu, ktorý je vyššieho veku, bude 

zároveň aj poberateľom nejakého druhu sociálnej služby. Index starnutia má v tomto smere 

skôr preventívny charakter, upozorňuje dostatočne včas na potrebu pripraviť lokalitu na 

prichádzajúce demografické zmeny. 
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O starnutí obyvateľstva TTSK vypovedá aj nasledovný graf, ktorý zachytáva nárast 

obyvateľstva v tzv. poproduktívnom veku, teda obyvateľov vo veku 65 a starších za obdobie 

2014-2017 v TTSK. 

 

Graf  5 Nárast obyvateľstva v poproduktívnom veku 

 

Zdroj: Vlastný – podľa údajov ŠÚ SR – TT 

 

Informácie o starnutí obyvateľstva TTSK je potrebné doplniť informáciami o priemernej 

výške sólo vyplácaných dôchodkov. Táto informácia je významná vzhľadom k sociálnej 

politike SR, ktorá predpokladá, že seniori, ale aj ľudia so zdravotným postihnutím sa finančne 

spolupodieľajú na ekonomických nákladoch na poberanú sociálnu službu. 

Tabuľka 4 Počet dôchodcov  a výška vyplácaných dôchodkov 

Typ  

Počet dôchodcov, ktorým 

sa vyplácal dôchodok 

Priemerná mesačný výška 

vyplácaných sólo dôchodkov 

(Eur) 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

starobný 107 869 109 759 111 705 113 763 393,86 405,32 412,40 423,52 

invalidný 26 084 26 694 27 398 27 955 278,53 277,87 275,51 278,00 

vdovský 3 576 3 464 3 486 3 353 247,23 250,96 251,15 256,99 

vdovecký 547 547 534 540 187,70 193,14 190,34 196,11 

sirotský 2 163 2 071 1 962 1 935 140,32 140,50 137,14 138,65 

starobný 

predčasný 2 613 2 288 2 512 1 965 397,93 405,44 401,76 417,32 

Spolu 143 145 145 080 147 830 149 711 374,83 383,48 388,58 398,77 

Zdroj: ŠÚ SR - TT 
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Ako vidno z údajov v tabuľke prevažná väčšina dôchodkov má stúpajúcu tendenciu. Napriek 

tomu však priemerná výška starobných dôchodkov signalizuje nárast dôchodcov, ktorých 

príjem nebude dostačujúci na pokrytie nákladov u neverejných poskytovateľov v prípade 

odkázanosti na celoročnú starostlivosť v ZpS.  

Klesajúcu tendenciu je vidieť pri priemernom sirotskom dôchodku  a tiež pri priemernom 

invalidnom dôchodku. Ak by tento trend zotrval aj do budúcnosti, môže mať nežiaduci dopad 

na ekonomickú situáciu dotknutých jedincov a ich rodín.  

Graf 6 Vývoj sólo vyplácaných dôchodkov v TTSK 

 

Zdroj: Vlastný – podľa ŠÚ SR - TT 

Na starnutie obyvateľov TTSK by mal reagovať región nárastom počtu miest v ZpS 

u verejných aj neverejných poskytovateľov. Z informácií v tabuľke je vidieť, že región TTSK 

primerane reaguje na starnutie regiónu. 

Tabuľka 5: Počty miest v ZpS  v okresoch TTSK  (k 31.12. daného roka)  

Okres  2013 2014 2015 2016 

Dunajská 

Streda  

400 418 498 463 

Galanta  359 439 509 596 

Hlohovec  100 100 173 173 

Piešťany  119 120 188 188 

Senica  244 231 319 336 

Skalica  366 422 557 557 

Trnava  333 348 443 486 

Trnavský 

kraj  

1 921 2078 2687 2799 

       Zdroj: DATAcube ŠÚ SR  
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2 ANALYTICKÁ ČASŤ 

 

Dáta, ktoré sú zapracované do analytickej časti Dodatku sú kumulované z troch zdrojov: 

1) Zo zdrojov TTSK, ktorý si vedie vlastnú databázu poskytovateľov sociálnych služieb 

a organizácií realizujúcich výkony opatrení SPODaSK, na svojom území. TTSK má 

tiež evidenciu žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby. 

2) Zo zdrojov ŠÚ, pobočka Trnava, ktorý je súčasťou celoslovenského pracoviska ŠÚ SR 

a pracuje s rovnakými metodikami a pripravuje pre potreby TTSK rovnaké databázy 

ako ŠÚ SR, ktoré boli použité pri vypracovávaní Koncepcie, a je tak možné 

komparovať jednotlivé dáta, dynamiku ich vývoja v čase. 

3) Z komunitných plánov miest a obcí, ktoré sú súčasťou TTSK. 

V rámci platnej legislatívy majú obce povinnosť predkladať komunitné plány  VÚC, aby tieto 

na základe ich  analýzy vypracovali koncepciu rozvoja sociálnych služieb v svojom kraji. Na 

TTSK prišlo celkovo 83 KP, teda túto legislatívnu povinnosť si splnilo len 33,06% 

z celkového počtu 251 obcí, čo je pokladané za nízku mieru participácie. V súvislosti 

s vypracovaním Dodatku bola realizovaná analýza KP, ktorej cieľom bolo:  

1) posúdiť, či a ako sa plnia odporučenia, ktoré pre jednotlivé okresy sú zapracované 

v Koncepcii, 

2) identifikovať potreby rozvoja okresov v oblasti sociálnych služieb a výkonov opatrení 

SPODaSK, 

3) zhodnotiť priebežné plnenie Koncepcie, prípadne navrhnúť odporúčania pre ďalšie 

obdobie. 

V Koncepcii boli pre obdobie 2015 – 2020 stanovené nasledovné regionálne priority:  

1) Podporovať rozvoj siete (kapacity) ZSS a subjektov pre výkon opatrení SPODaSK 

s dôrazom na proces deinštitucionalizácie.  

2) Zabezpečovať dostatočné finančné a personálne zabezpečenie ZSS a subjektov pre 

výkon opatrení SPODaSK.  

3) Znižovať zvyšujúcu sa odkázanosť seniorov na poskytovanie sociálnych služieb, 

ktorá vzniká vplyvom starnutia obyvateľstva.  

4) Podporovať vznik špeciálnych zdravotných a sociálnych zariadení s podobnými 

diagnózami v jednom zariadení sociálnych služieb.  

5) Podporovať organizácie zaoberajúce sa výkonom opatrení SPODaSK.  

6) Podporovať monitoring všetkých foriem domáceho a inštitucionálneho násilia za 

účelom zefektívnenia prevencie a eliminácie násilia.    

V Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2015 – 2020 sú navrhnuté tieto 

hlavné ciele rozvoja sociálnych služieb v TTSK:  

1) Zvýšenie kvality, kapacity a finančného zabezpečenia existujúcich 

poskytovateľov sociálnych služieb a výkonu opatrení SPODaSK tak, aby 

garantovali primeranú odbornú starostlivosť a kvalitu života všetkým 

obyvateľom Trnavského kraja.  
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2) Rozšírenie siete sociálnych služieb a výkonu opatrení SPODaSK, ktoré osobám 

odkázaným na tieto služby poskytnú potrebnú odbornú starostlivosť.  

3) Eliminácia násilia a skvalitnenie monitoringu osôb ohrozených násilím.  

 

V nasledovnej časti Dodatku budú prezentované tie dáta vzťahujúce sa k TTSK ako celku, 

v ktorých prišlo k zásadnejšej zmene a následne budú prezentované dáta vzťahujúce sa 

k jednotlivým okresom TTSK.  V závere tejto časti budú  uvedené  výsledky evalvačného 

procesu Koncepcie v kontexte zámerov a očakávaní obsiahnutých v jednotlivých 

komunitných plánoch obcí, ktoré sa do nášho zisťovania zapojili. 

V Koncepcii sa uvádza, že k 31.12.2013 v TTSK pôsobilo 106 zariadení, ktoré 

poskytovali sociálne služby a zabezpečovali výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately, ktoré poskytovali celkovo 5 952 prijímateľom sociálnych služieb.  

V súlade s celorepublikovým trendom v TTSK prevažovali sociálne služby, ktoré sú 

poskytované ako celoročné služby rezidenčného typu. Tiež platilo, že aj keď priestorové 

rozmiestnenie jednotlivých druhov sociálnych služieb (najmä celoročného charakteru) 

nebolo  možné označiť za proporciálne rovnomerné,  táto diskrepancia je vyvážená 

skutočnosťou, že  kapacita zariadení je zdieľaná prijímateľmi sociálnych služieb z územia 

celého TTSK, prípadne aj z iných krajov SR. Rovnako obyvatelia TTSK môžu využívať 

v prípade potreby a záujmu kapacity ZSS v iných krajoch SR. 

 

Tabuľka 6 Počty miest v ZpS, DSS, a DeD v  TTSK (k 31.12. daného roka)  

Ukazovateľ 
Trnavský kraj 

2014 2015 2016 

Počet zariadení 115 112 117 

Počet miest v ZpS  2078 2687 2799 

Počet miest v DSS pre postihnutých dospelých 2900 2151 2123 

Počet miest v DSS  pre deti s postihnutím  24 47 19 

Počet miest v DeD  474 474 469 

Počet miest k 31.12 spolu 6154 6028 6206 

Zdroj: ŠÚ SR –TT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Graf  7 Dynamika  nárastu počtu zariadení a celkového počtu  miest  

 

Zdroj: Vlastný – podľa ŠÚ SR - TT 

Ako vidno z údajov, narastajú najmä počty seniorov – poberateľov služby v zariadení pre 

seniorov. Oproti tomu vidíme mierny pokles počtu detí so zdravotným postihnutím 

v celoročných domovoch sociálnych služieb pre deti so ZP. Túto tendenciu vnímame 

pozitívne najmä preto, že v poklese môžeme vidieť postupujúcu tendenciu inkluzívneho 

správania sa regiónu k deťom so ZP, keďže v prípade potreby sú umiestňované to tých istých 

zariadení ako intaktné deti.  

V nasledovnom grafe uvádzame vývoj v počte miest v ZpS a v DSS pre deti so zdravotným 

postihnutím. 

Graf 8 Dynamika počtu miest v ZpS a DSS pre deti 

 

Zdroj: vlastný – podľa ŠÚ SR - TT 

2013

2016

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

počet zariadení počet prijímateľov

2013 2016

5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250

2014

2015

2016

Počet miest v zariadeniach pre seniorov

Počet miest v domovoch soc. služ. pre postihnuté deti



17 
 

Nárast počtu poberateľov sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov je prirodzenou 

reakciou na starnutie obyvateľstva TTSK.  

Na  starnutie obyvateľstva reagujú aj poskytovatelia sociálnych služieb. Od roku 2013, ktorý 

bol posledným sledovaným rokom v Koncepcii sme do konca roka 2016 zaznamenali nárast 

počtu miest v ZpS v TTSK o 878 miest.   

Oproti tomu vidíme mierny pokles pri počte miest v DSS pre dospelých. Tento trend je 

výsledkom presunu časti poberateľov sociálnych služieb z DSS do špecializovaných ZSS.  

Tabuľka 7 Počet miest v DSS  pre postihnutých dospelých 

Okres 2014 2015 2016 

Dunajská Streda  617 512 521 

Galanta  537 468 366 

Hlohovec  115 16 44 

Piešťany  182 138 136 

Senica  772 599 596 

Skalica  348 207 237 

Trnava  329 211 223 

Trnavský kraj  2900 2151 2123 

Zdroj: DATAcube ŠÚ SR - TT 

 

TTSK zaznamenal za uplynulé obdobie aj trend poklesu  miest v DSS pre deti so ZP, čo 

takisto zodpovedá tendencii umiestňovať tieto deti do DeD, prípadne do niektorej z iných 

foriem NRS. 

Tabuľka 8 Počet miest v DSS pre deti so ZP 

Okres 2014 2015 2016 

Dunajská Streda  5 4 2 

Galanta  9 8 8 

Hlohovec  3 30 2 

Piešťany  0 0 0 

Senica  5 3 2 

Skalica  2 2 5 

Trnava  0 0 0 

Trnavský kraj  24 47 19 

Zdroj: DATAcube ŠÚ SR - TT 

 

Oproti tomu vo vývoji počtov miest v DeD vidíme len  mierny pokles, čo poukazuje na 

stabilnú potrebu zabezpečovania starostlivosti o deti  mimo ich biologickú rodinu formou 

rezidenciálnej  NRS. 
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Tabuľka 9 Vývoj počtu miest v DeD  

Okres 2014 2015 2016 

Dunajská Streda  72 72 71 

Galanta  79 86 80 

Hlohovec  12 16 11 

Piešťany  106 108 111 

Senica  0 0 0 

Skalica  120 120 126 

Trnava  85 72 70 

Trnavský kraj  474 474 469 

Zdroj: DATAcube ŠÚ SR -TT 
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3 Analýza na úrovni okresov 

3.1 Okres: Dunajská Streda 

Okres Dunajská Streda tvorí 67 obcí a je svojou rozlohou najväčším okresom TTSK, čomu 

zodpovedá aj počet jeho  obyvateľov - 121 028. Bližšie vekové rozloženie uvádzame 

v nasledovnej tabuľke. 

Tabuľka 10 Vekové zloženie obyvateľov okres  Dunajská Streda 

Vek Rok  2017 

0-3 roky 4 797 

4- 6 rokov 3 564 

7-15 rokov 10 052 

16- 18 rokov 3 277 

19-25 rokov 9 209 

26-65 rokov 73 779 

66 – 75 rokov 10 553 

76 – 85 rokov 4 680 

86 -95 rokov 1 064 

96 – 100 rokov 38 

101-109 rokov 15 

110 a viac rokov 0 

Spolu 121 028 

Zdroj: ŠÚ SR- TT 

V Koncepcii sa uvádza, že v okrese Dunajská Streda až v 30 obciach boli poskytované 

sociálne služby, pričom dominovala  opatrovateľská služba, ktorá bola poskytovaná 

obyvateľom až v 28 obciach okresu.  Okres mal dostatočný počet domovov sociálnych služieb 

(8), z ktorých 6 bolo zameraných na sociálne služby pre občanov s mentálnym postihnutím. 

Zvyšné dva domovy poskytovali sociálne služby občanom s niektorou formou demencie. 

V okrese Dunajská Streda bolo tiež špecializované zariadenie pre občanov s niektorou formou 

demencie (kapacita 10 poberateľov) a 6 zariadení pre seniorov. 

V okrese sa v menšom zastúpení nachádzali aj iné druhy sociálnych služieb. Celkovo bolo 

v okrese Dunajská Streda poskytovaných 12 druhov sociálnych služieb. Aj keď v okrese 

chýbala asi 1/3 zo všetkých druhov sociálnych služieb, patrí tento okres práve k tým, ktoré 

majú širšiu sieť sociálnych služieb. 

V Koncepcii bolo okresu odporučené, aby sa prioritne zameral na vybudovanie nasledovných 

druhov sociálnych služieb:  

a) odľahčovacia služba,   

b) zariadenie podporovaného bývania (vzhľadom na počet domovov sociálnych 

služieb určených pre ľudí s mentálnym postihnutím),  

c) poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,  

d) nocľaháreň,  
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e) niektorá zo služieb určených jedincom so zrakovým, sluchovým, prípadne 

telesným postihnutím.  

Okresu Dunajská Streda bolo v Koncepcii tiež odporučené  rozšírenie opatrovateľskej 

služby aj do ostatných obcí okresu.   

 

Špecificky sa Koncepcia vyjadrovala k oblasti výkonu opatrení  SPODaSK, pričom sa 

v Koncepcii konštatuje, že popri jednom DeD a aktivitách OZ Ain Karim, ktoré dlhodobo 

vykonávajú pomerne rozsiahle množstvo činností SPODaSK, spolu s ostatnými organizáciami 

sa v okrese realizujú nasledovné činnosti: 

a) základné poradenstvo,  

b)  nízkoprahový klub Smajlík,   

c) sanácia rodiny,  tvorivé dielne, 

d) ale tiež tu funguje  sociálny šatník a  výdaj stravy.  

Za priority  okresu Koncepcia vytýčila  nasledovné oblasti: 

1) programy a tréningy na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia 

funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a 

deťmi,  

2) programy a tréningy zamerané na rozvoj schopností riešiť problémové situácie 

a adaptovať sa na nové situácie, 

3) programy a tréningy zamerané na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole, 

4)   programy a tréningy zamerané na plnoleté fyzické osoby, ktoré svojím správaním 

ohrozujú členov rodiny.  

V Koncepcii sa konštatuje,  že na  území okresu  by bolo vhodné podporiť subjekty, ktoré sa 

budú zameriavať na oblasť prevencie sociálno-patologických javov.  

V okrese Dunajská Streda je  tradične dostatočný počet zariadení, ktoré poskytujú sociálne 

služby a realizujú výkon opatrení SPODaSK. Počet miest v týchto inštitúciách reaguje na 

prirodzený vývoj situácie v okrese. ZSS v prípade potreby poskytujú služby aj obyvateľom 

z iných okresov TTSK. 

Tabuľka 11  Dynamika počtu miest v ZSS, DSS a DeD za obdobie 2014-2016 

Ukazovateľ 
Okres Dunajská Streda 

2014 2015 2016 

Počet zariadení 16 16 16 

Počet miest v ZpS  418 498 463 

Počet miest v DSS  pre postihnutých dospelých 617 512 521 

Počet miest v DSS pre deti s postihnutím  5 4 2 

Počet miest v DeD  72 72 71 

Počet miest k 31.12 spolu 1162 1136 1107 

Zdroj: ŠÚ SR- TT 

Do spolupráce s  TTSK sa zapojilo 22 obcí, čo predstavuje 32,83%  z celkového počtu obcí. 

Komunitné plány poslali nasledovné obce: Baka, Baloň, Blahová, Bodíky, Čiližská Radvaň, 

Dunajská Streda, Gabčíkovo, Holice, Horný Bar, Jahodná, Kľúčovec, Lehnice, Lúč na 
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Ostrove, Mad, Okoč, Orechová Potôň, Padáň, Pataš, Sap, Veľký Meder, Vojka nad 

Dunajom, Vrakuň. 

 K novým sociálnym službám poskytovaným  v okrese Dunajská Streda patrí poskytovanie 

sociálnej služby v dennom stacionári (Domus, n.o., Jahodná) a služby poskytované 

v komunitnom centre, ktoré bolo zriadené v Topoľníkoch. V nasledovnej tabuľke sú uvedené 

všetky služby, ktorých zavedenie si jednotlivé obce vo svojich KP plánujú do nasledovného 

obdobia.  

Tabuľka 12 Plánované druhy sociálnych služieb v okrese Dunajská Streda 

Druh  sociálnej  služby Názov obce 

Služby krízovej intervencie  

Komunitné centrum Dunajská Streda, Veľký Meder,  

Vrakuň (20), Pataš 

 

Útulok Dunajská Streda 

Nízkoprahová sociálna  služba  pre deti a rodinu Blahová 

Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi  

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a  

podpora zosúlaďovania  

rodinného života a pracovného života  

Dunajská Streda 

Zariadenie  starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Gabčíkovo, Vrakuň (15) 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej 

 situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku  

 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické 

osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek 

Baka, Baloň, Bodíky, Čiližská 

Radvaň, Horný Bar, Kľúčovec, 

Mad, Padáň,  Pataš, Sap, Vojka 

nad Dunajom 

Zariadenie podporovaného bývania  Blahová, Lúč na Ostrove 

Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda (skvalitnenie 

služby), Lúč na Ostrove, 

Veľký Meder 

Domov sociálnych služieb   Blahová 

Denný stacionár Blahová, Dunajská Streda 

(skvalitnenie služby),Gabčíkovo, 

Lehnice, Vrakuň (25).   

Opatrovateľská služba Bodíky, Holice (rozšírenie), 

Lehnice (rozšírenie), 

Orechová Potôň (rozšírenie 

a skvalitnenie) 

Prepravná služba  Gabčíkovo, Lehnice 

Sociálne služby s použitím telekomunikačných 

technológií 

 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  Blahová, Dunajská Streda 

Podporné služby  

Odľahčovacia služba  Veľký Meder 



22 
 

Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre  Lehnice 

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni  Baka, Bodíky, Kľúčovec,  

Nízkoštandardné bývanie Blahová 

Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb Holice, Sap 

Chránené dielne Lúč na Ostrove, Veľký Meder 

Denné centrum pre deti, rodinu, osoby so ZP a seniorov Orechová Potôň 

Zdroj: Vlastný- na základe KP obcí 

Ako vidno z údajov v tabuľke, sociálne služby v okrese Dunajská Streda sa budú rozvíjať 

v súlade s odporúčaniami Koncepcie. Jedinou z odporučených sociálnych služieb, ktorú si 

neplánuje zaviesť  žiadna obec je nocľaháreń.  V KP jednotlivých obcí sú aj plány na 

riešenie sociálnych problémov svojich občanov, ktoré sa priamo neviažu na zákon 448/2008 

Z. z. Plánované aktivity však výraznou mierou  môžu prispieť k zvýšeniu kvality života ich 

obyvateľov, a preto ich uvádzame na konci tabuľky.  

Zároveň obce vo svojich KP vyjadrili potrebu dobudovania bývania vhodného pre 

jednotlivcov a rodiny s nízkym príjmom, ako aj vytvorenie podmienok pre zamestnávanie 

ľudí s postihnutím. 

V prípade realizácie všetkých KP, by sa sociálna sieť v okres Dunajská Streda výrazne 

skvalitnila.  Stále však by ešte  nebola komplexná. Chýbajúce sociálne služby sú uvedené 

v nasledovnej tabuľke 13.  

 

Tabuľka 13  Sociálne služby, ktoré budú absentovať aj po realizácii KP  

Absentujúci druh sociálnej služby  

terénna sociálna služba krízovej intervencie  

integračné centrum  

poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej 

starostlivosti o deti  

nocľaháreň  

domov na pol ceste  

zariadenie núdzového bývania  

služba včasnej intervencie 

sprievodcovská služba a predčitateľská služba  

sprostredkovanie tlmočníckej služby  

sprostredkovanie osobnej asistencie  

požičiavanie pomôcok  

pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností  

podpora samostatného bývania  

poskytovanie sociálnych služby v práčovni   

poskytovanie sociálnych služby v stredisku osobnej hygieny  

Zdroj: Vlastný (podľa informácií Odbor sociálnych vecí TTSK a KP obcí).   
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Oproti informáciám uvádzaným v Koncepcii konštatujeme,  že v  okrese pribudli novo 

registrované organizácie  poskytujúce  základné (SČK) a   špecializované sociálne 

poradenstvo (Slovenská humanitná rada, registrovaná v Bratislave) a  OZ Familia Vitae, 

ktoré vykonáva základné poradenstvo v zmysle § 10 zákona č. 305/2005 Z. z. 

Pri plánovaní výkonov opatrení SPODaSK signalizujú jednotlivé obce v svojich KP 

realizáciu primárnej prevencie na úrovni spolupráce s miestnymi školami (ZŠ, SŠ) 

a sekundárnej prevencie v spolupráci s neziskovými organizáciami.   

V porovnaní s plánovaním pre oblasť sociálnych služieb, sú zámery obcí prezentované v KP 

menej konkrétne. Aktivity zostávajú viac vo všeobecnej rovine, čo môže byť zapríčinené aj 

skutočnosťou, že  na výkon niektorých opatrení je potrebná špecifická akreditácia na úrovni 

MPSVR SR a takéto akreditované subjekty nemajú sídlo na území okresu. Ďalším dôvodom 

je, že ide o tzv. „štátnu“ agendu, teda o činnosti vykonávané na oddeleniach SPODaSK 

ÚPSVR. V tejto súvislosti konštatujeme, že v rámci štátnej správy práve na tomto úseku 

prišlo prostredníctvom projektov podporovaných z finančných zdrojov EU k navýšeniu 

pracovníkov – špecialistov na sociálnu prácu s rodinou v prirodzenom prostredí (sanácia 

rodiny), na výkon výchovných opatrení a na podporu NRS. Na ÚPSVR bola vytvorená tiež 

pozícia koordinátora pre problematiku syndrómu CAN.  

V okrese pôsobia aj  subjekty so sídlom v Bratislave, ktoré vykonávajú preventívne aktivity 

v oblasti NRS, prípravy rodičov na  adopciu, dospelých na NRS a tiež niektoré preventívne 

programy. Ide o organizácie Úsmev ako dar a Návrat.  

SHR môže v budúcom období posilniť túto oblasť o preventívne programy zamerané na 

zabránenie obchodovania s ľuďmi a na programy zamerané na znižovanie rasovej a inej 

neznášanlivosti. 
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3.2 Okres: Galanta 

Okres Galanta tvorí 36 obcí s celkovým počtom obyvateľov 93 952. Bližšie informácie o 

vekovom rozložení  uvádzame v nasledovnej tabuľke. 

Tabuľka 14 Vekové zloženie obyvateľov okres Galanta 

Vek Rok  2017 

0-3 roky 3 621 

4- 6 rokov 2 682 

7-15 rokov 7 445 

16- 18 rokov 2 510 

19-25 rokov 7 468 

26-65 rokov 53 445 

66 – 75 rokov 11 933 

76 – 85 rokov 3 892 

86 -95 rokov 887 

96 – 100 rokov 53 

101-109 rokov 16 

110 a viac rokov 0 

Spolu 93 952 

Zdroj: ŠÚ SR- TT 

 

V okrese je 21 zariadení, v ktorých sú poskytované sociálne služby a realizuje sa v nich výkon 

opatrení SPODaSK, počty miest v týchto zariadeniach sa len málo obmieňajú, v závislosti od 

aktuálnej potreby obyvateľov okresu. 

 

Tabuľka 15 Dynamika počtu miest v ZSS, DSS a DeD  za obdobie 2014 - 2016 

Ukazovateľ 
Okres Galanta 

2014 2015 2016 

Počet zariadení 24 21 21 

Počet miest v ZpS  439 509 596 

Počet miest v DSS pre postihnutých dospelých 537 468 366 

Počet miest v DSS pre deti s postihnutím  9 8 8 

Počet miest v detských domovoch 79 86 80 

Počet miest k 31.12 spolu 1166 1179 1158 

Zdroj: ŠÚ SR - TT 

 

V Koncepcii bolo okresu odporučené, aby sa usiloval o dobudovanie siete sociálnych služieb, 

keďže v tom čase v okrese chýbalo až 18 druhov sociálnych služieb.   Ako priority pre okres 

Galanta boli vybrané nasledovné druhy sociálnych služieb, a to aj v nadväznosti na 

odporúčanie   začať s procesom deinštitucionalizácie  vo vybraných DSS: 
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a) zariadenie podporovaného bývania,  

b) podpora samostatného bývania, 

c) sprostredkovanie osobnej asistencie, 

d) nízkoprahové denné centrum, 

e) odľahčovacia služba.   

Tiež bolo okresu odporučené  rozšírenie opatrovateľskej služby aj do  niektorých z 21 obcí 

okresu, v ktorých táto služba v tom čase nebola poskytovaná. A tiež Koncepcia odporučila, 

aby sa v okrese zvýšil počet denných stacionárov pre osoby, ktorých zdravotný stav si 

vyžaduje pomoc inej fyzickej osoby.  

Pre oblasť výkonu opatrení SPODaSK sa v Koncepcii konštatuje, že okres Galanta je druhým 

najlepšie vybaveným okresom v súvislosti s výkonom činností  a opatrení SPODaSK.  V 

okrese je jeden detský domov, ktorý je budovaný ako detský domov rodinného typu  a 3 

neziskové organizácie, ktoré sa svojou  činnosťou zameriavajú na oblasť  prevencie sociálno-

patologických javov a na resocializáciu. Sú to Teen Challenge Slovakia, n. o., Čistý deň, n. o. 

a TENENET, n. o. Tieto 3 organizácie svojim klientom ponúkajú:  komplexné resocializačné 

programy,  špecializované sociálne poradenstvo,  psychologické poradenstvo,  špeciálno-

pedagogické poradenstvo,  preventívne programy.  

V Koncepcii bola pre okres Galanta stanovená priorita  rozšírenie sociálnej siete v oblasti 

výkonu opatrení SPODaSK o: 

a) programy a tréningy zamerané na rozvoj schopností riešiť problémové situácie a 

adaptovať sa na nové situácie, 

b) programy a tréningy zamerané na plnoleté fyzické osoby, ktoré svojím správaním 

ohrozujú členov rodiny,  

c) programy a tréningy zamerané na oblasť náhradnej rodinnej starostlivosti,  

d) programy a tréningy  zamerané na zlepšenie sociálnych kompetencií u detí a mládeže.  

  

V okrese pôsobí aj nezisková organizácia STORM, ktorá sa zameriava predovšetkým na 

sociálno-preventívne programy pre osoby pracujúce v sexbiznise a na užívateľov návykových 

látok. Táto organizácia má sídlo v Nitrianskom samosprávnom kraji. Vzhľadom k jej činnosti 

vykonávanej na území 2 okresov TTSK, a to Galanta (konkrétne mesto Sereď) a Trnava 

(mesto Trnava) by mal TTSK v najbližšom období podporiť vybudovanie materiálno-

technického zázemia pre činnosť organizácie na území oboch okresov.  

 

Povinnosť odovzdať na TTSK  svoje KP si  z celkového  počtu  36 obcí okresu Galanta 

splnilo len  15 obcí,  čo je 41,66%.  KP  poslali obce: Dolná Streda, Dolné Saliby, Gáň, 

Jelka, Jánovce, Matúškovo, Mostová, Pata, Pusté Sady, Sereď, Šintava, Šoporňa, Trstice, 

Veľké Úľany, Vinohrady nad Váhom. 

V nasledovnej tabuľke sú uvedené všetky služby, ktorých zavedenie si jednotlivé obce vo 

svojich KP plánujú do nasledovného obdobia. 

 

 



26 
 

Tabuľka 16  Plánované druhy sociálnych služieb v okrese  Galanta 

Druh  sociálnej  služby Názov obce 

Služby krízovej intervencie  

Terénna sociálna služba krízovej intervencie Pata 

Komunitné centrum Matúškovo, Pata, Šoporňa, 

Veľké  Úľany 

Zariadenie núdzového bývania  Šoporňa 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej 

 situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu  

dovŕšenia dôchodkového veku  

 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické 

osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek 

Mostová, Dolné Saliby, 

Matúškovo,  Veľké  Úľany 

Zariadenie pre seniorov Jelka 

Domov sociálnych služieb   Dolná Streda (40) 

Denný stacionár Pata (rozšírenie), Sereď 

(rozšíriť), Šintava, Šoporňa 

Opatrovateľská služba Mostová, Dolné Saliby, 

Matúškovo (rozšíriť),  Pusté 

Sady, Sereď (posilnenie), 

Vinohrady nad Váhom 

(rozšírenie a skvalitnenie služby) 

Prepravná služba  
Dolná Streda, Gáň, Pata, Sereď, 

Šintava (rozšírenie), Šoporňa 

Sprievodcovská služba a predčitateľská služba  Šintava 

Sprostredkovanie osobnej asistencie Šintava 

Sociálne služby s použitím telekomunikačných 

technológií 

 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  Sereď 

Podporné služby  

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni  
Mostová, Dolné Saliby, Jánovce, 

Matúškovo 

Poskytovanie sociálnej služby v práčovni  Pata 

Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej 

hygieny  

Pata, Šintava 

Výstavba sociálnych nájomných bytov Pata 

Zdroj: Vlastný - na základe KP obcí 

Z informácií uvedených v tabuľke je evidentné, že zavedenie opatrovateľskej služby si 

plánujú 3 obce a 3 obce si plánujú jej rozšírenie a skvalitnenie. Tiež by v okrese malo prísť 

k otvoreniu 2 nových denných stacionárov a 2 už existujúce denné stacionáre chcú svoje 

služby rozširovať a skvalitňovať. Na základe analýzy KP okresu Galanta možno konštatovať, 

že prišlo k doplneniu a posilneniu siete sociálnych služieb. Sieť však aj naďalej bude 

nekompletná a budú v nej absentovať niektoré pre občanov dôležité služby. Bližšie údaje sú 

uvedené v nasledovnej tabuľke. 
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Tabuľka 17 Sociálne služby, ktoré budú absentovať aj po realizácii KP  

Absentujúci druh sociálnej služby  

nízkoprahové denné centrum  

poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej 

starostlivosti o deti  

integračné centrum   

útulok  

nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu  

rehabilitačné stredisko  

zariadenie podporovaného bývania  

pomoc pri zabezpečovaní opatrovníckych práv a povinností  

sprostredkovanie tlmočníckej služby  

podpora samostatného bývania  

        Zdroj: Vlastný (podľa informácií Odbor sociálnych vecí TTSK a KP obcí).   

Zo služieb, ktoré boli v Koncepcii definované ako priority, sa však v KP obcí  nachádza len 

sprostredkovanie osobnej asistencie (Šintava), zvyšné 4 druhy neboli v obciach identifikované 

ako prioritné a preto sa nenachádzajú v KP obcí. 

V oblasti  SPODaSK  je obdobná situácia ako v okrese Dunajská Streda. Aj v okrese Galanta 

sa jednotlivé obce zameriavajú viac na primárnu prevenciu, pričom avizujú aj spoluprácu 

s mestskou a štátnou políciou a tiež spoluprácu s neziskovým sektorom. 

Pri organizácii STORM prišlo k niektorým zmenám v dôsledku straty priestorov (zrušenie 

nájmu), čo však už organizácia vyriešila. V okrese spolupracujú s TACH (Trnavská 

arcidiecézna charita), ktorá posilnila svoju činnosť aj o nízkoprahové denné centrum 

a o resocializačný program, ktorý ponúka pomoc klientom bojujúcim  so závislosťami. 

Takisto sociálne pracovníčky a pracovníci pracujúci v jednotlivých projektoch na podporu 

práce s rodinou, zamestnaní na ÚPSVR,  posilnili túto oblasť. 

Neverejnému subjektu  Čistý deň, n. o. so sídlom v Galante, bola na základe rozhodnutia 

Akreditačnej komisie MPSVR SR odobraná akreditácia a na základe toho TTSK ukončil 

financovanie služieb poskytovaných n. o. Čistý deň. 

V okrese Galanta pracuje aj o.  z. TENENET, ktoré od roku 2017 vykonáva aj činnosti 

spojené so sanáciou rodinného prostredia, pričom sa zameriava na zlepšenie fungovania rodín, 

posilnenie rodičovských zručností a riešenie problémov ako napr. záškoláctvo a pod.  
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3. 3 Okres: Hlohovec 

V Koncepcii sa uvádza, že Hlohovec je druhým najmenším okresom TTSK, čomu prirodzene 

zodpovedá aj počet obcí – 24 a počet obyvateľov okresu, ktorých je  45 229.  Bližšie 

informácie o vekovom zložení obyvateľov Hlohoveckého okresu sa nachádzajú v nasledovnej 

tabuľke.   

Tabuľka 18 Vekové zloženie obyvateľov okresu  Hlohovec  

Vek Rok  2017 

0-3 roky 1 661 

4- 6 rokov 1333 

7-15 rokov 3 836 

16- 18 rokov 1 310 

19-25 rokov 3 618 

26-65 rokov 26 905 

66 – 75 rokov 3 920 

76 – 85 rokov 2 074 

86 -95 rokov 537 

96 – 100 rokov 28 

101-109 rokov 7 

  

110 a viac rokov 0 

Spolu 45 229 

Zdroj: ŠÚ SR - TT 

Týmto obyvateľom sú poskytované sociálne služby a realizované výkony opatrení SPODaSK 

v 6 organizáciách.  

Tabuľka 19 Dynamika počtu miest  v ZSS za obdobie  2014 – 2016   

Ukazovateľ 
Okres Hlohovec 

2014 2015 2016 

Počet zariadení 7 6 6 

Počet miest v ZpS 100 173 173 

Počet miest v DSS  pre postihnutých dospelých 115 16 44 

Počet miest v DSS pre deti s postihnutím  3 30 2 

Počet miest v DeD 12 16 11 

Počet miest k 31.12 spolu 270 274 272 

Zdroj: ŠÚ SR - TT 

 

Sociálne služby boli v roku 2015 poskytované v 13 obciach. Čo sa týka druhu sociálnych 

služieb, v okrese Hlohovec sa v tom čase poskytovalo 5 druhov sociálnych služieb: 

opatrovateľská služba (poskytuje sa v 12 obciach), tlmočnícka služba, útulok, zariadenie 

pre seniorov (v okrese sú 3 ZpS, pričom sa všetky nachádzajú na území mesta Hlohovec), 

domov sociálnych služieb (jeden DSS poskytuje služby klientom s mentálnym postihnutím 
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a druhý seniorom) a poskytovanie sociálnej služby v dennom centre. V okrese sú 3 denné 

centrá – bývalé kluby dôchodcov, ktoré však neposkytujú odborné a špecializované činnosti a 

ani ich členovia nemusia byť odkázaní na sociálnu službu.   

V Koncepcii bolo odporučené, aby boli  medzi priority okresu Hlohovec  zaradené: 

a) denný stacionár – so zameraním na seniorov, 

b) špecializované zariadenie, 

c) špecializované  služby ambulantného charakteru 

d) prepravná  služba, 

e) integračné centrum, 

f) domov na pol ceste.  

V okrese Hlohovec bol zriadený Spoločný obecný úrad (SOÚ),  ktorého súčasťou je aj oblasť 

sociálneho zabezpečenia.  Na činnosti SOÚ participuje všetkých 24 obcí okresu, čo určite 

prispieva k efektivite pri plánovaní a realizovaní jednotlivých druhov sociálnych služieb. 

Nevýhodou je prílišná koncentrácia sociálnych služieb na území mesta Hlohovec, čo môže 

zapríčiniť sťaženie dostupnosti niektorých druhov sociálnych služieb z iných obcí okresu 

Hlohovec.  

Z okresu Hlohovec na TTSK odovzdalo  komunitné plány celkov 6 obcí, čo predstavuje 25%. 

KP odovzdali  nasledovné obce Červeník, Dolné Otrokovice, Leopoldov, Madunice, Siladice, 

Tepličky. 

Tabuľka 20 Plánované druhy sociálnych služieb v okrese Hlohovec 

Druh  sociálnej  služby Názov obce 

Služby krízovej intervencie  

Zariadenie núdzového bývania  Siladice 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej 

 situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku  

 

Zariadenie podporovaného bývania  Siladice 

Zariadenie pre seniorov Madunice, Červeník (40) 

Denný stacionár Leopoldov 

Opatrovateľská služba Tepličky, Madunice, Červeník 

Siladice 

Prepravná služba  Leopoldov 

Sociálne služby s použitím telekomunikačných 

technológií 

 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  Siladice 

Podporné služby  

Odľahčovacia služba  Leopoldov 

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni  Madunice, Červeník, Siladice 

Krátkodobé bývanie  Madunice, Červeník, Siladice 

Zdroj: Vlastný – na podklade KP obcí 
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Realizácia KP jednotlivých obcí určite prispeje ku skvalitneniu a rozšíreniu siete sociálnych 

služieb v okrese Hlohovec. Ale aj v prípade naplnenia predložených KP bude v okrese 

Hlohovec absentovať pomerne veľké množstvo sociálnych služieb.  

 

Tabuľka 21 Sociálne služby, ktoré budú absentovať aj po realizácii KP v okrese Hlohovec 

Absentujúci druh sociálnej služby  

terénna sociálna služba krízovej intervencie  

nízkoprahové denné centrum  

integračné centrum  

nocľaháreň 

domov na pol ceste 

nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu 

pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania 

rodinného života a pracovného života  

poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o 

deti  

služba včasnej intervencie  

zariadenie opatrovateľskej služby  

rehabilitačné stredisko   

špecializované zariadenie 

sprievodcovská služba a predčitateľská služba  

 sprostredkovanie tlmočníckej služby  

sprostredkovanie osobnej asistencie  

požičiavanie pomôcok  

krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných 

technológií  

pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností  

podpora samostatného bývania  

poskytovanie sociálnej služby v práčovni  

poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny 

denný stacionár – so zameraním na seniorov 

Zdroj: Vlastný (podľa informácií Odbor sociálnych vecí TTSK a KP obcí). 

 

V Koncepcii bol okres Hlohovec označený ako najslabšie pokrytý okres subjektami 

zameranými na oblasť výkonu opatrení SPODaSK , keďže v ňom bol zaregistrovaný len jeden 

subjekt a to  OZ SAMARIA. Preto bolo okresu Hlohovec odporučené, aby  okres podporil  

ďalšie subjekty orientujúce svoje aktivity na výkon činností a opatrení SPODaSK,  ktoré by 

spolu so zamestnancami štátnej správy a samosprávy pomohli pri realizácii  nasledovných 

priorít:  
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1) zavedenie tréningov a programov zameraných na podporu plnenia  rodičovských práv 

a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi 

manželmi, medzi rodičmi a deťmi,   

2) zavedenie tréningov a programov  na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a 

plnoletých fyzických osôb,  na oblasť prevencie sociálno-patologických javov,  

3) zavedenie tréningov a programov na  pomoc rodinám pri riešení výchovných 

problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských 

vzťahoch,  

4) zavedenie tréningov a programov na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám 

ohrozeným správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných osôb.  

Medzičasom bolo v meste Hlohovec otvorené zariadenie núdzového bývania ESTHER, ktoré 

má kapacitu 32 a vykonáva tak aktivity spojené s bodom 4. V Hlohovci bolo otvorené tiež 

komunitné centrum SAMARIA, ktoré vykonáva aj preventívne aktivity zamerané na deti 

a rodinu. 

V rámci NP zameraného na posilnenie práce s dieťaťom v jeho prirodzenom prostredí boli 

posilnení pracovníci na ÚPSVR práve pre oblasti, ktoré Koncepcia vytýčila ako priority 

okresu. Navýšenie pracovníkov – špecialistov výrazne prispelo k skvalitneniu práce na úseku 

SPODaSK.  
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3.4 Okres: Piešťany 

V okrese  Piešťany sa nachádza 27 obcí, ktoré majú spolu 62 871 obyvateľov. Bližšie 

informácie o vekovej štruktúre obyvateľov okresu Piešťany sú uvedené v nasledovnej 

tabuľke.  

Tabuľka 22 Vekové zloženie obyvateľov okres Piešťany 

Vek Rok  2017 

0-3 roky 2 290 

4- 6 rokov 1 756 

7-15 rokov 4 818 

16- 18 rokov 1 627 

19-25 rokov 4 599 

26-65 rokov 37 081 

66 – 75 rokov 6 524 

76 – 85 rokov 3 237 

86 -95 rokov 894 

96 – 100 rokov 35 

101-109 rokov 10 

110 a viac rokov 0 

Spolu 62 871 

Zdroj: ŠÚ SR - TT 

Obyvatelia okresu Piešťany sa v prípade potreby môžu obrátiť na 13 poskytovateľov 

sociálnych služieb a organizácií, ktoré realizujú výkony opatrení SPODaSK, v ktorých je 

spolu 542 miest. Bližší prehľad o vývoji miest za obdobie 2014 – 2016 sa nachádza v tabuľke 

23. 

 

Tabuľka 23 Dynamika miest v DSS, ZpS a DeD za obdobie 2014 - 2016 

Ukazovateľ 
Okres Piešťany 

2014 2015 2016 

Počet zariadení 12 13 13 

Počet miest v zariadeniach pre seniorov 120 188 188 

Počet miest v DSS  pre postihnutých dospelých 182 138 136 

Počet miest v DSS  pre deti s postihnutím  0 0 0 

Počet miest v detských domovoch 106 108 111 

Počet miest k 31.12 spolu 527 561 542 

Zdroj: ŠÚ SR - TT 

V okrese Piešťany sa poskytujú sociálne služby vo viac ako polovici obcí, čo ho radí na prvé 

miesto z pohľadu pokrytia územia okresu sociálnymi službami. Nevýhodou je, že  v okrese je 

poskytovaných len 13 druhov sociálnych služieb.  V súvislosti  s tým sú pre okres Piešťany  

v Koncepcii uvedené nasledovné odporúčania a priority: 

a) rehabilitačné stredisko,   
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b) zariadenie podporovaného bývania,  

c) komunitné centrum,  

d) sprievodcovská služba a predčitateľská služba,  

e) nízkoprahové denné centrum,  

f) terénna sociálna služba krízovej intervencie.  

Pre oblasť výkonu opatrení SPODaSK  sa v Koncepcii konštatuje, že v okrese Piešťany 

okrem DeD Pečeňady je už len jedna organizácia, ktorá vykonáva svoju činnosť zameranú do 

tejto oblasti  a tou je o. z. Otvorená náruč. Táto organizácia sa zameriava na širokú škálu 

sociálnych problémov, pričom ponúka pomoc prostredníctvom základného sociálneho 

a psychologického poradenstva.  

Okresu Piešťany preto bolo v Koncepcii odporučené, aby sa zameral na vybudovanie 

komplexnejšej sociálnej siete na úseku výkonu opatrení SPODaSK, a to najmä na programy a 

tréningy zamerané na:  

1)  oblasť práce s dysfunkčnými rodinami, 

2)  prácu s náhradnými rodičmi,   

3) sanáciu rodinného prostredia,   

4) oblasť násilia páchaného na členoch spoločnej domácnosti.  

  

Z 27 obcí okresu Piešťany odovzdalo KP na TTSK  len 8 obcí, čo je 29,6%.  KP odovzdali 

nasledovné obce Borovce, Drahovce, Krakovany, Moravany nad Váhom, Ostrov, Piešťany, 

Rakovice, Veľké Orvište.  Ako vidieť z nasledovnej tabuľky, obce plánujú významne rozšíriť 

okruh poskytovaných sociálnych služieb.  

Tabuľka  24 Plánované druhy sociálnych služieb v okrese Piešťany 

Druh  sociálnej  služby Názov obce 

Služby krízovej intervencie  

Nízkoprahové denné  centrum Piešťany 

Komunitné centrum Moravany n/Váhom 

Domov na polceste  Piešťany 

Sociálne služby na podporu rodiny s 

deťmi 

 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení  

dočasnej starostlivosti o deti 

Ostrov 

Zariadenie  starostlivosti o deti do 3 rokov 

veku dieťaťa 

Moravany n/Váhom 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej 

sociálnej  situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého 

zdravotného stavu alebo z dôvodu  

dovŕšenia dôchodkového veku  

 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení 

pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické 

Rakovice 
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osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek 

Zariadenie podporovaného bývania  Ostrov, Piešťany 

Zariadenie pre seniorov Borovce (40), Drahovce, Moravany n/Váhom 

(rozšírenie a skvalitnenie), Piešťany (rozšírenie – 

140) a  vybudovanie (60) 

Zariadenie opatrovateľskej služby  Krakovany (rozšírenie služby), Ostrov, Piešťany 

(rozšírenie kapacity -60) 

Denný stacionár Drahovce, Krakovany,  

Opatrovateľská služba Drahovce (rozšírenie služby), Piešťany (rozšírenie), 

Rakovice 

Prepravná služba  Drahovce, Moravany nad Váhom 

Sociálne služby s použitím 

telekomunikačných technológií 

 

Monitorovanie a signalizácia potreby 

pomoci  

Ostrov, Piešťany 

Podporné služby  

Odľahčovacia služba  Piešťany 

Pomoc pri zabezpečovaní opatrovníckych 

práv a povinností  

Drahovce (1pracovník) 

Poskytovanie sociálnej služby v dennom 

centre  

Moravany nad Váhom 

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni  Drahovce (rozšírenie služby), Ostrov, Rakovice 

Poskytovanie sociálnej služby v práčovni  Moravany nad Váhom 

Poskytovanie sociálnej služby v stredisku 

osobnej hygieny  

Moravany nad Váhom 

Zdroj: Vlastný – na podklade KP obcí 

 

Z odporúčaní Koncepcie sa do KP  jednotlivých obcí premietli len komunitné centrum, ktoré 

plánuje zriadiť obec Moravany nad Váhom a nízkoprahové denné centrum, ktoré by malo 

vzniknúť v Piešťanoch. Naďalej bude v okrese absentovať 13 druhov sociálnych služieb. 

 

       Tabuľka 25 Sociálne služby, ktoré budú absentovať aj po realizácii KP  

Absentujúci druh sociálnej služby  

terénna sociálna služba krízovej intervencie  

integračné centrum  

zariadenie núdzového bývania  

nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu  

pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania  

rodinného života a pracovného života  

služba včasnej intervencie  

rehabilitačné stredisko  

krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných 

technológií 
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sprievodcovská a predčitateľská služba  

tlmočnícka služba  

sprostredkovanie tlmočníckej služby  

sprostredkovanie osobnej asistencie  

požičiavanie pomôcok  

podpora samostatného bývania 

        Zdroj: Vlastný (podľa informácií Odbor sociálnych vecí TTSK a KP obcí). 
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3.5 Okres: Senica 

V 31 obciach okresu Senica žije 60 557. Počtom obyvateľstva patrí tento okres medzi tie 

menej početné okresy, ale podobne ako ostatné okresy TTSK, aj okres Senica zaznamenáva 

trvalé starnutie svojho obyvateľstva. Bližšie informácie o vekovom zložení obyvateľov okresu 

Senica sa nachádzajú v tabuľke č. 26. 

Tabuľka 26 Vekové zloženie obyvateľov okresu Senica 

Vek Rok  2017 

0-3 roky 2 365 

4- 6 rokov 1 789 

7-15 rokov 5 157 

16- 18 rokov 1 732 

19-25 rokov 5 005 

26-65 rokov 35  817 

66 – 75 rokov 5 701 

76 – 85 rokov 2 369 

86 -95 rokov 592 

96 – 100 rokov 27 

101-109 rokov 2 

110 a viac rokov 1 

Spolu 60 557 

Zdroj: ŠÚ SR - TT 

V okrese bolo koncom roka 2016 18 zariadení, ktoré poskytovali služby v DSS a ZpS. Okres 

Senica je jediným okresom TTSK, v ktorom nemá sídlo ani jeden detský domov.  

 

Tabuľka 27 Dynamika miest v DSS, ZpS a DeD za obdobie 2014 - 2016 

Ukazovateľ 
Okres Senica 

2014 2015 2016 

Počet zariadení 20 18 18 

Počet miest v ZpS  231 319 336 

Počet miest v DSS pre postihnutých dospelých 772 599 596 

Počet miest v DSS  pre deti s postihnutím  5 3 2 

Počet miest v DeD 0 0 0 

Počet miest k 31.12 spolu 1094 995 990 

Zdroj: ŠÚ SR - TT 

Podobne ako v iných okresoch, ani v okrese Senica nie je vybudovaná komplexná sieť 

sociálnych služieb. Koncepcia preto odporúča pre okres Senica ako hlavnú prioritu 

dobudovanie sociálnej siete, pričom pre obdobie 2015-2020 odporúča, aby sa okres Senica 

zameral na nasledovné čiastkové priority: 

1) začať proces DI – najmä v zariadeniach s kapacitou vyššou ako  150,   

2) zriadiť špecializované zariadenie,    
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3) rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby, keďže v súčasnosti je 

 služba registrovaná len pre 10 obcí,  

4) zavedenie odľahčovacej služby,  

5) zavedenie terénnej služby krízovej intervencie,  

6) zriadiť komunitné centrum,  

7) otvoriť zariadenie podporovaného bývania (vzhľadom na počet domovov 

sociálnych služieb určených pre ľudí s mentálnym postihnutím).  

Ako sa konštatuje v Koncepcii, v okrese dlhodobo pôsobí organizácia ROAD, n. o., ktorá 

pobytovou formou poskytuje komplexný resocializačný a sociálno-výchovný program pre 

klientov, ktorí majú problémy s látkovou aj nelátkovou závislosťou. Napriek nesporne 

kvalitnej práci organizácie, nepostačuje pokryť všetky potreby okresu Senica v oblasti 

výkonov opatrení SPODaSK. Vychádzajúc z domácej aj medzinárodnej legislatívy, ktorá sa 

vzťahuje k oblasti výkonov opatrení SPODaSK, Koncepcia pre okres Senica ako  prioritu  

stanovila prípravu a realizáciu programov a tréningov  orientovaných  na nasledovné oblasti: 

1) rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie,  

2) pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole,  

3) pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny, 

členov rodiny alebo správaním iných osôb,  

4) programy pre  plnoleté fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú členov 

rodiny,   

5) programy na obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov prostredia.  

 

Z 31 obcí okresu Senica len 6 obcí, čo je 19,3% odovzdalo KP.  Boli to obce Jablonica, Kúty, 

Prievaly, Senica, Sobotište, Šaštín – Stráže 

 

Tabuľka   28 Plánované druhy sociálnych služieb v okrese Senica 

Druh  sociálnej  služby Názov obce 

Sociálne služby krízovej intervencie  

Nízkoprahové denné  centrum Senica 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej 

sociálnej 

 situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého  zdravotného 

stavu alebo z dôvodu  

dovŕšenia dôchodkového veku  

 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení 

pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické 

osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek 

Jablonica, Sobotište, Šaštín – Stráže 

Zariadenie pre seniorov Kúty (rozšírenie kapacity-10) 

Domov sociálnych služieb   Kúty (rozšírenie kapacity -1) 

Denný stacionár Prievaly 

Domáca opatrovateľská Jablonica, Prievaly, Senica (rozšírenie 
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služba/opatrovateľská služba poskytovania v popoludňajších a večerných 

hodinách), Sobotište 

Prepravná služba  Prievaly 

Sociálne služby s použitím 

telekomunikačných technológií 

 

Monitorovanie a signalizácia potreby 

pomoci  

Senica 

Podporné služby  

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni  Jablonica, Sobotište, Šaštín –Stráže 

Zdroj:  vlastný – na podklade KP obcí 

 

V okrese bude aj naďalej chýbať 17 druhov sociálnych služieb. 

 

Tabuľka 29 Sociálne služby, ktoré budú absentovať aj po realizácii KP  

Absentujúci druh sociálnej služby  

terénna sociálna služba krízovej intervencie  

integračné centrum  

komunitné centrum  

domov na pol ceste  

nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu  

pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora  

zosúlaďovania rodinného života a pracovného života  

poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej 

 starostlivosti o deti  

služba včasnej intervencie  

rehabilitačné stredisko  

špecializované zariadenie  

zariadenie podporovaného bývania  

sprievodcovská služba a predčitateľská služba  

sprostredkovanie tlmočníckej služby  

krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 

telekomunikačných technológií  

pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností  

podpora samostatného bývania  

poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny  

        Zdroj: Vlastný (podľa informácií Odbor sociálnych vecí TTSK a KP obcí). 
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3.6 Okres: SKALICA 

Okres Skalica tvorí 21 obcí s celkovým počtom 47 091 obyvateľov. Je teda po okrese 

Hlohovec druhým okresom s najmenším počtom obyvateľov TTSK. Demografické zloženie 

obyvateľov z konca roka 2017 okresu Skalica uvádzame v tabuľke č. 30.  

Tabuľka 30 Vekové zloženie obyvateľov okresu Skalica 

Vek Rok  2017 

0-3 roky 1 934 

4- 6 rokov 1 501 

7-15 rokov 4 003 

16- 18 rokov 1 346 

19-25 rokov 3 871 

26-65 rokov 27 671 

66 – 75 rokov 4 376 

76 – 85 rokov 1 915 

86 -95 rokov 452 

96 – 100 rokov 19 

101-109 rokov 3 

110 a viac rokov 0 

Spolu 47 091 

Zdroj: ŠÚ SR – TT 

V okrese Skalica je 17 subjektov, ktoré poskytujú služby v ZpS, DSS a DeD, ktoré spolu 

disponujú s 1046 miestami. 

 

Tabuľka 31 Počet miest v ZSS, ZpS,  DeD za obdobie 2014 - 2016 

Ukazovateľ 
Okres Skalica 

2014 2015 2016 

Počet zariadení 15 15 17 

Počet miest v ZpS  422 557 557 

Počet miest v DSS  pre postihnutých dospelých 348 207 237 

Počet miest v DSS pre deti s postihnutím  2 2 5 

Počet miest v DeD  120 120 126 

Počet miest k 31.12. spolu 1011 1002 1046 

Zdroj: ŚÚ SR- TT 

Pri tvorbe Koncepcie, teda ešte v roku 2014,   poskytovalo 9 obcí nejaký druh sociálnej 

služby.  Pričom v celom okrese bolo poskytovaných len 13 druhov sociálnych služieb. V 

okrese má sídlo aj organizácia, ktorá poskytuje službu v zariadení núdzového bývania v BSK 

–  Malacky. 

Tak, ako je uvedené v Koncepcii, v okrese Skalica sa nachádza 7 obcí s rómskymi 

komunitami:   Kopčany (9,5%),  Brodské (9,4%), Holíč (5,9%), Skalica (5,6%), Popudinské 

Močidlany (5,5%), Gbely (5,4) a Dubovce (4,6%). Informácie sú čerpané z Atlasu rómskych 

komunít z roku 2013, pretože novšie informácie nie sú dostupné.   
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Vzhľadom k špecifikám okresu bolo v Koncepcii pre okres Skalica odporučené, okrem 

rozšírenia druhu poskytovaných služieb,  prioritne sa zamerať na budovanie nasledovných 

druhov sociálnych služieb: 

a) služba včasnej intervencie,   

b) terénna sociálna služba krízovej intervencie,  

c) prepravná služba,  

d) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,  

e) odľahčovacia služba.  

V oblasti výkonov SPODaSK Koncepcia konštatuje, že v okrese pôsobí len jedno o. z.  a to 

OZ-ADAM, ktoré sa zameriava na sekundárnu prevenciu a resocializáciu závislých klientov. 

Zamestnanci OZ-ADAM realizujú aj primárnu prevenciu zameranú na ZŠ a SŠ. 

V okrese sú 2 detské domovy, z ktorých jeden (v Skalici) bol s použitím finančných 

prostriedkov RSF rekonštruovaný. Detský domov v Holíči bol navrhnutý zaradiť do procesu 

DI. K realizácii tejto priority zatiaľ neprišlo.  

V Koncepcii sú pre okres Skalica uvedené nasledovné odporúčania: 

1) práca s dysfunkčnými rodinami, 

2) oblasť prevencie sociálno-patologických javov, 

3) riešenie problematiky záškoláctva a šikany, 

4) pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny, 

členov rodiny alebo správaním iných osôb.  

Komunitný plán bol odovzdaný len 3 obcami, čo predstavuje len 14,28% obcí. Boli  to obce 

Gbely, Lopašov, Mokrý Háj.  

Na základe analýzy poskytnutých KP možno konštatovať, že v 2 obciach sú subjekty 

poskytujúce sociálne služby, tretia obec (Lopašov) neposkytuje žiadne sociálne služby. 

V komunitných plánoch týchto obcí sa ako priority uvádzajú: 

 rozvíjať starostlivosť o seniorov, 

 rozvíjať starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím, 

 inklúzia zdravotne a sociálne znevýhodnených detí. 

Pri prvých dvoch oblastiach ide o rozšírenie celoročných služieb pre seniorov, zavedenie 

alebo zvýšenie rozvozu obedov, zavedenie alebo rozšírenie opatrovateľskej služby, čiže je 

zrejmé, že obce v okrese Skalica nereagovali na odporučenia uvedené v Koncepcii pre 

tento okres.  

V okrese Skalica medzičasom pribudla sociálna služba poskytovaná denným stacionárom 

Mikádo s kapacitou pre 12 poberateľov sociálnej služby  a Stredisko Evanielickej diakonie 

(kapacita 20). Tieto služby môžu využívať obyvatelia celého okresu. Okrem týchto služieb 

plánujú v okrese zaviesť nasledovné druhy sociálnych služieb (viď tabuľka 32). 

Tabuľka 32 Plánované druhy sociálnych služieb v okrese Skalica  

Druh  sociálnej  služby Názov obce 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej 

 situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 
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dovŕšenia dôchodkového veku  

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické 

osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek 

Lopašov  

Opatrovateľská služba Lopašov, Mokrý Háj 

Podporné služby  

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni  Lopašov 

Zdroj: vlastný – na podklade KP obcí 

Prirodzeným dôsledkom nízkeho počtu obcí, ktoré odovzdali KP na TTSK je aj to, že 

v okrese na základe analýzy bude chýbať množstvo sociálnych služieb. Navyše, v KP obce 

Gbely sú síce identifikované viaceré potreby obyvateľov obce, ale aktivity uvádzané v ich KP 

nebolo možné zosúladiť s druhmi sociálnych služieb uvádzaných v zákone 448/2008 Z. z. 

 

        Tabuľka 33  Sociálne služby, ktoré budú absentovať aj po realizácii KP  

Absentujúci druh sociálnej služby  

terénna služba krízovej intervencie  

nízkoprahové denné centrum  

integračné centrum  

komunitné centrum  

domov na pol ceste  

nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu  

poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej 

starostlivosti o deti  

pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora 

zosúlaďovania rodinného života a pracovného života  

služba včasnej intervencie  

rehabilitačné stredisko  

zariadenie podporovaného bývania  

prepravná služba  

sprievodcovská a predčitateľská služba  

sprostredkovanie tlmočníckej služby  

sprostredkovanie osobnej asistencie  

požičiavanie pomôcok  

monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  

odľahčovacia služba  

pomoci pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností  

podpora samostatného bývania  

         Zdroj: Vlastný (podľa informácií Odbor sociálnych vecí TTSK a KP obcí) 
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Vo vzťahu k oblasti výkonov opatrení SPODaSK sa v KP obcí objavili len veľmi formálne 

zámery, ktoré bude veľmi problematické vyhodnotiť. Paradoxne  však môže prísť k naplneniu 

priorít stanovených Koncepciou pre okres Skalica, keďže na týchto úlohách participujú práve 

terénni sociálni pracovníci, ktorí boli prijatí na oddelenia SPODaSK na ÚPSVR práve na 

posilnenie práce s rodinou v jej prirodzenom prostredí. 
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3.7 Okres: Trnava 

Okres Trnava so 131 644 obyvateľmi je najpočetnejším okresom TTSK, tvorí ho 45 obcí. 

Veková štruktúra obyvateľov okresu Trnava je zachytená v tabuľke č. 34. 

 

Tabuľka 34 Vekové zloženie obyvateľov okresu Trnava  

Vek Rok  2017 

0-3 roky 5 594 

4- 6 rokov 4 083 

7-15 rokov 19 106 

16- 18 rokov 3 425 

19-25 rokov 12 197 

26-65 rokov 67 938 

66 – 75 rokov 12 370 

76 – 85 rokov 5 601 

86 -95 rokov 1 248 

96 – 100 rokov 68 

101-109 rokov 14 

110 a viac rokov 0 

Spolu 131 644 

Zdroj: ŠÚ SR - TT 

V okrese Trnava bolo v roku 2016 najviac poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú 

spolu kapacitu 1091 miest. V okrese nie je žiadny DSS pre deti so zdravotným postihnutím. 

Bližšie informácie o vývoji miest v zariadeniach sa nachádzajú v tabuľke č. 35. 

Tabuľka 35 Dynamika vývoja miest v ZpS, DSS a DeD za obdobie 2014 - 2016 

Ukazovateľ 
Okres Trnava 

2014 2015 2016 

Počet zariadení 21 23 26 

Počet miest v zariadeniach pre seniorov 348 443 486 

Počet miest v DSS pre postihnutých dospelých 329 211 223 

Počet miest v DSS pre deti s postihnutím  0 0 0 

Počet miest v detských domovoch 85 72 70 

Počet miest k 31.12. spolu 924 881 1091 

Zdroj: ŠÚ SR - TT 

V Koncepcii sa vo vzťahu k okresu Trnava konštatovalo, že ide o okres, v ktorom sídli 

ÚTTSK a to prirodzene do okresného  mesta Trnava priťahuje rôzne ekonomické, politické, 

kultúrne a sociálne inštitúcie. V dôsledku tejto tendencie  sa v okrese rozvíjajú sociálne služby 

rýchlejšie ako v iných častiach TTSK. V roku 2015 sa v okrese Trnava poskytovalo až 20 

druhov sociálnych služieb z celkového počtu 34. 
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Ako priority boli v Koncepcii pre okres Trnava odporučené nasledovné druhy sociálnych 

služieb:  

1) služba včasnej intervencie,  

2) terénna sociálna služba krízovej intervencie,  

3) rehabilitačné stredisko,  

4) zariadenie podporovaného bývania,  

5) prepravná služba,  

6) domov na pol ceste,  

7) odľahčovacia služba,  

8) poskytovanie sociálnej  služby v práčovni, prípadne stredisku osobnej 

hygieny.   

Koncepcia tiež odporučila, aby sa v okrese posilnili  2 existujúce sociálne služby a to  

opatrovateľská služba a sociálna služba poskytovaná v dennom stacionári. Takisto 

Koncepcia odporúča posilnenie sociálnych služieb poskytovaných v špecializovanom 

zariadení, najmä so zameraním na ľudí s niektorým z psychiatrických ochorení,  pretože tieto 

služby absentujú v celom TTSK a výrazne absentujú aj v SR.  

Vo vzťahu k oblasti výkonov opatrení SPODaSK sa v Koncepcii konštatuje, že okres Trnava 

je  najlepšie pokrytý činnosťami a aktivitami spojenými s výkonom opatrení SPODaSK.  

Aj pre okres Trnava sú stanovené priority, ktoré vyplývajú predovšetkým  zo zákona                      

č. 305/2005 Z. z. a z medzinárodných dokumentov zameraných na ochranu detí a mládeže. 

Ide o nasledovné priority: 

1) organizovanie alebo zabezpečovanie tréningov a programov zameraných na  

podporu plnenia  rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na 

utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi,   

2) realizáciu programov zameraných na  rozvoj schopností riešiť problémové 

situácie a adaptovať sa na nové situácie,   

3) programy zamerané na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným 

správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných osôb,  

4) programy zamerané na  plnoleté fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú 

členov rodiny,  predchádzanie sociálno-patologickým javom.  

  

Až 23 zo 45 obcí okresu Trnava, čo je 51,1%, poslalo svoje KP na TTSK. Boli to nasledovné 

obce: Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Dechtice, Dobrá Voda, Dolná Krupá, 

Dolné Lovčice, Horná Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské 

Bohunice, Kátlovce, Križovany nad Dudváhom, Malženice, Pavlice, Ružindol, Šelpice, 

Špačince, Trnava, Trstín, Vlčkovce,  Voderady, Zavar, Zvončín. 

Početné zastúpenie obcí sa odrazilo aj v spektre plánovaných druhov sociálnych služieb (viď 

tabuľka č. 36). 

 

Tabuľka 36 Plánované druhy sociálnych služieb v okrese  

Druh  sociálnej  služby Názov obce 

Služby krízovej intervencie  

Nízkoprahové denné  centrum Trnava, podpora NPC -MAK 
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Nizkoprahoví denné centrum pre deti a rodinu Trnava (Prednádražie) 

Nocľaháreň Trnava (rozšírenie kapacity o-

20) 

Útulok Jaslovské Bohunice (r. 2016 – 

Útulok sv. Martina), Trnava 

Útulok pre osamelých rodičov s deťmi Trnava 

Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi  

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení  

dočasnej starostlivosti o deti 

Pavlice 

Zariadenie  starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Trnava 

Služba včasnej intervencie Trnava (vytvorené) 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej 

 situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu  

dovŕšenia dôchodkového veku  

 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické 

osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek 

Šelpice 

Zariadenie podporovaného bývania  Pavlice 

Zariadenie pre seniorov Jaslovské Bohunice (od r. 2016“ 

Bohunka“), Horné Orešany 

(SATIS, n. o./9- 2015), buduje 

sa ďalšie 

Zariadenie opatrovateľskej služby  Trnava (rozšírenie služby o 20 

miest), Voderady 

Domov sociálnych služieb   Špačince 

Denný stacionár Malženice (20), Pavlice, 

Ružindol (40) 

Trnava- (autizmus), Trnava 

(mladí dospelí so ZP), Zvončín 

Opatrovateľská služba Horná Krupá,  Kátlovce, 

Zvončín, Trstín 

Prepravná služba  
Horná Krupá, Kátlovce, 

Ružindol, Voderady 

Sociálne služby s použitím telekomunikačných 

technológií 

 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  Pavlice 

Podporné služby  

Odľahčovacia služba  Trnava 

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni  
Jaslovské Bohunice, Ružindol, 

Zavar (rozšíriť) 

Chránené dielne/chránené pracovné miesta Horná Krupá, Kátlovce, Trnava 

APZ Trnava 

Centrum pre matky s deťmi Pavlice 

Sociálne bývanie Trnava 

Materské centrum Voderady 

Centrum pre seniorov a mladých Trstín 

Zdroj: Vlastný – na podklade KP obcí 
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V priebehu rokov 2015- 2018 sa začali v okrese Trnava poskytovať nasledovné  služby: 

Terénna sociálna služba krízovej intervencie – Trnavská arcidiecézna charita (TACH). 

Nízkoprahové  denné centrum - Trnavská arcidiecézna charita (TACH). 

Služba včasnej intervencie  - Centrum včasnej intervencie (Trnava). 

V prípade, že sa podarí naplniť všetky KP, bude okres Trnava mať najširšiu sieť sociálnych 

služieb, ktorej ku komplexnosti bude chýbať len 7 druhov sociálnych služieb, ktorých zoznam 

uvádzame v tabuľke č. 37. 

 

        Tabuľka 37  Sociálne služby, ktoré budú absentovať aj po realizácii KP 

Absentujúci druh sociálnej služby  

odľahčovacia služba 

integračné centrum  

domov na pol ceste  

rehabilitačné stredisko   

poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny  

pomoc pri zabezpečovaní opatrovníckych práv a povinností  

podpora samostatného bývania  

        Zdroj: Vlastný (podľa informácií Odbor sociálnych vecí TTSK a KP obcí). 

V prípade odľahčovacej služby má mesto Trnava v svojom KP cieľ vypracovať funkčný 

model poskytovania tejto služby v spolupráci s TTSK a ostatnými zainteresovanými 

subjektami, čo však neznamená aj začatie poskytovania služby, preto ju uvádzame medzi 

službami, ktoré budú v regióne absentovať. 

V oblasti výkonov opatrení SPODaSK je okres Trnava dostatočne pokrytý subjektami, ktoré 

realizujú preventívne programy na primárnej, sekundárnej a dokonca aj terciárnej úrovni. O. 

z. STORM, ktoré realizuje svoju činnosť v okresoch Galanta a Trnava, popri svojich 

klasických programoch zameraných na terénnu sociálnu prácu, vyvíja aj aktivitu zameranú na 

primárnu prevenciu na ZŠ a SŠ. TACH (Trnavská arcidiecézna charita) takisto rozšírila svoje 

aktivity o resocializačný program, streetwork špecificky zameraný na ľudí bez domova a pod. 

Na ÚPSVR pracujú v rámci NP sociálni pracovníci – špecialisti, ktorí sa venujú výlučne 

sanácii rodiny, výchovným opatreniam, či podpore NRS. Na ÚPSVR v Trnave pracuje tiež 

koordinátor pre problematiku syndrómu CAN. Medzi významné subjekty patrí aj Centrum 

Koburgovo, ktoré podobne ako MAK (pobočka organizácie Úsmev ako dar) sa venujú práci 

s deťmi z MRK v Trnave. Aktívnu činnosť v oblasti SPODaSK dlhodobo vyvíja tiež CPPPP 

v Trnave (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie). Spolu 

s ostatnými subjektami pracujúcimi v oblasti SPODaSK má tak okres Trnava všetky 

predpoklady pre naplnenie priorít, ktoré mu pre túto oblasť vytýčila Koncepcia.   
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4 Evalvácia  realizácie Koncepcie 

 

Podľa Koncepcie hlavnými úlohami TTSK pre roky 2015 – 2020 je zabezpečiť typovo a 

regionálne vyváženú sieť zariadení sociálnych služieb, stabilizovať výsledný systém a 

priebežne vylepšovať štruktúru jednotlivých služieb a zariadení v kraji tak, aby zodpovedali 

demografickému a spoločenskému vývoju. Úlohou zainteresovaných a kompetentných 

subjektov by malo byť taktiež prepojenie a integrácia štátu, VÚC, obcí, 

zariadení/poskytovateľov sociálnych služieb a SPODaSK do fungujúceho celku, ktorý bude 

prijímateľom sociálnych služieb poskytovať komplexné a na seba nadväzujúce služby.   

Tento široko koncipovaný, všeobecný cieľ bol premietnutý do troch hlavných cieľov, ktoré 

by mal TTSK  dosiahnuť do roku 2020. Ide o nasledovné ciele: 

1) Zvýšenie kvality, kapacity a finančného zabezpečenia existujúcich 

poskytovateľov sociálnych služieb a výkonu opatrení SPODaSK tak, aby 

garantovali primeranú odbornú starostlivosť a kvalitu života všetkým 

obyvateľom Trnavského kraja.  

2) Rozšírenie siete sociálnych služieb a výkonu opatrení SPODaSK, ktoré osobám 

odkázaným na tieto služby poskytnú potrebnú odbornú starostlivosť.  

3) Eliminácia násilia a skvalitnenie monitoringu osôb ohrozených násilím.  

Ide o prierezové ciele, ktoré by mali byť realizované v nasledovných oblastiach a 

úlohách: 

Oblasť poskytovania sociálnych služieb  

• Rozvoj siete sociálnych služieb   

• Posilnenie sociálnych služieb určených pre seniorov a spomalenie trendu 

starnutia obyvateľstva TTSK  

• Posilnenie finančných a personálnych kapacít poskytovateľov sociálnych služieb   

• Podpora a rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v 

priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby  

• Zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb  

Oblasť výkonu opatrení SPODaSK  

• Vytvorenie komplexnej siete služieb a subjektov pre výkon opatrení SPODaSK  

• Posilnenie finančných a personálnych kapacít subjektov pre výkon opatrení 

SPODaSK  

• Posilnenie programov a aktivít na predchádzanie sociálno-patologickým javom   

• Zvýšenie kvality poskytovania služieb v oblasti výkonu opatrení SPODaSK a 

informovanosti o možnostiach využívania týchto služieb  

 

Oblasť prevencie a eliminácie násilia  

• Monitoring všetkých foriem domáceho a inštitucionálneho násilia za účelom 

zefektívnenia prevencie a eliminácie násilia   
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Na základe podkladov poskytnutých TTSK (ako napr. KP obcí, Evidencia poskytovateľov 

sociálnych služieb, Evidencia zariadení vykonávajúcich opatrenia SPODaSK a pod.) boli 

zistené nasledovné skutočnosti vo vzťahu k jednotlivým čiastkovým cieľom vytýčením 

v Koncepcii. 

 

AA Rozvoj siete sociálnych služieb  

cieľ názov Stav 

AA1 Dobudovanie siete sociálnych 

služieb a zvýšenie ich 

dostupnosti 

Rozvoj siete sociálnych služieb v 6 okresoch 

TTSK sa vyvíja podľa odporúčaní uvedených 

v Koncepcii – plní sa  

Posilnila sa aj sieť sociálnych služieb 

poskytovaných ambulantnou formou 

a terénnou formou 

 

Čiastočne sa plní v oblasti budovania 

špecializovaných sociálnych služieb   

 

Neplní sa v oblasti budovania 

špecializovaných sociálnozdravotných 

zariadení  - naplnenie tohto cieľa je 

podmienené zmenou legislatívy, ku ktorej 

zatiaľ neprišlo 

Spolupráca s poskytovateľmi sociálnych 

služieb – plní sa 

AA2 Posilnenie sociálnych služieb 

so zameraním na seniorov 

ZpS, opatrovateľská služba, sociálna služba 

poskytovaná v jedálni patria medzi 

najfrekventovanejšie sociálne služby TTSK 

Tieto služby sa tiež objavujú v KP obcí 

Obce do svojich KP zakomponovali tiež 

prepravnú službu,  denný stacionár, 

monitorovanie a signalizáciu pomoci a pod. 

Cieľ sa priebežne plní  

AA3 Deinštitucionalizácia 

zariadení sociálnych služieb 

Cieľ sa priebežne plní  

Viď Príloha E 

AA4 Stabilizácia siete zariadení 

sociálnych služieb 

Cieľ sa plní priebežne 

ZSS, ktoré poskytujú svoje služby v TTSK je 

možno označiť za stabilných poskytovateľov 

sociálnych služieb, keďže svoje služby (aj za 

finančnej podpory TTSK) poskytujú už 

viacero rokov 

AA5 Prepojenie poskytovateľov/ 

zariadení sociálnych služieb   

Cieľ sa plní priebežne napr. organizovaním 

spoločných podujatí, výletov, ale tiež napr. 

organizovaním konferencie  Dobrá prax – 

naša inšpirácia, ktorá už vyše 10 rokov 

vytvára priestor pre stretávanie sa 

zamestnancov ZSS a výmenu pracovných 

skúseností  
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Zhrnutie: Ciele AA2 až AA5 sa plnia priebežne. Cieľ AA1 sa prevažne plní. Neplní sa 

len v  oblasti budovania špecializovaných sociálnozdravotných zariadení. Naplnenie tohto 

cieľa je podmienené zmenou legislatívy, ku ktorej zatiaľ neprišlo. 

 

AB: Posilnenie finančných a personálnych kapacít poskytovateľov sociálnych služieb 

AB1 Zvýšenie počtu a kvalifikácie 

odborných pracovníkov 

Plní sa priebežne: 

TTSK spolu s inými organizáciami 

každoročne organizuje odborné 

konferencie, podporuje vzdelávanie 

zamestnancov ZSS v svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti, 

každoročne oceňuje najúspešnejších 

zamestnancov z oblasti sociálnych 

služieb 

AB2 Zlepšenie stavebno-technického 

stavu zariadení sociálnych služieb 

Plní sa priebežne –  

Viď Príloha D 

AB3 Modernizácia materiálno-

technického vybavenia   

Plní sa priebežne - 

Viď Príloha C 

AB4 Zefektívnenie získavania grantov a 

poskytovania podporných služieb  

Plní sa priebežne: 

TTSK – každoročne vypisuje verejnú 

súťaž  o získanie finančných 

prostriedkov na realizáciu projektov 

v oblasti sociálnych služieb a výkonov 

opatrení v oblasti SPODaSK 

Administratívno-právna podpora pri 

tvorbe projektov z finančných 

prostriedkov EU 

TTSK podal v roku 2018 žiadosť 

o NFP  

         Zhrnutie: Ciele AB1 až AB4 sa priebežne plnia 

 

 

AC: Podpora a rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v 

priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby 

Cieľ 

č. 

Názov aktivity stav 

AC1 Podpora a rozvoj sociálnych 

služieb pre obyvateľov z MRK 

Nárast počtu komunitných centier 

v TTSK  

Zvyšovanie počtu preventívnych aktivít 

a programov poskytovaných v rámci 
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TTSK  - ciele sa priebežne plnia 

Riziko: obce, v ktorých sú 

koncentrovaní členovia MRK 

neodovzdali svoje KP 

Zhrnutie: Cieľ AC1 sa priebežne plní 

 

 

 

AD: Zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb 

Cieľ 

č. 

Názov aktivity Stav 

AD1: Riadenie kvality  

 

Plní sa priebežne 

Viď Príloha B 

AD2 Posilnenie 

intergeneračnej 

a motivačnej 

funkcie ZSS 

Cieľ sa priebežne plní 

V ZSS sa každoročne realizujú podujatia ako napr. 

Zlatá rybka, Country hody a pod., na ktoré má 

prístup aj verejnosť 

ZSS organizujú dni otvorených dverí, poberatelia 

sociálnych služieb navštevujú divadlo, výlety 

 V ZSS sú vytvorené podmienky pre rozvoj 

kultúrnej a umeleckej činnosti 

V Trnave vzniklo Trnavské dobrovoľnícke 

centrum, ktoré by mohlo v budúcnosti posilniť 

plnenie tejto aktivity v rámci TTSK 

Zhrnutie: Ciele AD1 a AD2 sa priebežne plnia 
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BA: Vytvorenie komplexnej siete subjektov pre výkon opatrení SPODaSK 

Cieľ 

č. 

Názov aktivity stav 

BA1 Kompletizácia siete 

subjektov pre výkon  

opatrení SPODaSK   

Realizuje sa čiastočne 

TTSK podporuje vznik nedostatočných, či 

absentujúcich druhov služieb v oblasti výkonov 

opatrení SPODaSK 

TTSK sa usiluje prostredníctvom poradenstva pre 

záujemcov o výkon činností v rámci SPODaSK  

(ale aj sociálnych služieb) riešiť lokálne disparity  

v rámci TTSK a tiež nasmerovať záujemcov na tie 

činnosti, ktoré v TTSK  absentujú, prípadne sú 

nedostatkové 

BA2 Stabilizácia siete 

subjektov pre výkon 

opatrení 

SPODaSK   

Plní sa 

Svojím prístupom k financovaniu neverejných 

poskytovateľov sa stabilizovali subjekty, ktoré sa 

v TTSK zameriavajú na realizáciu výkonov 

opatrení SPODaSK 

Riziko: zmena legislatívy – 305/2005 Z. z. 

BA3 Prepojenie subjektov 

pre výkon opatrení 

SPODaSK   

Plní sa priebežne 

Organizovaním odborných stretnutí, ale aj napr. 

organizovaním konferencie  Dobrá prax – naša 

inšpirácia, ktorá už vyše 10 rokov vytvára priestor 

pre stretávanie sa odborníkov zameraných na 

výkon opatrení SPODaSK, pracovníkov v  ZSS 

a na výmenu pracovných skúseností.  

 

Riziko: zmena legislatívy – 305/2005 Z. z. 

Zhrnutie: Ciele BA1 až  BA3 sa priebežne plnia 
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BB: Posilnenie finančných a personálnych kapacít subjektov pre výkon opatrení 

SPODaSK 

Cieľ 

č. 

Názov aktivity Súčasný stav 

BB1 Zvyšovanie počtu 

a kvalifikácie 

odborných 

pracovníkov 

Plní sa priebežne: 

TTSK spolu s inými organizáciami každoročne 

organizuje odborné konferencie, podporuje 

vzdelávanie zamestnancov  v svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti, každoročne oceňuje 

najúspešnejších zamestnancov z oblasti 

zameranej na výkon opatrení SPODaSK  

BB2: Zlepšenie stavebno-

technického stavu 

subjektov pre výkon 

opatrení SPODaSK 

Vo vzťahu k subjektom v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TTSK  - Plní sa priebežne  

Viď Príloha D 

 

BB3 Modernizácia 

materiálno-

technického vybavenia 

Vo vzťahu k subjektom v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TTSK  - Plní sa priebežne  

Viď Príloha C 

Zhrnutie: Ciele BB1 až BB3 sa priebežne plnia 

 

 

 

 

BC: Posilnenie programov a aktivít na predchádzanie sociálno-patologických javov 

Cieľ č. Názov aktivity  Súčasný stav 

BC1 Rozvoj prevencie na predchádzanie 

sociálno-patologických javov  

Plní sa priebežne – 

Viď Príloha F 

Zhrnutie: Ciel BC1 sa priebežne plní  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

CA: Prevencia a eliminácia násilia páchaného v domácnostiach a inštitúciách na      

ohrozených skupinách 

Cieľ č. Názov aktivity stav 

CA1 Predchádzať vzniku násilia 

a akejkoľvek situácie, ktorá 

prispieva k vzniku a tolerancii  

násilia 

Plní sa priebežne 

Viď Príloha F 

CA2 Zabezpečiť rýchlu a efektívnu 

pomoc všetkým, ktorí  sú vystavení 

násiliu alebo hrozbe násilia 

V priebehu roku 2018 prišlo 

k podstatnej zmene v zákone                

č.  305/2005 Z. z. o SPODaSK, 

v dôsledku čoho bolo potrebné 

prehodnotiť podporovanie 

a prevádzkovanie niektorých služieb 

(Krízové centrum) 

V roku 2019 bude potrebné  

prehodnotiť rozvoj TTSK v tejto 

oblasti, nakoľko viaceré služby, 

výkony a aktivity v zmysle tohto 

zákona prechádzajú na štátom 

zriaďované zariadenie Centrum pre 

deti a rodiny 

 

Zhrnutie: Ciele CA1 a CA2 sa priebežne plnia 
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5 Zhrnutie a odporúčania  

 

Pri analýze KP obcí TTSK a poskytnutých interných materiálov TTSK a ich komparácii 

s Koncepciou boli zistené nasledovné skutočnosti: 

a) Percentuálny podiel odovzdaných KP bol len  33,06%. 

b) Pomerne veľký počet odovzdaných KP bolo zameraných na celkový rozvoj obce 

a nie na rozvoj sociálnych služieb a výkonov opatrení SPODaSK. Zaujímavo 

pritom vyznieva skutočnosť, že kým na iné oblasti rozvoja obce vedeli presne 

špecifikovať a kvantifikovať ciele a náklady (napr. na opravu ciest, či na 

folklórny súbor a pod.) oblasti, na ktoré sa má prioritne zameriavať KP takto 

precizovať nevedeli. 

c) Na základe analyzovaných KP možno konštatovať, že pomerne veľký počet obcí 

si dalo vypracovať KP niekomu z externého prostredia. Približne 40% 

analyzovaných KP je spracovaných   nekvalitne, pričom po obsahovej aj 

formálnej stránke ide o kópie. Priority aj aktivity obsiahnuté v týchto KP sú  

problematicky formulované, bez dostatočnej znalosti platnej legislatívy. 

d) Vo viacerých obciach je uvedené ako cieľ „vybudovať vlastné zariadenie“, bez 

toho, aby obce vedeli identifikovať, aký druh sociálnych služieb bude zariadenie 

poskytovať. 

e) Prevažná väčšina obcí sa pri riešení nepriaznivej situácie svojich občanov 

spolieha na služby poskytované v ZSS, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TTSK. 

f) Oblasť SPODaSK je v KP vo všeobecnosti spracovaná veľmi okrajovo, formálne 

a nekonkrétne. Takto naformulované ciele budú nielen zle realizovateľné, ale 

bude aj problém pri ich vyhodnocovaní. Výnimkou sú KP okresných miest, 

v týchto je vidieť, že tieto úrady majú praktickú skúsenosť s realizáciou 

niektorých opatrení SPODaSK. 

g) Na zmenu, ktorú prináša novela zákona 305/2005 Z. z. obce vo svojich KP ešte 

nezareagovali. Určitou výhodou týchto legislatívnych zmien je, že Centrum 

(ktoré nahradí DeD) bude rozpočtovou organizáciou zriaďovanou priamo štátom 

a bude teda metodicky vedené a kontrolované ÚPSVR SR. Vzhľadom 

k množstvu kompetencií, ktorými bude Centrum disponovať však vyvstáva 

otázka, či bude mať každé Centrum dostatok kvalifikovaného personálu, aby 

mohlo vykonávať všetky úlohy, ktoré mu ukladá zákon. Ďalším rizikom je, že 

zákon pripúšťa určitú špecializáciu Centier na konkrétne problémové okruhy, 

pričom dnes nie je známe, ako sa rozhodnú v tomto procese DeD, ktoré sú na 

území TTSK. 

h) Pozitívne je potrebné hodnotiť skutočnosť, že vo viacerých KP bola 

identifikovaná potreba budovať v obci sociálne bývanie, respektíve byty pre 

rodiny s nízkymi príjmami, prípadne pre mladé rodiny.  

Na základe zistených skutočností je možné konštatovať, že aj keď pri vypracovávaní 

Koncepcie TTSK nevychádzal z KP jednotlivých obcí, Koncepciu je možné pokladať za 

dobre spracovanú, keďže jednotlivé priority, ktoré stanovila pre jednotlivé okresy 

v oblasti výkonov opatrení SPODaSK, ale predovšetkým v oblasti sociálnych služieb sú 

aj v KP označené ako priority jednotlivých obcí daného okresu. 
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V 6 zo 7 okresov sa niektoré priority už naplnili a iné boli zaradené do KP obcí, takže je 

možné predpokladať, že v sledovanom období príde k naplneniu úloh a realizácii aktivít, 

plánovaných v Koncepcii. 

 

Odporúčanie č. 1 

Naďalej venovať pozornosť seniorom, keďže obyvateľstvo TTSK má vysoký index 

starnutia. V kontexte skutočnosti, že priemerne dôchodky sú pomerne nízke, existuje 

reálna možnosť, že pre veľkú časť seniorov by sa v krátkom čase mohli stať služby 

poskytované v ZpS ekonomicky nedostupné. Bolo by potrebné, aby sa súčasťou analýz 

pri vypracovávaní novej Koncepcie na roky 2021-2025 stalo aj zisťovanie reálnej výšky 

dôchodkov. 

 

Odporúčanie č. 2   

Vzhľadom k významným zmenám, ktoré do praxe prinesie novela zákona 305/2005 Z. 

z. odporúča sa monitorovať oblasť výkonov opatrení SPODaSK, nakoľko je 

oprávnený predpoklad, že niektoré činnosti prestanú byť v TTSK vykonávané a nové 

subjekty, ktoré nahradia DeD – Centrá pre deti a rodiny ich v plnom rozsahu aspoň 

v prvých 2 rokoch nedokážu nahradiť.   

 

Odporúčanie č. 3 

V Koncepcii chýba ustanovenie o spôsobe monitorovania a vyhodnocovania cieľov 

a aktivít obsiahnutých v Koncepcii. Z tohto dôvodu TTSK zriadi monitorovaciu 

skupinu, ktorá  bude sledovať ďalšiu realizáciu Koncepcie na všetkých jej úrovniach.  

Monitorovacia skupinu bude 5 členná.  Dvaja  členovia budú interní zamestnanci 

TTSK (1 za oblasť sociálnych služieb a 1 za oblasť SPODaSK). Zvyšní traja členovia 

monitorovacej skupiny budú  odborníci z praxe, alebo vysokoškolského prostredia. 

Hlavný cieľ Koncepcie je  premietnutý do jasne zadefinovaných priorít a tie sú zase 

rozpracované do jednotlivých čiastkových cieľov a konkrétnych aktivít. Ciele aj aktivity 

sú v Koncepcii jasne kvantifikované a preto je predpoklad, že ročné monitorovanie 

realizácie Koncepcie by malo byť dobre zvládnuteľné navrhovaným monitorovacím 

tímom, ktorý by mal na konci roku 2019 predložiť TTSK monitorovaciu správu. V roku 

2020 by mal monitorovací tím zhodnotiť nielen samotný rok 2020, ale mal by pripraviť 

aj záverečnú monitorovaciu správu  za roky 2015 - 2020.  

  

Odporúčanie č. 4 

V monitorovacej správe za rok 2019 sa navrhuje venovať špecifickú pozornosť 

etablovaniu sa služby poskytovanej v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku 

dieťaťa, keďže  v tom období, by už mali byť v TTSK registrované všetky subjekty 

poskytujúce túto službu.  
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PRÍLOHA  A: 

Prehľad obcí, ktoré odposlali Komunitný plán na TTSK  

počet obcí TTSK: 251 

 

Okres : Dunajská Streda 

Názov obce KP odovzdal 

Baka X 

Baloň X 

Bellova Ves  

Blahová X 

Blatná na Ostrove  

Bodíky X 

Báč  

Čakany  

Čenkovce  

Čiližská Radvaň X 

Dobrohošť  

Dolný Bar  

Dolný Štál  

Dunajská Streda X 

Dunajský Klátov  

Gabčíkovo X 

Holice X 

Horná Potôň  

Horné Mýto  

Horný Bar X 

Hubice  

Hviezdoslavov  

Jahodná X 

Janíky  

Jurová  

Kostolné Kračany  

Kráľovičove Kračany  

Kvetoslavov  

Kyselica  

Kútniky  

Kľúčovec X 

Lehnice X 

Lúč na Ostrove X 

Macov  

Mad X 

Malé Dvorníky  

Medveďov  

Michal na Ostrove  

Mierovo  

Ňárad   

Nový Život  

Ohrady  
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Okoč X 

Orechová Potôň X 

Oľdza  

Padáň X 

Pataš X 

Potônske Lúky  

Povoda  

Rohovce  

Sap X 

Šamorín   

Štvrtok na Ostrove   

Topoľníky  

Trhová Hradská  

Trnávka  

Trstená na Ostrove  

Veľká Paka  

Veľké Blahovo  

Veľké Dvorníky  

Veľký Meder X 

Vieska  

Vojka nad Dunajom X 

Vrakúň X 

Vydrany  

Zlaté Klasy  

Spolu: 67/22=32,83% 

 

Okres: Galanta 

Názov obce KP odovzdal 

Abrahám  

Čierna Voda   

Čierny Brod   

Dolná Streda X 

Dolné Saliby X 

Dolný Chotár  

Galanta  

Gáň X 

Horné Saliby  

Hoste  

Jelka X 

Jánovce X 

Kajal  

Košúty  

Kráľov Brod  

Malá Mača  

Matúškovo X 

Mostová X 

Pata X 

Pusté Sady X 
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Sereď X 

Sládkovičovo  

Šalgočka   

Šintava  X 

Šoporňa  X 

Tomášikovo  

Topoľnica  

Trstice X 

Veľká Mača  

Veľké Úľany X 

Veľký Grob  

Vinohrady nad Váhom X 

Váhovce  

Vozokany  

Zemianske Sady  

Pusté Úľany  

Spolu: 36/15=41,66%  

 

Okres: Hlohovec 

Názov  KP odovzdal 

Bojničky  

Červeník  X 

Dolné Otrokovice X 

Dolné Trhovište  

Dolné Zelenice  

Dvorníky  

Hlohovec  

Horné Otrokovce  

Horné Trhovište  

Horné Zelenice  

Jalšové  

Kľačany  

Koplotovce  

Leopoldov X 

Madunice X 

Merašice  

Pastuchov  

Ratkovce  

Sasinkovo  

Siladice X 

Tekolďany  

Tepličky X 

Trakovice  

Žlkovce  

Spolu 24/6= 25% 

  

Okres: Piešťany 

Názov  KP- odovzdal 

Banka  
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Bašovce  

Borovce X 

Chtelnica  

Dolný Lopašov  

Drahovce X 

Dubovany  

Ducové  

Hubina  

Kočín - Lančár  

Krakovany X 

Moravany nad Váhom X 

Nižná  

Ostrov X 

Pečeňady  

Piešťany X 

Prašník  

Rakovice X 

Ratnovce  

Sokolovce  

Trebatice  

Šterusy  

Šípkové  

Veselé  

Veľké Kostoľany  

Veľké Orvište X 

Vrbové  

Spolu 27/8=29,6% 

 

 Okres: Senica 

Názov obce KP odovzdal 

Borský Mikuláš  

Borský Svätý Jur  

Bílkove Humence  

Cerová  

Častkov  

Čáry  

Dojč  

Hlboké  

Hradište pod Vrátnom  

Jablonica X 

Koválov  

Kuklov  

Kúty X 

Lakšárska Nová Ves  

Moravský Svätý Ján  

Osuské  

Plavecký Peter  

Podbranč  
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Prietrž  

Prievaly X 

Rohov  

Rovensko  

Rybky  

Sekule  

Senica X 

Smolinské  

Smrdáky  

Sobotište X 

Šajdíkove Humence  

Šaštín - Stráže X 

Štefanov  

Spolu 31/6=19,3% 

 

Okres: Skalica 

Názov obce KP odovzdal 

Brodské  

Chropov  

Dubovce  

Gbely X 

Holíč  

Kopčany  

Koválovec  

Kátov  

Letničie  

Lopašov X 

Mokrý Háj X 

Oreské  

Petrova Ves  

Popudinské Močidľany  

Prietržka  

Radimov  

Radošovce  

Skalica  

Trnovec  

Unín  

Vrádište  

Spolu: 21/3=14,28%  

 

Okres Trnava: 

Názov obce KP odovzdal 

Biely Kostol X 

Bíňovce  

Bohdanovce nad 

Trnavou 

X 

Boleráz   

Borová  
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Brestovany   

Bučany  

Buková  

Cífer  

Dechtice X 

Dlhá  

Dobrá Voda X 

Dolná Krupá X 

Dolné Dubové  

Dolné Lovčice X 

Dolné Orešany  

Horná Krupá X 

Horné Dubové  

Horné Orešany X 

Hrnčiarovce nad 

Parnou 

X 

Jaslovské Bohunice X 

Kátlovce X 

Košolná  

Križovany nad 

Dudváhom 

X 

Lošonec  

Majcichov  

Malženice X 

Naháč  

Opoj  

Pavlice X 

Radošovce  

Ružindol X 

Slovenská Nová Ves  

Smolenice  

Suchá nad Parnou  

Šelpice X 

Špačince X 

Šúrovce  

Trnava X 

Trstín X 

Vlčkovce X 

Voderady X 

Zavar X 

Zeleneč  

Zvončín X 

Spolu 45/23=51,1

% 
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PRÍLOHA B: 

RIADENIE KVALITY 

 

Podklady k vyhodnoteniu cieľa  AD1: Riadenie kvality 

V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK sú postupne od 

roku 2016 budované systémy manažérstva kvality. Ich cieľom je implementovať štandardy 

kvality do systému poskytovania sociálnych služieb ako aj zabezpečiť a zvyšovať úroveň 

kvality v jednotlivých zariadeniach. Prínosom týchto manažérskych systémov je okrem 

riadenia a zabezpečovania kvality aj vytvorenie vlastného kontrolného mechanizmu, čím sa 

zvyšuje transparentnosť poskytovaných sociálnych služieb a tiež zodpovednosť konkrétnych 

zariadení za ich poskytovanie. 

 

Manažérske systémy v ZSS – OvZP TTSK 

 

 

Zariadenie: 

 

 

Implementačný model: 

DSSpD Bojková implementácia podmienok kvality sociálnych služieb v 

zmysle legislatívneho naplnenia paragrafového znenia a 

prílohy 2 A zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách 

DSSpD Borský Sv. Jur zariadenie je  v procese certifikácie systému manažérstva 

kvality STN EN ISO 9001:2015 

DSSpDD Galanta implementácia podmienok kvality sociálnych služieb       

s procesným prístupom 

DD, DSSpD Holíč systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2015 (od 

roku 2012) 

DSSpD Horný Bar implementácia podmienok kvality sociálnych služieb       

s procesným prístupom 

DSSpDD Jahodná implementácia podmienok kvality sociálnych služieb       

s procesným prístupom 

DSSpD Košúty implementácia podmienok kvality sociálnych služieb       

s procesným prístupom 

DSSpD Lehnice implementácia podmienok kvality sociálnych služieb       

s procesným prístupom 

DSSpDD Medveďov implementácia podmienok kvality sociálnych služieb        

s procesným prístupom 

DSSpD Moravský Sv. Ján implementácia podmienok kvality sociálnych služieb v 

zmysle legislatívneho naplnenia paragrafového znenia a 

prílohy 2 A zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách 

DSSpDD Okoč implementácia podmienok kvality sociálnych služieb       

s procesným prístupom 

DSSpDD Pastuchov implementácia podmienok kvality sociálnych služieb       
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s procesným prístupom  

DSSpDD Rohov implementácia podmienok kvality sociálnych služieb       

s procesným prístupom 

DSS a ZpS Senica implementácia podmienok kvality sociálnych služieb v 

zmysle legislatívneho naplnenia paragrafového znenia a 

prílohy 2 A zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách 

DD, DSSpD Sereď implementácia podmienok kvality sociálnych služieb       

s procesným prístupom 

DSSpDD Skalica implementácia podmienok kvality sociálnych služieb       

s procesným prístupom 

DSSpDD Šintava implementácia podmienok kvality sociálnych služieb       

s procesným prístupom 

DSSpDD Šoporňa – Štrkovec implementácia podmienok kvality sociálnych služieb       

s procesným prístupom 

DSSpD Veľký Meder implementácia podmienok kvality sociálnych služieb       

s procesným prístupom 

DSSpD Zavar implementácia podmienok kvality sociálnych služieb v 

zmysle legislatívneho naplnenia paragrafového znenia a 

prílohy 2 A zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách 

Zdroj: TTSK 

 

- Vlastný model, s vytvorením systémových väzieb a s využitím zásad 

a nástrojov manažérstva kvality. Súčasťou tohto modelu je systém monitoringu 

a kontroly riadenia kvality.  

 

- Aplikácia podmienok kvality s využitím zásad a nástrojov manažérstva kvality 

s procesným riadením. Tento model zahŕňa tiež systém monitoringu a kontroly 

riadenia kvality.  

 

- Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2015, aplikácia podmienok 

kvality v nadväznosti na tento systém. 

Systém manažérstva kvality podľa ISO radu 9000 je založený na procesnom 

prístupe. Okrem procesného prístupu sú v ňom využívané ďalšie systémové 

nástroje a je implementovaný štandardizovaný systém kontroly a riadenia 

kvality. 
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PRÍLOHA C: 

Modernizácia materiálno-technického vybavenia 

 

Podklady k vyhodnoteniu cieľa   AB3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia 

 

Modernizácia materiálno-technického vybavenia je  zabezpečovaná priebežne podľa 

fyzického a morálneho opotrebovania. Od prijatia Koncepcie boli realizované nasledovné 

aktivity: 

 nákup nábytku do pracovných, kancelárskych, spoločenských priestorov (skrine, stoly, 

výpočtová technika........) – podľa potreby sa priebežne zabezpečuje pre všetky 

zariadenia 

 všetkým zariadeniam boli poskytnuté finančné prostriedky na vybavenie kancelárie 

manažéra kvality 

 vybavenie ubytovacích priestorov – nákup postelí a matracov, nábytok, (Lehnice, 

Sereď)  

 nákup motorových vozidiel - na základe požiadaviek zo zariadení (Košúty, Lehnice, 

Medveďov, Šoporňa-Štrkovec, Horný Bar, Galanta, Krízové stredisko Trnava) 

 zdravotnícke a rehabilitačné zariadenia a pomôcky – zdvíhacia plošina (Medveďov), 

zdvíhacie zariadenia na kúpanie a presun imobilných PSS (Košúty), antidekubitné 

matrace a polohovateľné postele (Horný Bar), rehabilitačný prístroj – motomed 

(Galanta) 

 vybavenie kuchýň a stravovacích priestorov – konvektomat,  (Lehnice, Zavar, Sereď, 

Šoporňa-Štrkovec), umývačka riadu a trojpec (Šoporňa – Štrkovec), zdvíhacia plošina 

do skladu (Zavar), nerezové stoly a elektrická pec (Bojková), umývačka riadu 

(Zavar), chladiaci box na potraviny (Veľký Meder), 

 vybavenie pre pracovné a iné aktivity – nákup traktorovej kosačky (Jahodná, 

Lehnice, Moravský Sv. Ján), nákup profesionálnej práčky (Veľký Meder, Lehnice), 

 vybavenie pre voľnočasové aktivity a vzdelávanie – boli zakúpené krosná, keramická 

pec a keramický kruh (Okoč, Zavar), dovybavenie multisenzorickej miestnosti 

„Snoezelen“ (Rohov), televízory a rádiá (Zavar). 

 

Zdroj: TTSK 

 

. 
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PRÍLOHA D 

Zlepšenie stavebno-technického stavu 

 

Podklady k vyhodnoteniu cieľa  AB2: Zlepšenie stavebno-technického stavu  

Tento cieľ má 3 súčasti, ktoré budeme vyhodnocovať postupne: 

K bodu 1): 

V priebehu rokov 2015-2018 za účelom zlepšenia technického stavu budov a zariadení 

prebehli v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovné 

rekonštrukcie/opravy/úpravy a výmeny: 

 Opravy a výmeny podláh a opravy a rekonštrukcie vnútorných a vonkajších schodísk 

(Medveďov, Moravský Sv. Ján, Senica, Sereď, Krízové stredisko Trnava) 

 Opravy a výmeny kanalizácie a vodovodných potrubí (Holíč, Rohov, Medveďov, 

Veľký Meder, Zavar) 

 Rekonštrukcia vzduchotechniky a odsávania v kuchyni (Holíč, Šoporňa – Štrkovec) 

 Montáž klimatizačných jednotiek (Zavar) 

 Rekonštrukcia výťahov a vybudovanie nových (Bojková, Košúty, Šoporňa – 

Štrkovec, Zavar) 

 Rekonštrukcia kúpeľní a sociálnych zariadení (Lehnice, Medveďov, Šoporňa – 

Štrkovec, Veľký Meder, Senica) 

 Opravy a rekonštrukcia striech (garáže, práčovne – Jahodná, administratívna budova 

- strop, budova terapie a skladov – Medveďov; kotolňa - Moravský Sv. Ján, Veľký 

Meder) 

 Odstránenie vlhkostnej sanácie stien – (Holíč, Rohov)  

 Oprava hospodárskych budov – práčovne, kotolne, garáže (Holíč, Medveďov, Veľký 

Meder, Pastuchov) 

 Maliarske práce (ubytovacie, kancelárske a spoločenské priestory, atď. – podľa 

potreby 

 Modernizácia a rekonštrukcia jedálne a kuchyne (Sereď, Šoporňa – Štrkovec, Veľký 

Meder) 

 Kamerový systém, tiesňové volanie; realizácia požiarnej signalizácie, montáž 

bleskozvodu  (Sereď, Horný Bar, Krízové stredisko Trnava, Veľký Meder) 

 Rekonštrukcia kúrenia – inštalácia nového zdroja vykurovania (Šintava, Zavar) 

 Rekonštrukcia elektroinštalácie, vonkajšieho osvetlenia (Rohov, Jahodná, Veľký 

Meder) 

 Úpravy areálu zariadení – vybudovanie chodníkov, oplotenie, výsadba, úprava terénu 

(Borský Sv. Jur, Holíč, Horný Bar, Jahodná, Sereď, Šoporňa – Štrkovec, Veľký 

Meder, Krízové stredisko Trnava) 

 

Rekonštrukcie väčšieho rozsahu – rok 2017: 

 komplexná rekonštrukcia objektov Domova sociálnych služieb Borský Sv. Jur, 

v rámci ktorej sa pristavila nová trojpodlažná budova. Vytvorili sa nové priestory 

na kvalitné poskytovanie sociálnych služieb 
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 rekonštrukcia budovy v rámci Domova sociálnych služieb Galanta, v ktorej bolo 

následne zriadené špecializované zariadenie pre autistov 

 rekonštrukcia terapeutického centra pre prijímateľov sociálnej služby v Domove 

sociálnych služieb Okoč 

 

 

K bodu 2): 

Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov – prebieha postupným vymieňaním okien 

a dverí na zariadeniach, úpravou a zatepľovaním fasád budov (Galanta, Holíč, Horný Bar, 

Jahodná, Moravský Sv. Ján, Okoč, Pastuchov, Rohov, Senica, Sereď, Šintava, Veľký 

Meder, Zavar). 

Do roku 2020 je naplánované ďalšie postupné zatepľovanie budov zariadení. 

 

K bodu 3): 

 Debarierizácia 

V zariadeniach sa robila debarierizácia vchodov a prístupov do zariadenia. Naďalej sa 

vykonávajú práce pre úplnú debarierizáciu zariadení. 

 

Zdroj: TTSK 
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PRÍLOHA E 

 

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb 

 

Podklady k vyhodnoteniu cieľa  AA3: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

  

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vyhlásilo v máji 2017 otvorenú 

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu prechodu 

poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces 

deinštitucionalizácie existujúcich zariadení). Dňa 28. 05. 2018 podal TTSK v rámci 

projektu Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých 

(DSSpDD) v Okoči žiadosť o NFP (vo výške 3 965 803,22 eur), ktorá je v procese 

schvaľovania.  

 

V prípade schválenia NFP bude projekt realizovaný od 01. 01. 2019 – budú vyhlásené 

VO na dodávateľov tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle schváleného rozpočtu 

projektu. Termín samotnej realizácie aktivity projektu súvisiacej s výstavbou 5 rodinných 

domov je tak závislý od termínu ukončenia overovacích procesov a ukončenia VO.  

Stav po transformácii:  

 Výsledkom procesu deinštitucionalizácie v DSSpDD v Okoči je vytvorenie 

samostatných objektov bývania, každú bytovú jednotku pre 6 PSS. 

PSS budú mať k dispozícii: 

 jednolôžkové a dvojlôžkové izby, 

 vybavenie nábytkom na uloženie osobných vecí, TV, rádio, PC, 

 plnohodnotnú bezbariérovú kuchyňu s jedálňou a spoločenskú miestnosť, 

 pranie bielizne priamo v domácnosti, 

 dostupnosť zamestnania, návštevy terapeutického centra – denné aktivity, 

 možnosť aktívneho trávenia voľného času (záhrada, návšteva spoločenských akcií). 

  

Z rozpočtu TTSK boli v rokoch 2014 – 2016 uhradené (v sume 384 773,59 eur) pozemky 

a nehnuteľnosti vhodné na realizáciu projektu, vypracované projektové dokumentácie na 

výstavbu rodinných objektov vrátane inžinierskych činností, zameranie stavieb, vypracovanie 

znaleckých posudkov, plynových prípojok, stanovísk a vyjadrení, zakúpenie budovy 

potrebnej na presídlenie administratívy z nevyhovujúcich priestorov v areáli kaštieľa v Okoči. 

 

Zdroj: TTSK 
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PRÍLOHA F 

Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácii, ktorá prispieva k vzniku a tolerancii 

násilia 

 

Podklady k vyhodnoteniu cieľa CA1: Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácii, ktorá 

prispieva k vzniku a tolerancii násilia 

1) V rámci odboru sociálnych vecí je určený zamestnanec, ktorý sa venuje 

problematike násilia na ženách a domáceho násilia  

2) Na problematike eliminácie násilia páchaného na ženách spolupracuje  so subjektami 

SPO:  Otvorená náruč n. o., Pomoc obetiam násilia, OZ Samária, OZ Pomoc 

ohrozenému dieťaťu   

3) V roku 2016 TTSK finančne podporil projekt Centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Trnave: „Prevencia šikanovania detí a mladých ľudí 

v okrese Galanta“ 

4) V roku 2017 TTSK finančne podporil projekt „Prevencia šikanovania detí 

a mladých ľudí v okrese Piešťany“  

5) V roku 2018 TTSK finančne podporil projekty „Prevencia a eliminácia sociálno-

patologických javov u detí, žiakov a mladých ľudí v okrese Trnava“ a  

„Prevencia a eliminácia intolerancie u detí, žiakov a mladých ľudí v okrese 

Galanta“  

 

 

Zdroj: TTSK 

 

 


