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ÚVOD
Dňa 1.1.2009 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách. V súvislosti s uvedeným zákonom a jeho novelizáciou prešli na obce v
značnom rozsahu kompetencie v sociálnej oblasti, avšak bez finančných prostriedkov,
potrebných na poskytovanie sociálnych služieb a ich personálne zabezpečenie. Obce
podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách majú zároveň povinnosť
plánovať sociálne služby a spracovať Komunitný plán sociálnych služieb. Dňom 1.
februára 2015 nadobudla účinnosť ďalšia novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách. Ide v poradí už o tretiu novelizáciu tohto zákona, ktorá bola schválená v
priebehu roka 2014. Predmetná novela bola uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 20.
12. 2014 (čiastka 111, strana 3319) pod zákonom č. 376/2014 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov. Predmetná novela reaguje na právnu úpravu, ktorá bola do oblasti
poskytovania sociálnych služieb zavedená od 1. januára 2014 zákonom č. 485/2013 Z.
z. Vedenie obce Hviezdoslavov rešpektuje zákonom stanovené povinnosti obce a
zároveň chce byť voči občanom žijúcim v obci ústretové a zabezpečovať pre občanov
napĺňanie ich sociálnych potrieb, vrátane preventívnych aktivít, ktoré pomáhajú
predchádzať sociálnej vylúčenosti u jednotlivých skupín občanov obce. Vedenie obce sa
preto rozhodlo zapojiť do procesu komunitného plánovania sociálnych služieb na
obdobie rokov 2019 - 2025. Cieľom procesu komunitného plánovania bolo nastaviť
širokospektrálne poskytovanie sociálnych služieb v obci tak, aby bolo možné nielen
poskytovať sociálne služby občanom obce v rámci finančných možností obce, ktoré sú
značne obmedzené, ale aby sa zároveň hľadali aj nové možnosti financovania
sociálnych

služieb

v

obci.

Proces

komunitného

plánovania

bol

organizačne

zabezpečený tak, aby sa do neho mohli zapojiť aj občania obce, či už v podobe aktívnej
práce v rámci riadiacej skupiny,

alebo formou dotazníkového prieskumu či

pripomienkovania. Výsledkom niekoľkomesačného procesu komunitného plánovania
sociálnych služieb je dokument Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov
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2019 - 2025, ktorého cieľom je naplniť nasledovnú víziu obce v oblasti poskytovania
sociálnych služieb:
„Kvalitná a komplexná sociálna starostlivosť zameraná prioritne na pomoc
najzraniteľnejším skupinám obce Hviezdoslavov“
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1

ZÁKLADNÉ VYMEDZENIE PROBLEMATIKY
Sociálne služby sú integrálnou súčasťou verejných služieb a z hľadiska

eliminácie sociálnej inklúzie zohrávajú dvojakú úlohu. Na jednej strane predstavujú zdroj
pracovných miest a na druhej strane umožňujú pomoc a podporu občanom odkázaným
na jednotlivé formy sociálnej pomoci. Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom
mieste, kde vykonávajú každodenné aktivity, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a
sú viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu, kde žijú. Komunitné plánovanie
zahŕňa všetko to, čo chceme realizovať, uskutočniť, vytvoriť, zmeniť, rozvíjať, nahrádzať
alebo dopĺňať. V oblasti komunitných sociálnych služieb sa plánovanie týka potrieb
komunity, ktoré by v sociálnom plánovaní služieb a práce pre danú komunitu nemali
chýbať.
V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej
zmene pri poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR
SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009 a novela zákona č.185/2012 Z.z. čl.V., ktorý
nadobudol účinnosť od 29. marca 2012 sa stanovili nové postupy a formy poskytovania
sociálnych služieb. V zákone o sociálnych službách sú podrobne upravené povinnosti
poskytovateľa sociálnej služby.
MPSVR SR vydalo Národné priority rozvoja sociálnych služieb ako záväzný
dokument, vypracovaný v súlade so zákonom slúžiaci ako nástroj štátnej politiky rozvoja
sociálnych služieb a taktiež systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných
opatrení vlády SR v tejto oblasti. Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú
odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb v SR (najmä ich
nedostupnosť, nedostatočné materiálno technické zabezpečenie, personálne podmienky
poskytovania sociálnych služieb) a vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci SR, a
zároveň z priorít Európskeho spoločenstva (dostupnosť, prístupnosť sociálnych služieb,
ich finančná udržateľnosť).
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Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí
sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh
spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci,
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb.
1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb v SR
Zákon o sociálnych službách Slovenskej republiky, ukladá obciam povinnosť
vypracovávať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom
obvode a dodržiavať právny rámec vychádzajúci z platnej legislatívy.
Sociálnu problematiku rieši najmä nasledujúca legislatíva SR:
 zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení
neskorších predpisov;
 výnos MPSVaR SR z 5.12.2007 č. 29775/2007 o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti MPSVaR Slovenskej republiky;
 zákon 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele;
 zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov - zákon č. 600/2003
Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov;
 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.
1.2 Pôsobnosť obce
Všetky nariadenia, úlohy a kompetencie obce zaoberajúce sa sociálnou problematikou
sa riadia zákonnou legislatívou SR no i legislatívou obce. Ide o:
 všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré sa týkajú sociálnej problematiky,
 zásady poskytovania finančnej pomoci.
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Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov dáva obci tieto hlavné
kompetencie a úlohy. Podľa § 80 zákona 448/2008 Z.z. pôsobnosť obce je nasledovné:
 vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom
obvode,
 utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
 je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení
pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, v
odkázanosti na opatrovateľskú službu, v odkázanosti na prepravnú službu

a

ďalšie,
 vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
 sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie
základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre,
 sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v
zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom
stacionári,
 opatrovateľskej služby,
 prepravnej služby,
 odľahčovacej služby,
 poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej
služby, podľa § 12,
 uzatvára zmluvu:
-

o poskytovaní sociálnej služby,

-

o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok
na prevádzku sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej
služby,
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-

o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou
obcou alebo iným poskytovateľom sociálnej služby ktorého zriadila iná
obec, alebo vyšší územný celok a ďalšie.

V ustanoveniach § 82 a 83 upravuje zákon o sociálnych službách úlohy obce v
komunitnom rozvoji a komunitnom plánovaní. Podľa § 82 zákona č. 448/2008 Z.z. –
Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia definuje nasledovné úlohy:
 Obec za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia
nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov
utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania
sociálnych služieb podľa tohto zákona, na komunitnú prácu a komunitnú
rehabilitáciu.
 Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému
riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom
sociálnych služieb.
 Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä
rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti,
poskytovatelia sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností,
mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej
sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti. Za účelom
vykonávania komunitnej rehabilitácie sa môžu zriaďovať komunitné centrá.
Podľa § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. – Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia
rozvoja sociálnych služieb stanovuje nasledovné povinnosti:
 Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít
rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby
fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom
obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne
podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné
podmienky na ich zabezpečenie.
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 Komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja sociálnych služieb
vypracúva obec a samosprávny kraj v spolupráci
 s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,
 s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode.
 Obec a samosprávny kraj sú povinné predložiť návrh komunitného plánu
sociálnych služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú
diskusiu.
 Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb
obsahuje najmä:
 analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce
alebo samosprávneho kraja, vrátane vyhodnotenia materiálno-technického
vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov
poskytovateľa sociálnej služby,
 analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v
územnom obvode obce alebo samosprávneho kraja na rozvoj sociálnych
služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín,
analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode
obce alebo samosprávneho kraja,
 určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce
alebo samosprávneho kraja,
 časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb vrátane určenia personálnych
finančných

podmienok,

prevádzkových

podmienok

a

podmienok,

organizačných

podmienok na ich realizáciu,
 spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo
koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
 Obec a samosprávny kraj zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb a
koncepciu rozvoja sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom.
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1.3 Základná terminológia
Prijímateľ sociálnej služby - je fyzická osoba, ktorá využíva sociálne služby, nakoľko
sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii.
Poskytovateľ sociálnej služby - je subject poskytujúci sociálne služby za podmienok
stanovených zákonom alebo prostedníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila na tento
účel:
 verejný poskytovateľ - obec, vyšší územný celok,
 neverejný poskytovateľ - neziskové organizácie, občianské združenia atď.
Objednávateľ sociálnej služby - je osoba, ktorá zabezpečuje poskytovanie sociálnych
služieb. Obec a vyšší územný celok - subjekt, kompetencií ktorého je sociálna služba
Sociálna práca je odborná činnosť zameraná na aktívne ovplyvňovanie a riešenie
primárne sociálnych problémov aj malej sociálnej skupiny, spoločenstva, lokality. Cieľom
Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2025 Obec Hviezdoslavov je úspešná
socializácia alebo integrácia skupiny, ktorá potrebuje dosiahnutie prijateľného vzťahu
medzi sociálnym prostredím a neadaptovanými osobami. Ide teda o snahu vytvoriť
priaznivé sociálne podmienky pre život v danom prostredí.
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor
týchto činností, ktoré sú zamerané na:
 prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie, nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny
alebo komunity,
 zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viest samostatný
život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
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 riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Sociálne služby sa poskytujú ako:
 pobytové (celoročné alebo týždenné),
 ambulantné,
 terénne.
Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:
 dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb,
 pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života,
 pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
 z dôvodu, že dovŕšila dôchodkový vek,
 pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo
 z dôvodu, že sa stala obetou obchodovania s ľuďmi.
Sociálna exklúzia je sociálne vylúčenie, teda proces separácie jednotlivcov od
spoločnosti v dôsledku napr. nedostatočného vzdelania, rasy, pohlavia, veku a pod.
Príčiny sociálnej situácie súvisiacej so sociálnou inklúziou sú napr. demografické
zmeny, ekonomické zaťaženie domácností, príjmová nerovnosť (ktorá ma okrem iného
aj svoj regionálny aspekt), nezamestnanosť, nedostatok v prístupe k inštitúciám a pod.
Sociálna inklúzia je proces začleňovania sa exkludovaných komunít do spoločnosti, ich
aktívne zapájanie sa do sociálneho, ekonomického, politického a kultúrneho života.
Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia a nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny.
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Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby alebo
rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
Sociálna pomoc je aktívna spoluúčasť sociálneho pracovníka a klienta pri riešení
problémových situácií v živote klienta. Je určená občanom, ktorí sa dostali do situácie
sociálnej odkázanosti a nemajú prostriedky, alebo schopnosti zabezpečiť sebe, alebo
svojej rodine základné životné potreby.
Hmotná núdza je stav, keď príjem občana nedosahuje životné minimum ustanovené
zákonom. V tomto prípade ide o situáciu chudoby, do ktorej sa najčastejšie dostáva
občan, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, nemá pracovný a ani iný príjem, napr.
dôchodok.
Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu,
domácnosť, alebo kontakt so sociálnym prostredím, najmä vzhľadom na vek, sociálnu
neprispôsobilosť alebo stratu zamestnania.
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2

SOCIÁLNO-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný

rozvoj svojho územia a o potreby jeho obyvateľov. Obec sa musí orientovať na
zisťovanie a uspokojovanie potrieb svojich obyvateľov. So zreteľom na tieto potreby bola
vykonaná sociálno-demografická analýza obyvateľstva.
Sociálna analýza má za cieľ porovnať aktuálny stav sociálnych služieb, ich
terajšiu potrebnosť s predpokladanými potrebami v budúcnosti.
Demografická analýza má za cieľ skúmať demografické štruktúry populačných
skupín vzniknutých členením obyvateľstva podľa rodinného stavu, ekonomickej activity,
najvyššieho dosiahnuté vzdelania a poddobne. Pri tejto analyze sa berú do úvahy I
geografické údaje obce, t.z. poloha a rozloha obce, občianska vybavenosť, dostupnosť
služieb,

celková infraštruktúra,

vzdelanosť k potencionálnym

zamestnávateľom

obyvateľstva.
2.1 História a pozoruhodnosti obce
Obec ako správna jednotka vznikla v roku 1936 zlúčením osád Vörösmajor
(pôvodne Apponyiovský, neskôr Pálffyovský majetok), Jozefmajor a Németšók (majetok
Wiener-Weltenovcov). Na tieto osady, ktoré sa nachádzali pôvodne v katastrálnych
územiach obcí Štvrtok na Ostrove a Mierovo boli v rámci I. pozemkovej reformy
dosídlení kolonisti 69 rodín. Počet obyvateľov v roku 1924 bol 180, ale už v roku 1929
stúpol na 310. V kolónií Hviezdoslavov bola zriadená prvá slovenská škola na Žitnom
ostrove. V roku 1938 zo 69 tu žijúcich rodín bolo 21 slovenských, 18 moravských, 15
českých, 14 maďarských a 1 nemecká rodina.
Obec v rokoch 1938 – 1945 stala súčasťou Štvrtku na Ostrove. Ako samostatná obec
opäť vznikla v roku 1945. Pozornosť si zasluhujú v obci budovy Pálffyho majera, pomník
P. O. Hviezdoslava z roku 1971 a budovy majera Wienera – Welten.
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Základné údaje:

Hviezdoslavov
Erb

Na mape Slovenska

Základné informácie o obci
Štát :

Slovensko

Kraj :

Trnavský kraj

Okres :

Dunajská Streda

Región :

Podunajsko

Rozloha :

10,501 km²

Obyvatelia :

1 829 (31. december 2018)

Hustota obyvateľstva :

174 obyvateľov na km²

Výška :

126 nm

PSČ :

930 41 (pošta Kvetoslavov )

Geografická situácia :

48 ° 4 ' S , 17 ° 21' VSúradnice:48 ° 4 '3 " N,17 ° 20' 53" V

ŠPZ :

DS

Kód obce :

501638
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Mapa obce:

V západnom rohu námestia obce sa nachádzajú budovy bývalého Pálffyho majera.
Tento tvorili byty čeľadníkov, sýpky, maštale, hospodársky stavba. Dvor od juhu
uzatvárala budova obydlia správcu majera. Prízemné budovy na pôdoryse v tvare
písmena U majú znaky hospodárskych budov z 2. polovice 19. storočia. Časť majera sa
využíva na obytné účely a skladové účely. V časti východného krídla bola umiestnená
prvá slovenská škola na Žitnom ostrove, naposledy bol v nej kultúrny dom. Dnes sú
priestory bývalej starej školy prázdne. Obydlia správcu majera je prízemná stavba s
pôdorysom v tvare L, dnes tu sídli obecný úrad a využíva sa aj na kultúrne účely. Stavba
bola viackrát prestavaná, trojdielne okná v šambránach sú novšie. K majeru patrila aj
trojpodlažná sýpka na obdĺžníkovom pôdoryse, zbúraná v 60. rokoch 20. storočia.
Posledné zvyšky sýpky boli odstránené roku 1970, ne jej mieste pri parku Pavla
Országha Hviezdoslava stojí súkromný dom.
Na námestí v parku stojí pomník Pavla Országha Hviezdoslava z roku 1971, dielo
akademického sochára Tibora Baníka a akademického architekta R. Janáka. Na jednej
lavičke je nápis: "Na pamiatku básnika slovenského ľudu pomenovali oravskí rodáci
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roku 1921 novozaloženú obec Hviezdoslavov. Pamätník bol postavený na 50. výročie
smrti básnika a založenia obce. Október 1971."
Na druhej strane cesty oproti parku sa nachádza vysoká zvonica železnej konštrukcie.
Zvon bol zakúpený z prostriedkov získaných z obecnej poľovačky. Dňa 9. apríla 1934
bol zvon zavesený na zvonicu, ktorá bola vysvätená v septembri roku 2007.
Na druhom konci námestia bola v rokoch 1928-29 postavená "Jubilejná škola 1928". Je
to funkcionalistická prízemná budova s pôdorysom v tvare L, ktorej fasády členia veľké
trojdielne okná v šambránach, na šesťosovom priečelí so spojeným frontónom. Budovu
postavil staviteľ Krátky. R. 1977 bolo školské vyučovanie v budove zrušené, ale od roku
1996 bolo pre ročníky 1.– 4. ZŠ obnovené.
V miestnom cintoríne je ústredný kríž z roku 1954 s plastikou Ukrižovaného. Dom
smútku bol postavený v rokoch 1962-63 na mieste menšej stavby. V obci sa zachovalo
viacero pôvodných domov kolonistov.
V časti obce Podháj v bývalej osade Németšok návštevníka v prvom rade upúta
rozsiahla budova maštale Weinera – Weltena. Bol to kravín, pri bočnom vchode s
mliečnicou a ľadovňou. Oproti domu na druhej strane cesty dodnes stojí kuriálna stavba
obydlia správcu majera z 1. polovice 19. storočia. Je to prízemná obdĺžníková budova s
plytkým rizalitom hlavnej fasáde. Na križovatke poľných ciest oproti nárožiu veľkej
maštale ešte nedávno stál jednoduchý drevený kríž.
Na konci časti obce Podháj pri križovatke ciest dodnes stojí horáreň postavená v
polovici 19. storočia ako obydlie hájnika veľkostatku grófa Apponyiho, neskôr rytiera
Weinera – Weltena. Budova dodnes slúži na obytné účely.
V súčasnosti obec Hviezdoslavov je negatívnym príkladom, kedy do tradičného
vidieckeho prostredia zasiahlo viacero nekoncepčných developerských projektov
ignorujúcich komplexnú kvalitu riešenia. Spolu s chýbajúcou infraštruktúrou a službami
preto obci chýbajú kvalitné verejné priestranstvá upevňujúce komunitný život, či už ide o
neformálne stretnutia, oddych, alebo o organizované podujatia.
Centrum obce je tradične jedným zo základných verejných priestranstiev a rovnako slúži
aj ako orientačný bod v mentálnej mape obce. Súčasné centrum v okolí Lipového
námestia, obecného úradu a Parku P.O. Hviezdoslava však nespĺňa typologické a
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kompozičné charakteristiky urbánnych prvkov, rovnako ako neposkytuje vhodný spôsob
na svoje používanie. Priestor sa tak stáva vyprázdneným, neudržiavaným a vo
viacerých prípadoch je nahradený parkovacími plochami.
Obec registruje niekoľko problémov. Jedným z nich je kanalizácia a vodovod. Počet
obyvateľstva sa zvyšoval, ale inžinierske siete sa nevybudovali. Síce jedna časť obce
má aj vodovod a kanalizáciu, ale v centre obce a v ostatných častiach dediny sú len
studne a žumpy. Treba vybudovať chodníky z dôvodu bezpečnosti obyvateľov. Vo
Hviezdoslavove treba rozšíriť budovu materskej škôlky, keďže počet obyvateľov sa
rapídne zvýšil. Úlohou vedenia obce bude v budúcnosti zaviesť system, ktorý by
korešpondoval s nárastom obyvateľstva. Napriek týmto problémom sa očakáva ďalší
nárast obyvateľstva. Hlavným lákadlom ľudí je blízkosť Bratislavy. Počet záujemcov o
stavebné pozemky vo Hviezdoslavove je stále vysoký vďaka výstavbe rýchlostnej cesty
R7. Rýchlostná cesta povedie v tesnej blízkosti obce a prinesie ešte výraznejší
dopravný komfort a zlepšenie dopravnej situácie. Po vybudovaní tejto cesty sa obec
stane blízkym susedom hlavného mesta.
Veľmi výrazným dopravným faktorom je železničná doprava. Cez susednú obec
Kvetoslavov vedie železničná trať, kde premávajú vlaky spoločnosti RegioJet, ktorý od
rokuk 2012 premáva na regionálnej trati na južnom Slovensku a spája Bratislavu s
Dunajskou Stredou, Komárnom a ďalšími obcami. V pešej vzdialenosti je nástupište
“Zastávka Kvetoslavov”. Je to malá zastávka, ktorú využíva väčšina Hviezdoslavčanov
bývajúcich hlavne v starej obci, príp. v Podháji, no a Kvetoslavov je „hlavná“ stanica “Kvetoslavov”, ktorú využívajú hlavne ľudia bývajúci v Záhradách, či Hviezdnom bývaní.
Kým

veľká

časť

obcí sa

z príprastku

obyvateľstva

teší,

v prípade

Hviezdoslavova je situácia iná. Enormný nárast obyvateľstva generuje problémy, ktorým
obec musí čeliť. Kým oficiálny počet obyvateľstva je na úrovni 1.800 obyvateľov, v
skutočnosti je ich tam reálne už vyše 3.000 a každým týždňom toto číslo exponenciálne
rastie. Obrovská časť obyvateľov totiž nemá prehlásené trvalé bydlisko. Je to ďalší fakt,
proti ktorému vedenie obce vedie boj. Je to fakt, ktorý má výrazný vplyv na financie
obce.
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2.2 Demografická analýza
Obec

Hviezdoslavov,

ktorá

sa

nachádza

na

Žitnom

Ostrove,

patrila

prednedávnom medzi najmenšie osídlenia v okrese Dunajská Streda. Za posledných
osem rokov sa situácia radikálne zmenila, nastal obrovský rozvoj obce. Počet
obyvateľov v roku 2010 - 2011 začal prudko rásť. Počet obyvateľov na konci roka 2018
dosiahol 1829. Nárast počtu obyvateľov v obci od roku 2000 do konca roku 2018
znázorňuje nasledovná tabuľka:
Tabuľka č. 1 - Počet obyvateľov v rokoch 2000 - 2018

1829

1577

2018

2017

974

1348

2014

803

2016

2013

717

1153

2012

643

2015

2011

392

609

2006

369

2010

2005

359

525

2004

343

2009

2003

345

476

2002

346

2008

2001

338

408

2000

Počet
obyvateľov

2007

Rok

Zdroj: Štatistický úrad SR

Vývoj počtu obyvateľstva vyjadruje nasledovný graf:
Graf č. 1 - Počet obyvateľov v rokoch 2000 - 2018
Počet obyvateľov
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2003

2002

2001

2000

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Podrobnejšie údaje o zložení obyvateľstva nám poskytnú údaje z sčítania
obyvateľstva z roku 2011. Tieto štatistické údaje nám poskytnú prehľad zloženia
obyvateľstva podľa pohlavia, rodinného stavu, veku, národnosti, materinského jazyka,
ekonomickej aktivity aj stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania.
Tabuľka č. 2 - Obyvateľstvo podľa veku

Obyvateľstvo
Vek

úhrn

%

0-2

33

5,4

3-4

13

2,1

5

9

1,5

6-9

28

4,6

10 - 14

41

6,7

15

5

0,8

16 - 17

10

1,6

18 - 19

18

2,9

20 - 24

41

6,7

25 - 29

45

7,4

30 - 34

81

13,2

35 - 39

62

10,1

40 - 44

47

7,7

45 - 49

47

7,7

50 - 54

31

5,1

55 - 59

35

5,7

60 - 64

24

3,9

65 - 69

17

2,8

70 - 74

12

2,0

75 - 79

7

1,1

80 - 84

5

0,8

85 +

1

0,2

Spolu

612

100,0

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Tabuľka č. 3 - Obyvateľstvo podľa obdobia produktivity
Obyvateľstvo
Vek

úhrn

%

Predproduktívny (0-14)

124

20,3

Produktívny (15-60)

446

72,9

Poproduktívny (60+)

42

6,9

Zdroj: Štatistický úrad SR

Na základe týchto údajov môžeme konštatovať, že v roku 2011 až 72,90 % z celkového
počtu obyvateľstva tvorili obyvatelia v produktívnom veku. Obyvatelia predproduktívneho
veku tvorili 20,30 % a obyvatelia poproduktívneho veku tvorili 6,90 % z celkového počtu
obyvateľstva. Celkovo 27,20 % tvorili obyvatelia v neproduktívnom veku.
Graf č. 2 - Percentuálne delenie obyvateľstva podľa obdobia produktivity
Obyvateľstvo prodľa produktivity v %

6,9 %
20,3 %
Predproduktívny
Produktívny
Poproduktívny

72,9 %

Zdroj: Štatistický úrad SR

V nasledujúcich tabuľkách poskytneme demografické údaje z sčítania obyvateľstva v
roku 2011 podľa náboženského vyznania, podľa národnosti a podľa stupňa najvyššieho
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dosiahnutého vzdelania v obci Hviezdoslavov. Tieto tabuľky nám poskytnú podrobný
prehľad o zložení obyvateľstva obce v roku 2011.
Tabuľka č. 4 - Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
Náboženské vyznanie

Počet obyvateľov

Rímskokatolícka cirkev

315

Gréckokatolícka cirkev

10

Pravoslávna cirkev

3

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

19

Reformovaná kresťanská cirkev

3

Bratská jednota baptistov

5

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

1

Bez vyznania

151

Iné

3

Nezistené

102

Spolu

612

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tabuľka č. 5 - Obyvateľstvo podľa národnosti
Národnosť

Počet obyvateľov

Slovenská

418

Maďarská

113

Rómska

3

Ukrajinská

2

Česká

11

Nemecká

1

Ruská

2

Nezistená

62

Spolu

612

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Tabuľka č. 6 - Obyvateľstvo podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Počet
obyvateľov

Základné

77

Učňovské (bez maturity)

57

Stredné odborné (bez maturity)

49

Úplné stredné učňovské (s maturitou)

15

Úplné stredné odborné (s maturitou)

108

Úplné stredné všeobecné

28

Vyššie odborné vzdelanie

9

Vysokoškolské bakalárske

24

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské

107

Vysokoškolské doktorandské
Bez školského vzdelania
Nezistené
Úhrn

3
128
7
612

Zdroj: Štatistický úrad SR

V obci Hviezdoslavov podľa posledných údajov Obecného úradu Hviezdoslavov k
15.4.2019 býva 1990 obyvateľov. Podrobné vekové delenie obyvateľstva poskytuje
nasledovná tabuľka. Táto tabuľka bude slúžiť aj ako zdroj dát pri výpočte ďalších
aktuálnych demografických ukazovateľov obce, ako je index ekonomického zaťaženia,
index ekonomickej závislosti mladých ľudí, index ekonomickej závislosti starých ľudí,
index veku a index starnutia. Sú to ukazovatele, ktoré nám poskytnú komplexnejší obraz
o demografickom a ekonomickom vývoji obce.
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Tabuľka č. 7 - Aktuálne zloženie obyvateľstva podľa veku
Počet
obyvateľov

%

0-2
3-4
5
6-9
10 - 14
15
16 - 17
18 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 62
63 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

181
90
24
96
89
15
26
28
84
182
287
248
199
124
97
50
36
22
45
31
21
9
6

9,1
4,5
1,2
4,8
4,5
0,8
1,3
1,4
4,2
9,1
14,4
12,5
10,0
6,2
4,9
2,5
1,8
1,1
2,3
1,6
1,1
0,5
0,3

Spolu

1990

100,0

Vek

Zdroj: Obecný úrad Hviezdoslavov

Tabuľka č. 8 - Obyvateľstvo podľa obdobia produktivity
Počet
obyvateľov v
roku 2019

2019

480
1398
112
1990

24,1
70,3
5,6
100,0

Predproduktívny vek
Produktívny vek
Poproduktívny vek
Spolu
Zdroj: Obecný úrad Hviezdoslavov
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Na základe tejto tabuľky môžeme konštatovať, že ku dňu 15.4.2019 z celkového počtu
obyvateľstva obce tvorilo 70,3 % obyvateľov v produktívnom veku. Obyvatelia
predproduktívneho veku tvorili 24,1 % a obyvatelia poproduktívneho veku 5,6 % z
celkového počtu obyvateľstva obce Hviezdoslavov.
Index ekonomického zaťaženia v %: 42,34
Index ekonomickej závislosti mladých ľudí v %: 34,33
Index ekonomickej závislosi starých ľudí v %: 8,01
Index veku - Iv: 151
Index starnutia - Is: 23,33
Poznámka:
Predproduktívny vek (0-14 rokov) je vek, v ktorom obyvateľstvo ešte nie je ekonomicky
aktívne.
Produktívny vek (15-64 rokov) je vek, v ktorom je väčšina obyvateľstva ekonomicky
aktívna.
Poproduktívny vek (65 rokov a viac) je vek, v ktorom väčšina obyvateľstva už nie je
ekonomicky aktívna.
Index ekonomického zaťaženia - vyjadruje počet osôb v predproduktívnom veku (0-14
rokov) a poproduktívnom veku (65+ rokov) pripadajúcich na 100 osôb v produktívnom
veku (15-64 rokov).
Index ekonomickej závislosti mladých ľudí - vyjadruje počet osôb v predproduktívnom
veku (0-14 rokov) na 100 osôb v produktívnom veku (15-64 rokov).
Index ekonomickej závislosti starých ľudí - vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku
(65+ rokov) na 100 osôb v produktívnom veku (15-64 rokov).
Zdroj: Štatistický úrad SR

Početnosť produktívnej vekovej kategórie klesla v nami sledovanom časovom intervale
zo 72,9 % na 70,3 %, č.j. pokles o 2,6 %. V sledovanom období podieľ obyvateľstva
predproduktovej vekovej kategórie na celkovom počte vzrástol o 3,8 percentuálnych
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bodov z 20,3 % v roku 2011 na 24,1 % v roku 2019. Početnosť poproduktívnej vekovej
kategórie v sledovanom období klesla o 1,2 percentuálnych bodov z 6,8 % na 5,6 %.
Grafické znázornenie týchto údajov poskytuje nasledujúci graf:
Graf č. 3 - Porovnanie období produktívnosti v r. 2011 vs. 2019
Obdobie produktivity - 2011 vs 2019
2011

72,9

20,3

2019

70,3

24,1
6,8

Predproduktívny vek

Produktívny vek

5,6

Poproduktívny vek

Porovnanie vývoja početností jednotlivých vekových kategórií a ich podielu v celkovej
populácii preukázalo, že populácia obce mladne. Potvrdzuje to protichodný trend vývoja
početnosti predproduktívnej a poproduktívnej vekovej kategórie. V tabuľke č. 9 sú
uvedené hodnoty ukazovateľov starnutia populácie v rokoch 2011 až 2019 - index veku
(Iv) a index starnutia (Is).
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Tabuľka č. 9 - Ukazovatele starnutia populácie obce Hviezdoslavov
Rok

Iv (%)

Is (%)

2011

94

67,7

2019

151

23,33

Zdroj: Štatistický úrad SR, Obecný úrad Hviezdoslavov

Z hodnôt Iv je vidieť, že v priebehu sledovaného obdobia populácia obce mládla. Kým v
roku 2011 na 100 osôb starších ako 50 rokov pripadalo približne 94 detí, v roku 2019 to
je 151 detí.
Aj Is poukazuje na mládnutie obyvateľstva obce. Kým v roku 2011 na 100 obyvateľov
mladších ako 15 rokov pripadalo skoro 68 obyvateľov starších ako 65 rokov v roku 2019
toto číslo kleslo na menej ako 24.
Mládnutie obyvateľstva obce nepatrí medzi štandardné vývojové trendy ani na
Slovensku ani v Európskej únii. Prináša to nové výzvy pre ekonomické podmienky,
kultúrne tradície či rodinný život a štruktúry, ale vo významnej miere ovplyvňuje aj
celkový rozvoj obce.
2.3 Sociologická analýza
Občianska vybavenosť
Administratívnu a samosprávnu prevádzku zabezpečujú v obci Obecný úrad.
Edukáciu a vzdelávanie v obci zabezpečuje miestna materská škola. Toto
zariadenie zabezpečuje celodennú starostlivosť pre deti predškolského veku. V
materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogický zamestnanci, ktoré pripravujú pre deti
bohatý edukačný program. Materská škola sa nachádza v tichej lokalite budove
rodinného domu v blízkosti Obecného úradu, kultúrneho domu a tesne vedľa verejného
viacúčelového športového ihriska. Disponuje s dostatočne veľkým členitým školským
dvorom, ktorý je zatrávnený. Na dvore sú preliezky, hojdačky, pieskovisko, posed,
lavičky a množstvo stromov. Školský dvor je bezpečne oplotený. Materská škola má dve
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triedy a navštevuje ju spolu 37 detí. Stravu zabezpečuje Školská jedáleň pri MŠ
Kvetoslavov a je denne 2x dovážaná prevádzkovým zamestnancom MŠ.
Výchova a vzdelávanie v MŠ prebieha v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
pre pred primárne vzdelávanie, ktorý je východiskom pre Školský vzdelávací program –
„ZVEDAVÉ HVIEZDIČKY“. Počas celého školského roka prebiehajú rôzne aktivity a
akcie. Na ich príprave sa podieľa celý kolektív materskej školy. Snažía sa v deťoch
vyvolať radosť z tvorivej aktivity, upevňovať vzájomnú interakciu rodič – dieťa – učiteľ.
Kladie sa dôraz na aktivitu dieťaťa, podporuje prirodzenú detskú zvedavosť a tvorivosť.
MŠ je zapojená napr. do projektov:
 Školské ovocie
 Zdravé oči v škôlke
 Triedime odpad
 Dajme spolu Gól ( SFZ).
O dianí MŠ informuje obyvateľstvo a širokú verejnosť prostredníctvom internetovej
stránky: https://mshviezdoslavov.webnode.sk.
Kapacita miestnej MŠ je nepostačujúca. Preto vedenie obce už podniklo
potrebné kroky na rozšírenie existujúcej MŠ. Začala sa realizácia prístavby materskej
školy formou modulov. V súlade s globálnym cieľom IROP - zlepšenie kvality života
obyvateľov a udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj obce Hviezdoslavov zabezpečením
poskytovania kvalitných a dostupných verejných služieb predprimárneho vzdelávania,
prostredníctvom vybudovania nových kapacít MŠ Hviezdoslavov, zabezpečenia
potrebného materiálno-technického vybavenia nových priestorov a úpravy existujúcich
priestorov MŠ.
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Termín realizácie projektu: 02/2019 – 11/2019
V oblasti predprimárneho vzdelávania v obci Hviezdoslavov: nedostatočnú kapacitu MŠ
ako jediného zariadenia predprimárneho vzdelávania v obci a nevyhovujúci technický
stav priestorov MŠ z pohľadu bezbariérového prístupu pre deti s obmedzenou
schopnosťou pohybu. Projekt bude realizovaný 10 mesiacov a pozostáva z:
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Hlavnej aktivity projektu č. 1 – Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov



Hlavnej aktivity č. 2 – Materiálno-technické vybavenie nových priestorov MŠ



Hlavnej aktivity č. 3 – Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ

Výstupom projektu je výstavba novej 2-podlažnej prístavby materskej školy formou
modulov, pričom navrhovaná prístavba je samostatná budova v areáli MŠ, ktorá
nezasahuje do existujúceho objektu MŠ; vytvorenie 3-och nových tried s max. kapacitou
74 detí, vrátane nevyhnutného prevádzkového, hygienického a technického zázemia a
materiálno-technické vybavenie novovytvorených priestorov MŠ (interiérové vybavenie
priestorov

a

zakúpenie

interaktívnej

tabule).

Projekt

tiež

rieši

vybudovanie

bezbariérového vstupu do existujúceho objektu MŠ.
V súčasnosti obec neprevádzkuje vlastnú základnú školu. Rozhonutím OÚ
Trnava, odbor školstva zo dňa 20.2.2018 bol pre územie Hviezdoslavova určený
spoločný školský obvod Základnej školy Veľká Paka 253, Veľká Paka pre žiakov 1.
stupňa a ďalej spoločný školský obvod Základnej školy Štvrtok na Ostrove na adrese
Školský rad 416/27 a spoločný školský obvod Základnej školy Lehnice na adrese
Školská 840 pre žiakov 1. a 2. stupňa.
Chýbajúca základná škola má najvyššiu prioritu pre vedenie obce. Momentálna
veľmi priaznivá veková štruktúra obyvateľstva a demografický vývoj prináša vysoký
počet detí, pre ktoré musí obec zabezpečiť školskú dochádzku. Je to finančne veľmi
náročná úloha, preto sa vedenie obce rozhodlo o spoluprácu s Rímskokatolickou
cirkvou. Hlavným cieľom riešenia je v zmysle platného územného plánu obce
Hviezdoslavov navrhnúť zástavbu centra obce. Vytvoriť podmienky pre umiestnenie
základnej občianskej vybavenosti, základnú školu 9-triednu s telocvičňou, kostol s
farským úradom, komunitné centrum, zdravotné stredisko, príp. denný stacionár a aj
súkromný polyfunkčný objekt.
Riešené územie bolo koncepčne logicky rozšírené o areál Obecného úradu a
Kultúrneho domu pre ich funkčné spolupôsobenie. Ďalšími dôležitými cieľmi riešenia je
vytvoriť kľudný a dostatočný veľký školský dvor, ktorý bude obsahovať existujúce ihrisko
a aj ďalší verejný kontaktný priestor pre hody, trhy a pod.
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Návrh riešenia je formovaný v zmysle zásady vytvoriť kľudný dvor Základnej školy.
Uvedené bolo dosiahnuté vďaka rozdeleniu súkromného polyfunkčného objektu na dve
budovy pri komunikáciách so štítovými stenami, na ktoré sú napojené stavby Základnej
školy a zdravotného strediska. Hmota kostola zodpovedá požiadavkám a môže pojať
200 – 250 veriacich. Kostol nadväzuje na farský úrad a rastlú zeleň, ktorá môže byť
poňatá ako „rajská záhrada“. Základná škola je navrhnutá ako 9-triedna a menšou
telocvičnou, je prepojená na existujúci areál Materskej školy a existujúce ihrisko. V
najpokojnejšej časti v závetrí územia pri ZŠ a MŠ je navrhnuté komunitné centrum
najmä pre mamičky s deťmi.
Podľa najaktuálnejších rokovaní je eventualitou cirkevná katolícka základná škola (9
tried - cca. 180 žiakov) s telocvičňou. O majoritné financovanie zrejme 1. podobného
typu takejto ZŠ na ŽO javí záujem Rímskokatolícka cirkev.
Vedenie obce sa s najväčšou vážnosťou začalo ponukou zaoberať z nasledovných
dôvodov:


Vedenie obce pociťovalo záväzok zaoberať sa petíciou občanov, požadujúcou
spolupracovať s cirkvou na zámere umiestnenia chýbajúceho kostola v obci.



Na základe podrobného rozboru situácie v obci najmä z hľadiska očakávaného
demografického vývoja, povinností obce pri zabezpečení potrieb výchovy
a vzdelávania detí a tiež z hľadiska legislatívnych a finančných možností riešenia
týchto problémov sa jednoznačne potvrdzuje, že sa nachádzame v mimoriadne
kritickej situácii. Najneskôr v horizonte 2-3 rokov nebude obec schopná plniť
svoje zákonné povinnosti pri zabezpečení predškolskej a školskej dochádzky,
a tento stav sa bude každým rokom zhoršovať o deficit pre umiestnenie cca. 50
detí a to bez zohľadnenia ďalšieho nárastu počtu obyvateľov z titulu rastu obce.
Počet školopovinných detí (vrátane v dôsledku pripravovaného zákona o
predškolskej príprave) dosiahne v r. 2025 približne číslo 500 a toto číslo sa
v ďalších rokoch bude ešte zvyšovať.



Vzhľadom na časovú a investičnú náročnosť prípravy a realizácie výstavby
základnej školy je nepravdepodobné, aby bola obec schopná zrealizovať
akýkoľvek zámer v tejto oblasti skôr ako po r. 2023 - 2025. V tom čase už
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niekoľko rokov nebude schopná plniť svoje zákonné povinnosti, čo výrazne
negatívne ovplyvní kvalitu života v obci. Akékoľvek riešenie - aj čiastkové - môže
pomôcť preklenúť toto rizikové obdobie, pričom zriadenie cirkevnej školy sa
v tejto chvíli javí ako jediným takýmto dostupným čiastkovým riešením. Reálny
termín realizácie tohto zámeru sa javí september 2020, prípadne september
2021. Z pohľadu postupného riešenia celkového problému dostatočnej kapacity
základných škôl sa dá vnímať táto možnosť ako flexibilné rozšírenie ponuky
vzdelávania v súlade s princípmi pluralitnej spoločnosti.


Aby malo vedenie obce k dispozícii názor občanov (najmä so školopovinnými
deťmi) a ostatnej verejnosti, realizovalo prieskum záujmu o umiestnenie detí do
takejto školy a tiež verejné prerokovanie zámeru. Z prieskumu jednoznačne
vyplynul záujem o umiestnenie prevyšujúci kapacitu plánovanej školy a z
verejného prerokovania boli získané podnety, ktoré budú zohľadnené v ďalšom
procese.

Grafické znázornenie plánovanej zástavby centra obce.

K zabezpečeniu kultúrnych a spoločenských akcií v obci je občanom k dispozícií
kultúrny dom, ktorý slúži k usporiadaní rôznych kultúrnych a športových podujatí.
Bolo založené vlastné obecné minikino s tulivakovým sedením v kultúrnom dome.
Premietajú sa tu filmy tak pred deti ako aj pre dospelé obyvateľstvo.
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V budove sa nachádza koľkáreň, ktorého fungovanie bolo obnovené v nedávnej
minulosti. Kolkáreň slúži obyvateľom Hviezdoslavova na trávenie voľného času.
Organizačne je prevádzka kolkárne zabezpečená pracovníkmi obce Hviezdoslavov.

Foto: Koľkáreň v KD

Obecný kultúrny dom poskytujej priestory aj pre novovzniknuté žitno-ostrovské
ochotnícke divadlo obce Hviezdoslavov “DIVADLO HVIEZDOSLAVOV”. Režisérom a
lídrom divadla je pán Peter Farkas, absolvent konzervatória v BA a za sebou má aj kurz
ochotníckeho divadla (Národné osvetové centrum, 1996).

Je laureátom súťaže

Akademický Prešov.
V priestoroch kultúrneho domu sa slúžia aj nedeľné bohoslužby.
V obci sa nachádza detské ihrisko. Detské ihrisko bolo vybudované a dané do
užívania s cieľom prinášať nové pohybové aktivity a radosť. Jednotlivé prvky ihriska sú
určené pre deti od 3 do 15 rokov. Deti do 6-tich rokov musia byť v doprovode osoby
staršej ako 18 rokov.
Športové a kultúrne akcie sú usporadúvané aj v športovom areáli obce.
Nachádza sa tu Skatepark Hviezdoslavov. Zariadenie je určené predovšetkým pre
mládež staršiu ako 15 rokov. Deti a mládež vo veku 6-15 rokov môžu zariadenie
využívať len v sprievode sprevádzajúcej osoby vykonávajúcej dozor t.j. predovšetkým
rodičov, prípadne inej osoby, ktorá musí byť staršia ako 18 rokov a ktorú touto činnosťou
poveril zákonný zástupca takéhoto užívateľa.

31

KPSS obce Hviezdoslavov, 2019 - 2025

TIK-TAK rodinné centrum ponúka svojim návštevníkom nasledovné služby:
reštaurácia, kaviareň, vináreň, posilovňa, kardio-fitness, masáže, kaderníctvo, manikúra,
pedikúra, detské ihrisko vnútri aj vonku.

Foto: Vonkajšie detské ihrisko pri rodinnom centre TIK-TAK

Zdravotnícka starostlivosť pre deti aj dospelých je zabezpečená dochádzaním
pacientov do ambulancií lekárov v Bratislave, Dunajskej Strede, Šamoríne a okolitých
obciach. Najväčšia hustota siete zdravotníckych zariadení je v hlavnom meste
Bratislava, od ktorého je obec Hviezdoslavov vzdialená iba 20 km, čo výrazne zvyšuje
dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo všetkých kategórii detí, dospelých
a dôchodcov. Komplexnú odbornú starostlivosť občanom Hviezdoslavova poskytujú
jednotlivé nemocnice v Bratislave a Dunajskej Strede.
V obci bola založená iniciatíva “Za bezpečnejši Hviezdoslavov” s aktívnym I
pasívnym hliadkovaním, čo zvyšuje bezpečnosť v obci.
Naštartoval

sa

projekt

prímestskej

autobusovej

dopravy

Hviezdoslavov-

Bratislava-Hviezdoslavov s novou, centrálnou autobusovou zastávkou pri Hviezdnom
bývaní, ktorá bude dobudovaná v blízkej budúcnosti.
Obec o dianí v obci informuje obyvateľstvo a širokú verejnosť prostredníctvom
internetovej stránky www.hviezdoslavov.sk, obecného rozhlasu, SMS a mailových
notifikácií. Pre lepšiu informovanosť občanov sa začali vysielať videozáznamy
z obecných zastupiteľstiev. Zaviedol sa každomesačný starostovský live stream, kde
obyvatelia majú možnost priamo, v živom vysielaní sa obrátiť na starostu so svojimi
otázkami a problémami.
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Na začiatku roka 2019 boli starostom zavedené dve novinky na zlepšenie
komunikácie s občanmi. Prvou sú tzv. „Sobotné dopoludnia so starostom“ pre
komunikáciu a riešenie podnetov s obyvateľmi, ktorí sú pracovne vyťažení cez pracovný
týždeň. Druhou novinkou je, že každú druhú sobotu sú symbolickou a milou súčasťou
takýchto dopoludní aj drobné, no spoločné, komunitné raňajky na OÚ pre ľudí. Raňajky
budú hradené výsostne z osobných a crowdfundingových zdrojov, mimo obecný
rozpočet.
2.3.1 Ekonomická aktivita obyvateľstva
Na základe sociálnej situácie - spoločenského postavenia obyvateľstva, ale i
sociálnej situácie z hľadiska hmotného zabezpečenia sa do úvahy berú okolnosti a
aspekty, ktoré najviac ovplyvňujú sociálnu situáciu rodín a občanov ako je vzdelanie,
zamestnanosť, sociálne postavenie občanov z pohľadu sociálnych skupín – deti a
mládež, rodiny s deťmi, nezamestnaní, seniori, ťažko zdravotne postihnutí či občania so
sociálno-patologickými problémami alebo iné sociálne znevýhodnené skupiny a na
základe tejto analýzy sa stanovia ciele a priority v sociálnej oblasti.
Ekonomicky aktívni občania obce pracujú zväčša v štátnych, alebo súkromných
výrobných podnikoch či v poľnohospodárstve. Väčšina občanov denne dochádza do
práce do Bratislavy alebo do ostatných obcí v blízkosti trvalého bydliska.
Počet nezamestnaních v obci podľa údajov ÚPSVaR k 31.3.2019 je 17, z toho 1 občan
je dolhodobo nezamestnaný. Tento údaj je ale mierne skreslený, nakoľko nezahŕňa
počet

dobrovoľne

nezamestnaných

občanov.

Skrytú

nezamestnanosť,

t.

j.

nezamestnanosť ľudí, ktorí nie sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie, alebo boli
z evidencie z rôznych dôvodov vyradení, nie je možné zistiť. Taktiež počet evidovaných
nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie nekorešponduje s počtom občanov
nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.
Najmenšie šance umiestniť sa na trhu práce majú hlavne starší občania nad 50 rokov,
taktiež absolventi škôl, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, občania s nízkou
úrovňou vzdelania a dlhodobo nezamestnaní. Kým pre starších ľudí je typické, že nie sú
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schopní pružne reagovať na zmenu trhu práce, absolventi škôl majú problém nájsť si
svoje prvé zamestnanie kvôli nedostatočnej praxi.
V nasledujúcej

časti

štúdia

poskytneme

niektoré

aspekty

ekonomických

ukazovateľov obyvateľstva obce Hviezdoslavov. Všetky údaje pochádzajú z Ústredia
práce, sociálnych vedí a rodiny z Oddelenia štatistiky a zberu údajov. Údaje sú
k 31.3.2019.
Tabuľka č. 10 - Poberatelia dávok v hmotnej núdzi
Druh príjmu
Dôchodky
Ostatné dôchodky
Dávky sociálnej inklúzie
Dávky zo sociálneho zabezpečenia
Ostatné dávky zo sociálneho poistenia
Iné príjmy
Osobitný príspevok
Pracovná činnosť
Príjmy zo ŠSD
Príjmy z PP pre ŤZP
Výživné
Dary
Nezaradené

Počet posudzovaných osôb
Neúplna
Celkový
Úplna rodina
rodina
súčet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3

Tabuľka č. 11 - Peňažné príspevky na kompenzáciu - počet poberateľov podľa veku
Vek

Počet poberateľov

0 - 5 rokov

0

6 - 17 rokov

0

18 - 24 rokov

0

25 - 59 rokov

7

60 - 64 rokov

1

65 a viac rokov
Celkom

5
13
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Tabuľka č. 12 - Rodičovský príspevok - počet poberateľov
Obdobie

Počet poberateľov

2019-03

109

Tabuľka č. 13 - Peňažný príspevok na opatrovanie - počet poberateľov
Obdobie

Počet poberateľov

2019-03

3

Tabuľka č. 14 - Počet uchádzačov o zamestnanie
Obdobie

Počet UoZ

Z toho dlhodobo evidovaných

2019-03

17

1
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3

ANALÝZA STAVU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE
HVIEZDOSLAVOV
Východiskom k spracovaniu analýzy stavu poskytovaných sociálnych služieb boli

dostupné údaje v územnom obvode obce, získané osobným, telefonickým a
elektronickým kontaktom s poskytovateľmi sociálnych služieb od Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny. Sociálna služba môže byť poskytovaná ambulantnou formou,
terénnou formou, pobytovou formou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej
situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava. V zmysle zákona o sociálnych
službách má poskytovanie sociálnych služieb v prirodzenom prostredí klienta prednosť
pred pobytovou formou. Z uvedeného dôvodu sa kladie a aj v budúcnosti bude klásť
dôraz na rozvoj ambulantných a terénnych sociálnych služieb. Sociálna infraštruktúra je
určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Jej rozmiestňovanie je spojené so
štruktúrou osídlenia ako aj veľkosťou obce.
Sociálne služby podľa druhu sú:
 Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb v zariadeniach.
 Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi.
 Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku.
 Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií.
 Podporné služby.
 Sociálne služby možno účelne a vhodne spájať.
V obci nepôsobí sociálne zariadenie, v ktorom je možné zabezpečiť sociálnu službu
odkázaným v zariadení. V blízkosti obce sa nachádza sociálne zariadenie, najbližšie
v Šamoríne, kde je možnosť zabezpečiť potrebné sociálne služby v zariadení.
Opatrovateľská služba nie je prevádzke. Sociálne služby pre túto sociálnu skupinu
v súčasnosti

zabezpečuje

aj

rodina

s využitím

ďalších

systémov

sociálneho
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zabezpečenia a pomoci cez dávky. Medzi poskytovateľmi sociálnych služieb sú aj také,
ktoré prijímajú ľudí aj mimo okresu (napríklad v obci Lehnice sa nachádza VITALITA
n.o., ktoré zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sa
vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o
seba postarať).
Na koordináciu sociálnej služby obec nemá vytvorenú funkciu sociálneho
pracovníka. V poslednej dobe badať ťažkosti s umiestnením odkázaných na pomoc v
zariadeniach. Je nevyhnutné vytvorenia sociálneho zariadenia pre potreby obce a
regiónu v spolupráci s VÚC, regionálnym združením obcí alebo s tretím sektorom. Preto
obec podporuje aktivity subjektov na vytvorenie sociálneho zariadenia pre potreby obce
a regiónu. Vhodnou alternatívou do budúcna môže byť permanentné zabezpečenie
poskytovania opatrovateľskej služby a stravovania, zreteľom na zotrvanie prijímateľov
v domácom prostredí, k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný spoločenský a kultúrny
rozvoj cieľovej skupiny.
Nakoľko finančné možnosti obce sú obmedzené, obec podporuje prípadnú
snahu subjektov poskytujúce sociálne služby na zabezpečenie potrebných služieb pre
obec.
Obec poskytuje najmä tieto sociálne služby:
 dohľad nad nesvojprávnymi občanmi (spolupráca s okresným súdom),
 funkcia osobitného príjemcu sociálnych dávok,
 návštevy jubilujúcich starších občanov ( narodeniny, výročia svadby),
 stretnutia dôchodcov,
 pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....),
 poskytovanie finančnej podpory odkázaným.
Obec v prípade potreby podporuje poskytovanie sociálnych služieb s verejnými
a neverejnými poskytovateľmi pre potreby obce.
Obec

Hviezdoslavov

disponuje

nájomnými

bytmi

vo

vlastníctve

obce

Hviezdoslavov, ktoré boli skolaudované v roku 2005 zo Štátneho fondu rozvoja bývania
a dotácií Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja. Jedná sa o 2 bytové domy
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s ôsmimi 3 izbovými bytovými jednotkami. Tieto bytové jednotky znamenajú dostupné
bývanie

domácnostiam

s nízkymi

prijmami

a pre

sociálne

ohrozené

skupiny

obyvateľstva. Bytové jednotky sa pridelujú na základe Všeobecne záväzného nariadenia
č. 3/2012 o prideľovaní nájomných bytov v nájomných bytových domoch postavených
s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania zo dňa
14.2.2012 s účinnosťou od 1.3.2012.
3.1 Cieľové skupiny
Spracovateľská skupina pri vypracovaní štruktúry obyvateľstva vzhľadom k
cieľovým

skupinám

brala

do

úvahy hlavne výsledky demografických analýz,

poskytnutých v predchádzajúcej kapitole. Veková štruktúra populácie zasahuje do
mnohých oblastí v živote a v činnostiach jednotlivca a celej obce. Tieto zmeny sú
sprevádzané kultúrno-hodnotovými, zdravotnými a sociálno-ekonomickými zmenami
obyvateľstva obce a vyžaduje potrebu zaoberať sa celým okruhom novovzniknutých
sociálnych problémov.
Pre potreby spracovania komunitného plánu spracovateľský skupina stanovila 2
základné cieľové skupiny:
 rodiny, deti a mládež v ohrození, jednotlivec,
 seniory, občania so zdravotným postihnutím,
 nezamestnaní,
 zdravotne postihnutí,
 občania so sociálnymi a spoločenskými porblémami.
3.1.1 Rodina, deti a mládež v ohrození, jednotlivec
Do tejto cieľovej skupiny zaraďujeme: všetky rodiny s deťmi na území obce, ktoré
sú príjemcami niektorých sociálnych služieb, osamelé matky s maloletými deťmi,
viacpočetné rodiny a mladé rodiny, neúplné rodiny. Taktiež sem zaraďujeme matky a
ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia, deti a mládež ako najcitlivejšiu skupinu
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obyvateľstva a skupinu osôb, ktorá sa nachádza v krízovej alebo nepriaznivej sociálnej
situácii. Nemôžeme zabúdať aj na deti žijúce v nevyhovujúcom rodinnom prostredí
(zanedbávanie zo strany rodičov, nedostatok záujmu o výchovu a zabezpečeňovanie
základných životných potrieb), tiež deti ohrozené syndrómom CAN (syndrome
zanedbávaného, zneužívaného a ohrozeného dieťaťa), deti a mládež s poruchami
správania a s tendenciami k asociálnemu správaniu, s problémom záškoláctva, taktiež
mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti.
Faktory ovplyvňujúce cieľovú skupinu:
 Vývin a budúcnosť detí a mládeže je vo veľkej miere ovplyvňovaná sociálnym
problémami a zmenami v spoločnosti,

 Vplyv krízovej alebo nepriaznivej situácie v rodine na deti a mládež, narušenie
psychického, fyzického a sociálneho vývynu.
Po riešení nepriaznivej krízovej situácie obec vykonáva opatrenia v zmysle zákona č.
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
V obci sa v súčastnosti nenáchádza organizovaná infraštruktúra na zabezpečenie
činnosti voľného času. V obci je možnosť využitia športového ihriska mládežou.
Hlavnou úlohou

kultúrneho centra v obci Hviezdoslavov je udržiavať, podporovať

a rozvíjať kultúrne a duchovné hodnoty, starať sa o národné kultúrne dedičstvo, rozvíjať
miestne a celonárodné hodnoty a tradície, podieľať sa na vytváraní nových, podporovať
a rozvíjať na dobrovoľnej báze tvorivé záujmovo-umelecké, vzdelávacie a voľno časové
aktivity jednotlivcov i rôznych skupín obyvateľstva.
Existuje vzájomná spolupráca obecného úradu Hviezdoslavov s miestnou
materskou školou. Deti sa aktívne zapájajú do podujatí organizovaných obcou, napr. pre
dôchodcov, pre matky na Deň matiek a ďalšie rôzne slávnosti. Sú pre nich organizované
Deň rodiny, Mikuláš, Vianoce, Deň detí.
Obec nemá vypracovanú vlastnú legislatívu na podporu detí zo sociálne slabších rodín.
Obec nemá vypracované zásady poskytovania finančnej podpory pri narodení dieťaťa.
Identifikácia problému
 Chýba vyhľadávacia činnosť sociálne slabších rodín s deťmi, ktoré potrebujú
pomoc.
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 Nevhodné trávenie voľného času.
 Rodiny s deťmi sú často na hranici životného minima.
 Chýba miestna legislatíva.
Úlohy:
 Zásada poskytovania finančnej podpory novorodencom.
 VZN, ktorým sa určuje pri poskytovaní finančných príspevkov obcou na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 V prípade potreby upozorniť vzdelávacie zariadenie na potrebu asistenta pre
skvalitnenia vyučovacieho procesu pre deti so zdravotným znevýhodnením, zo
sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním.
 Priebežne monitorovať potreby rodín v riziku sociálneho vylúčenia (1x ročne
prieskum).

3.1.2 Seniori
Seniori sú fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Táto skupina
obyvateľstva je odchodom do dôchodku ohrozená spoločenským vylúčením. Služby
určené seniorom sú poskytované občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie
starobného dôchodku a ocitli sa v situácii vyžadujúcej podporu komunity.
Túto skupinu je možné charakterizovať nasledovnými spoločenskými prejavmi:
 Predlžovanie individuálneho aj priemerného veku
 Nárast miery chorobnosti a tým aj zvislosti od sociálnej pomoci,
 Vdovstvo – skôr, či neskôr strata životného partnera a s tým súvisiace sociálne a
ekonomické zmeny,

 Stále existujúci využiteľný potenciál jedincov k aktivitám vo svoj prospech aj v
prospech komunity.
V obci Hviezdoslavov aktuálne žije 113 občanov nad 62 rokov, čo je 5,6 % z celkového
počtu obyvateľstva.
Obec posyktuje svojim seniorom zľavy na niektorých miestnych poplatkoch. Sú to
nasledovné poplatky:
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 Daň z nehnuteľnosti - zľava 70% na dom (nie na pozemok) pre občanov nad 70
rokov.
 Poplatok za komunálny odpad - zľava 60 % pre občanov nad 62 rokov.
Opatrovateľská služba na území obce Hviezdoslavov nie je v prevádzke.
Jedáleň pre seniorov nie je, stravovanie v prípade potreby obecný úrad vie zabezpečiť
od registrovaného dodávateľa stravy. Postup a podmienky pri poskytovaní stravovania
dôchodcom v obci nie sú upravené Zásadami alevo VZN.
Bezbariérovosť v obci je čiastočne riešená.
Identifikácia problémov
 Chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu pomoc,
 Osamelí seniori so zdravotnými problémami,
 Je málo informácii o poskytovateľoch sociálnych služieb,
 Čiastočne riešená bezbariérovosť v obci,
 Chýba miestna legislatíva,
 Chýbajú skúsenosti s poskytovaním sociálnych služieb.
Úlohy:
 V prípade potreby zabezpečiť opatrovateľskú službu.
 V prípade potreby zabezpečiť stravovanie.
 Vypracovať VZN na postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne
postihnutým občanom v obci.
 Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a
o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie treba vyriešiť bezbariérovosť
v obci.
 Priebežne monitorovať potreby seniorov (1x ročne prieskum).
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3.1.3 Nezamestnaní a zamestnanci s nízkym vzdelaním
V spolupráci s ÚPSVaR Dunajská Streda, obec v prípade potreby organizuje
verejnoprospešné práce - menšie obecné služby. Vo väčšine prípadov by sa jednalo
o najodkázanejšie skupiny občanov. Aktivačné práce sa vykonávajú v súlade so
zákonom 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Zároveň obec podľa zákona 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení má možnosť uzatvárať Dohodu o podmienkach vykonávania
menších obecných služieb pre obec

s uchádzačmi o zamestnanie, ktorí nespĺňali

podmienky na podpísanie dohody s ÚPSVaR. V rámci tejto činnosti podporuje
udržiavanie pracovných návykov u osôb, ktoré majú problém uplatniť sa na trhu práce.
Dlhodobo nezamestnaní občania sa stavajú čoraz väčším problémom. Najčastejším
dôvodom dlhodobého zotrvávania v režime nezamestnanosti je ich nedostatočné alebo
minimálne vzdelanie a nízka zručnosť pre potreby trhu práce. Túto skupinu
nezamestnaných

charakterizuje

predčasné

ukončenie

vzdelania,

nevyhovujúca

kvalifikácia z pohľadu ponuky voľných pracovných miest, strata pracovných návykov
a motivácia pracovať, čím sa stavajú neuplatniteľným na trhu práce. Cieľom zámeru je
zlepšenie pracovných návykov, zlepšenie životných podmienok znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie a zotrvanie v pracovnom procese aj po skončení doby
poskytovania príspevku. Obec má záujem pomôcť svojim občanom v hmotnej núdzi
zamestnať sa. Pre občana je to okrem finančného aj morálne ocenenie, že je užitočný
a má možnosť zaradiť sa do kolektívu. Nezanedbateľná je aj možnosť vylepšiť si rodinný
rozpočet. U dlhodobo nezamestnaných klesá s časom aj sebavedomie a tým aj
schopnosť prezentovať sa pred potenciálnym zamestnávateľom.
Podprogram Aktivačné služby – Malé obecné služby sa týka aktivít v obci, údržbu
verejných priestranstiev, obecných budov, zberu separovaného odpadu v obci,
prostredníctvom nezamestnaných občanov pracujúcich v obci v rámci aktivačných prác
a zamestnaných v spolupráci s úradom práce. Momentálne táto činnosť na základe § 10
a 12/2004 sa nevykonáva obyvateľmi obce. Financie v prípade potreby sú zabezpečené
z ÚPSVaR Dunajská Streda.
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Proces poklesu nezamestnanosti sa snaží ÚPSVaR podporovať organizovaním
rekvalifikačných kurzov, tak aby spĺňali požiadavky budúcich zamestnávateľov
a zároveň

uchádzačov

o zamestnanie,

ale

aj

zamestnávateľov

motivovať

prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce – zákon o službách zamestnanosti č.
5/2004 Z.z..
Identifikácia problémov
 Skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie,
 Chýbajú možnosti zamestnať obyvateľov s nízkym vzdelaním,
 Chýba systém motivácie a sprevádzania pre rozvoj zamestnanosti – agentúra
podporovaného zamestnávania, príležitostných prác, podporovanej práce,
 Narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami,
 Nie je vybudované prepojenie a presun informácií medzi občanmi, samosprávou
odborníkmi, ÚPSVaR.
Úlohy:
 Poskytnutie poradenstva a pomoci pri rekvalifikácii.
3.1.4 Zdravotne postihnutí
Skupina občanov, ktorej sociálne problémy vznikajú ako následok ich zdravotného
postihnutia, ktoré sú buď vrodené alebo získané úrazom, či chorobou počas
ontogenézy.
Z kriteriálneho hľadiska charakteru postihnutia rozdeľujeme občanov so zdravotným
postihnutím do 5 základných kategórii:
 mentálne a psychické postihnutia,
 zmyslové postihnutia,
 postihnutia pohybového aparátu,
 kombinované postihnutia,
 ostatné postihnutia ( mnohé majú charakter civilizačných ochorení).
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Každá z uvedených kategórii postihnutí má rozdielne dopady na sociálne následky
postihnutia a tým aj na špecifické potreby a formy pomoci spoločnosti pri ich
uspokojovaní. Zákon o sociálnych službách venuje dostatočný priestor v oblasti
poskytovania sociálnych služieb čo sa týka sortimentu ich druhov ako aj foriem
poskytovania. Mimo oblasť sociálnych služieb je najdôležitejším právnym predpisom
v novej legislatíve podpora sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným
postihnutím do spoločnosti.
V spolupráci s ÚPSVaR je možnosť vytvorenia chránenej dielni pre zamestnanie
zdravotne postihnutej osoby. Zároveň je potrebné zvyšovanie informovanosti o možnosti
zamestnávania sociálne vylúčených občanov v podnikateľskom sektore.
Obec neprispieva na čiastočnú úhradu nákladov stravy pre seniorov a zdravotne
postihnutých. Postup a podmienky pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne
postihnutým občanom v obci nie sú upravené Zásadami alebo VZN.
Identifikácia problému
 chýba vyhľadávacia činnosť občanov so zdravotnými problémami, ŤZP,
 je málo informácii o poskytovateľoch sociálnych služieb,
 nie je vybudované prepojenie a presun informácií medzi občanmi, samosprávou,
odborníkmi,
 chýba možnosť zamestnať zdravotne postihnuté osoby,
 bezbariérovosť v obci je vyriešená len čiastočne.
Úlohy:
 VZN alebo zásady, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní stravovania
dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v obci.
 Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a
o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie treba vyriešiť bezbariérovosť
v obci.
 Priebežne monitorovať potreby zdravotne postihnutých (1x ročne prieskum).
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3.1.5 Občania so sociálnymi a spoločenskými problémami
Svojím zložením ide o najrôznorodejšiu sociálnu skupinu, preto aj potreby,
prístupy, formy a nástroje sociálnej pomoci vo vzťahu k tejto sociálnej skupine sú veľmi
rôznorodé. K tejto sociálnej skupine zaraďujeme:
 občanov bez prístrešia
 občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby
 dlhodobo nezamestnaní občania
 občania spoločensky neprispôsobiví
 závislí občania
 rómska komunita
Vzhľadom

k rôznorodosti

skupiny

a neexistencii

štatistických

údajov

v požadovanej štruktúre a skladbe je možné počet skupín a zvlášť v niektorých jej
kategórii len odhadnúť. Kategória, ktorá z tejto cieľovej skupiny potenciálnych klientov si
vyžaduje osobitnú pozornosť, analýzu a prístup. Táto skupina ľudí patrí medzi najviac
ohrozené sociálnou inklúziou. Ich sociálna situácia už dlhodobo determinuje vysoká
miera nezamestnanosti, najmä dlhodobej, závislosť na dávkach sociálneho systému,
nízka úroveň vzdelania a bývania, nezodpovedný prístup k životu a požívanie
návykových látok vo zvýšenej miere. Treba podotknúť, že dlhodobé sociálne dávky
a príspevky udržiavajú ľudí v pasivite, nevplývajú na ľudí motivačne, aby zmenili svoju
sociálnu a životnú situáciu.
Obec v rámci svojich finančných možností podporuje ich začlenenie do
spoločnosti. Ak vezmeme prevenciu ako celok od sekundárnej po primárnu, ako
predchádzanie vzniku nežiaducich spoločenských situácií včasným odstraňovaním ich
príčin, tak zameranie sociálnej prevencie by malo byť najvyšším princípom
predchádzania patologických javov a krízovým situáciám v rodinách.

Treba zvážiť

možnosť vytvorenia osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi aby sa dávky
sociálneho systému využívali na

ten účel, na ktorý sú poskytované štátom.

Vyhľadávanie, nápravné a rehabilitačné postupy na dosiahnutie pozitívnej zmeny
spadajú pod kompetencie samosprávy, aby mohli v súčasnosti s rodinou zabezpečiť
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základné životné podmienky. Na to, ale v samospráve často nie je dostatok vzdelaných
a odborne fundovaných sociálnych pracovníkov a problém je aj v nízkej výkonnosti
ekonomiky, ktorá nedokáže zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na sociálnu
prevenciu.
Rómska komunita nie je a preto nie sú potrebné sociálne služby pre MRK.
Identifikácia problému
 Chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na pomoc.
 Chýbajú preventívne sociálne opatrenia a financie.
 Narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami.
 Skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie.
 Informácie o možnostiach sociálnej pomoci nie sú dostatočné a na požadovanej
úrovni.
 Násilie v rodinách spojené so závislosťou na alkohole.
 Pasivita občanov riešiť veci verejné.
 Vandalizmus, násilie, drogové závislosti, alkohol.
Úlohy:
 V prípade aktuálnosti vybaviť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných a
dôchodcom s nízkymi príjmami.
 Priebežne monitorovať potreby obyvateľov sociálne odkázaných (1x ročne
prieskum).
3.2 SWOT analýza sociálnej oblasti
SWOT analýza predstavuje nástroj strategického plánovania a používa san a
určenie silných a slabých stránok a na určenie príležitostí a ohrození pre komuniktu.
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Silné stránky

Slabé stránky




Právo na poskytnutie sociálnych služieb je
zaručené rovnako všetkým občanom.



Záujem komunity obce a jej oficiálnych
zložiek o rozvoj sociálnej oblasti



Vlastná legislatívna činnosť
samosprávnych orgánov umožňujúca
úpravu niektorých oblastí sociálnych
služieb podľa špecifických potrieb a
podmienok komunity



Nedostatočne zabezpečená kontinuita
sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri
dlhodobej odkázanosti na pomoc inej
osoby.
Nedostatok finančných prostriedkov na
rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych
služieb.



Nepostačujúci počet kvalifikovaných
zamestnancov, ktorí zabezpečujú
poskytovanie sociálnych služieb.



Bezbariérovosť v obci je riešená len
čiastočne.
Chýba dostatočná infraštruktúra na
voľnočasové aktivity.
Chýbajú skúsenosti s poskytovaním
sociálnych služieb.



Pokoj vidieckeho prostredia.



Blízkosť turisticky, historicky a kultúrne
aktraktívneho mesta.
Dobrý spolupráca obecného úradu s
materskou školou.





Udržiavané staré zvyky a tradície obce.



Chýba miestna legislatíva.



Nízka nezamestnanosť.



Chýba zdravotná infraštruktúra.



Silné komunitné cítenie občanov.



Osamelí obyvatelia v seniorskom veku.



Dobre vypracované komunikačné kanály
medzi vedením obce a občanmi.





Obec disponuje nájomnými bytmi.

Chýbajúca doplnková sociálna služba ako
denný stacionár.





Príležitosti







Legislatívna i finančná podpora nových
foriem sociálnych služieb pre jednotlivé
cieľové skupiny.
Využívania budov a priestorov patriacich
obci pre rozvoj sociálnych služieb.
Budovanie siete sociálnych služieb.
Možnosť cezhraničnej spolupráce cez
projekty.
Priestor na ponuky pre neverejných
poskytovateľov SS.
Práca s verejnosťou za účelom zvyšovania
zodpovednosti a aktívnej účasti pri riešení
životných situácií.



Podpora a rozvoj dobrovoľníctva.




Cielenie opatrení podľa miestnych potrieb.
Rozvoj svojpomocného riešenia miestnach
problémov.
Výstavba centra obce s možnosťami
kultúrneho a spoločenského užitia.



Ohrozenia



Z dôvodov zvyšovania nákladovosti služieb
riziko zvyšovania úhrad a riziko znižovania
kvality.
Možný odliv kvalifikovaných odborníkov zo
sociálnej sféry do iných odvetví.



Nárast počtu sociálnych kategórií občanov
vyžadujúcich sociálne služby.



Neisté finančné zabezpečenie už
prebiehajúcich aktivít.
Nedostatok finančných prostriedkov na
samosprávnej úrovni na výkon kompetencií
obce, v tom aj na zabezpečenie SS.
Nízke príjmy seniorov im neumožnia platiť
za SS.
Zvyšovanie segregácie a chudoby.
Postoje a predsudky zo strany
zamestnávateľov pri poskytovaní
pracovných príležitostí znevýhodneným
sociálnym skupinám komunity.
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Z vyhodnotenia pôsobiacich faktorov je zrejmé, že existuje mierna nerovnováha v
pomere rozsahu silných stránok k prvkom a javom, ktoré pôsobia ako slabé stánky.
Počet a hlavne pôsobenia slabých stránok je prevahe nad silnými. Z uvedeného
vyplýva, že v prípade ak by tento stav v spoločnosti pretrvával a neriešil by sa, mohli by
nastať negatívne javy ako:
 vznik a narastanie sociálneho napätia v komunite obce,
 pokles súčasnej úrovne úž poskytovaných sociálnych služieb,
 pokles alebo strata dôvery v oficiálne orgány obce a ich schopnosť riešiť
problémy v sociálnej oblasti.
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4

CIELE A PRIORITY ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI
HVIEZDOSLAVOV
Pri stanovení priorít, cieľov a opatrení komunitného plánu obce spracovateľská

skupina brala do úvahy

požiadavky a potreby obyvateľov, SWOT analýzu, pričom

definovaním strategického cieľa sa snaží odstrániť alebo zmierniť identifikované
disparity. Na základe uvedených skutočností a v súlade s národnými a regionálnymi
programami bola vytvorená rozvojová stratégia obce Hviezdoslavov v sociálnej oblasti.
Na dosiahutie stanovených cieľov musí využívať koordinovaný postup všetkých
poskytovteľov sociálnych služieb v obci, s efektívnym využitím ich súčasných
personálnych a finančných kapacít a so zameraním san a získanie všetkých dostupných
finančných zdrojov, vrátane prehodnotenia priorít obecného rozpočtu smerom k
navýšeniu v oblasti sociálnych služiev, aby boli v súlade so záujmom a potrebami
cieľových skupín v komunite obce.
4.1 Strategické a špecifické ciele
STRATEGICKÝ CIEĽ V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEV V OBCI
HVIEZDOSLAVOV V ROKOCH 2019 - 2025
Zvýšiť rozsah a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v obci v zmysle
identifikovaných dispariť a vytvoriť tak podmienky pre trvalý rozvoj obce v sociálnej
oblasti.
Na základe definovaného strategické cieľa boli určené špecifické ciele:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ Č. 1

Zabezpečiť pre občanov kvalifikované poradenstvo v
oblasti sociálnych služieb, informovanosť a vytvoriť
podmienky pre účinnú spoluprácu.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ Č. 2

Zabezpečiť dôstojný a bezpečný život pre seniorov a čo
najdlhšie ich udržať v prírodzenom rodinnom prostredí.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ Č. 3

Zabezpečiť priaznivé životné podmienky pre rodiny s
deťmi a vytvoriť podmienky na zabezpečenie potrieb
rodín s deťmi odkázaných na pomoc.
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Jednotlivé ciele vychádzajú zo strategického cieľa a určujú priority v sociálnej oblasti
v horizonte najbližších 6 rokov.
4.2 Ciele, priority, opatrenia a aktivity vo vzťahu k cieľovým skupinám
V nasledujúcej časti štúdia poskytneme podrobný rozpis cieľov, priorít, opatrení
a aktivít podľa špecifických cieľov č. 1, 2 a 3.
4.2.1 Špecifický cieľ č. 1
Opatrenia k špecifickému cieľu č. 1
Zabezpečiť pre občanov kvalifikované poradenstvo v oblasti sociálnych
služieb, informovanosť a vytvoriť podmienky pre účinnú spoluprácu.
Priorita

Opatrenie
Vytvorenie pracovnej pozície sociálny pracovník
obce.

Zabezpečenie kvalifikovaného
rozhodovania a posudzovania
sociálnej situácie občanov v obci.

Zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pracovníkov
OcÚ v sociálnej oblasti.
Vytvoriť informačnú databázu o kvalifikovaných
pracovníkoch v sociálnej oblasti v obci
(opatrovateľka, sociálny pracovník, atď.

Rozvoj partnerstva s okolitými obcami
Vytváranie partnerstiev za účelom
(Kvetoslavov, Hubice, Štvrtok na Ostrove,
poskytovania sociálnych služieb s
Miloslavov, Most...)
okolitými obcami a subjektami v tejto
oblasti.
Rozvoj partnerstva medzi poskytovateľmi
sociálnych služieb v okolí (Šamorín, Lehnice...)
Zabezpečenie kvalitnej a včasnej
informovanosti občanov o
sociálnych službách a dávkach

Zabezpečiť vydanie sprievodcu sociálnymi
službami v obci a okolí pre obyvateľov obce.
Zabepečiť pravidelnú aktualizáciu sociálneho
sprievodcu podľa potreby.
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Aktivity k špecifickému cieľu č. 1
Opatrenie
Vytvorenie pracovnej
pozície sociálny
pracovník obce

Zabezpečenie ďalšieho
vzdelávaniai
pracovníkov OÚ v
sociálnej oblasti
Vytvoriť informačnú
databázu o
kvalifikovaných
pracovníkoch v
sociálnej oblasti v obci
(opatrovateľka, sociálny
pracovník, atď.
Rozvoj partnerstva s
okolitými obcami
(Kvetoslavov, Hubice,
Štvrtok na Ostrove,
Miloslavov, Most...)

Rozvoj partnerstva
medzi poskytovateľmi
sociálnych služieb v
okolí (Šamorín,
Lehnice...)

Zabezpečiť vydanie
sprievodcu sociálnymi
službami v obci a okolí
pre obyvateľov obce.

Aktivita

Termín

Zdroje
Rozpočet
obce
Rozpočet
obce

Schválenie zmeny v
organizačnej štruktúre v OZ.
Výberové konanie a obsadenie
pozície sociálny pracovník
Vyhodnotenie potrieb ďalšieho
vzdelávania pracovníkov OÚ vo
vzťahu k úlohám KPSS v
sociálnej oblasti.
Zabezpečenie kontinuálneho
vzdelávania na základe potrieb
a vyhodnotenie účinnosti
vzdelávania.

II.
polrok
2020

Rozpočet
obce

II.
polrok
2020

Rozpočet
obce

Vyškolenie pracovníkov
poverených zostavením a
udržiavaním databázy.

II.
polrok
2020

Rozpočet
obce

Vytvorenie systému zberu dát o
kvalifikovaných pracovníkoch v
sociálnej oblasti v obci.
Identifikovanie a oslovenie
obcí, ktorí môžu byť
potencionálni členovia
partnerstva.
Definovanie rozsahu a spôsobu
spolupráce, formalizovanie
partnerstva.
Identifikovanie a oslovenie
poskytovateľov sociálnych
služieb, ktorí môžu byť
potencionálni členovia
partnerstva.
Definovanie rozsahu a spôsobu
spolupráce, formalizovanie
partnerstva.
Vytvorenie realizačného tímu
na zber dát a prípravu štruktúry
sociálneho sprievodcu.
Vytvorenie informačnej mapy o
poskytovateľoch sociálnych
služieb v okolí, o dávkach v
sociálnej oblasti.

II.
polrok
2020

Rozpočet
obce

II.
polrok
2020

Rozpočet
obce

II.
polrok
2020

Rozpočet
obce

II.
polrok
2020

Rozpočet
obce

II.
polrok
2020
II.
polrok
2020

Rozpočet
obce

II.
polrok
2020

Rozpočet
obce

Tlač a distribúcia sociálneho
sprievodcu občanom.

II.
polrok
2020

Rozpočet
obce

2020
2020

Rozpočet
obce
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4.2.2 Špecifický cieľ č. 2
Opatrenia k špecifickému cieľu č. 2
Zabezpečiť dôstojný a bezpečný život pre seniorov a čo najdlhšie ich udržať v
prírodzenom rodinnom prostredí.
Priorita

Opatrenie
Zabezpečenie sociálnych služieb podporujúcich
udržanie seniorov čo najdlhšie v ich prirodzenom
domácom prostredí.

Zvýšenie dostupnosti
nedostatkových služieb.

Zabezpečenie stravovania.
Zabezpečenie finančnej podpory stravovania.
V spolupráci s registrovaným subjektom vytvoriť
opatrovateľskú službu pre seniorov.

Vytvoriť a skvalitniť existujúce
služby pre seniorov.

Podpora neformálnych aktivít prispievajúcich k
sebestačnosti seniorov a zapájaniu sa do
spoločenského života v obci (zapájanie ich do
kultúrnych a spoločenských aktivít v obci).
Rozvíjanie vyhľadávacej činnosti vo vzťahu k
osamelým seniorom.

Zvýšenie ochrany a prevencia
seniorov pred rizikami osamelosti.

Podpora preventívnych programov na elimináciu
zločinu a trestnej činnosti zameranej na starších ľudí
(telefonické podvody, cudzie návštevy u seniorov, iné
podvody).

Aktivity k špecifickému cieľu č. 2
Opatrenie
Zabezpečenie sociálnych
služieb podporujúcich
udržanie seniorov čo
najdlhšie v ich
prirodzenom domácom
prostredí.
Zabezpečenie stravovania
a finančnej podpory
stravovania.

Aktivita
Podpora terénnej sociálnej práce v
obci.
Podpora poradenskej činnosti.
Priebežné monitorovanie potrieb
seniorov - prieskum 1 x ročne.
Uskutočniť prieskum záujmu
prijímateľov/seniorov o stravovanie.
Uskutočniť prieskum záujmu u
poskytovateľov stravovania.

Termín

Zdroje

2020 2025
2020 2025
2020 2025
II.
polrok
2020
II.
polrok
2020

Rozpočet
obce
Rozpočet
obce
Rozpočet
obce
Rozpočet
obce
Rozpočet
obce

52

KPSS obce Hviezdoslavov, 2019 - 2025

Podpora neformálnych
aktivít prispievajúcich k
sebestačnosti seniorov a
zapájaniu sa do
spoločenského života v
obci (zapájanie ich do
kultúrnych a
spoločenských aktivít v
obci).

Podpora dobrovoľníckych aktivít
zameraných do svojej komunity
(návšteva osamelých seniorov,
pomoc pri nákupoch, donáška liekov,
doprovod, atď).

2020

Rozpočet
obce

Poskytovanie priestorov pre
neformálne aktivity seniorov.

2019 2025

Rozpočet
obce

Rozvíjanie vyhľadávacej
činnosti vo vzťahu k
osamelým seniorom.

Vytvoriť databázu osamelo žijúcich
seniorov v obci a zaviesť pravidelné
návštevy v spolupráci s
dobrovoľníkmi.

II.
polrok
2020

Rozpočet
obce

Podpora preventívnych
programov na elimináciu
zločinu a trestnej činnosti
zameranej na starších ľudí
(telefonické podvody,
cudzie návštevy u
seniorov, iné podvody).

Organizovanie prednášok,
workshopov na tému eliminácie
zločinu a trestnej činnosti zameranej
na starších ľudí.

II.
polrok
2019

V
spolupráci
s MV SR,
policajnými
zložkami.

4.2.3 Špecifický cieľ č. 3
Opatrenia k špecifickému cieľu č. 3
Zabezpečiť priaznivé životné podmienky pre rodiny s deťmi a vytvoriť podmienky
na zabezpečenie potrieb rodín s deťmi odkázaných na pomoc.
Priorita

Podporiť rodiny v riešení
sociálnej núdze svojich členov.

Opatrenie
Vytvoriť databázu rodín, ktorých členmi sú občania v
nepriaznivej sociálnej situácii (rodiny so ŤZP, s
nezamestnaným členom rodiny v HN, atď.).
Posilniť spoluprácu s rodinami, ktorej člen je odkázaný na
niektorý druh sociálnej služby.
Podpora záujmových aktivít pre deti a mládež.

Rozvoj prevencie

Integrácia detí vo výchovnovzdelávacom procese.

Zvyšovanie spoločenské ocenenia a citlivosti voči
rodičovstvu a mladým rodičom.
Individuálny prístup pri integrácií detí vo vyučovacom
procese so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne
znevýhodneného prostredia alebo s nadaním.
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Aktivity k špecifickému cieľu č. 3
Opatrenie

Aktivita

Vytvoriť systém zberu a
vyhodnocovania potrieb rodín s
členmi v nepriaznivej sociálnej
Vytvoriť databázu rodín,
situácii.
ktorých členmi sú občania v
Vytvorenie aktuálnej databázy rodín
nepriaznivej sociálnej situácii
odkázaných na sociálnu pomoc,
(rodiny so ŤZP, s
strukturovaných podľa sociálnych
nezamestnaným členom rodiny udalostí.
v HN, atď.).
Priebežné monitorovanie potrieb rodín
v nepriaznivej sociálnej situácii prieskum 1 x ročne.
Posilniť spoluprácu s
rodinami, ktorej člen je
Registrácia sociálneho poradenstva
odkázaný na niektorý druh
na VÚC.
sociálnej služby.
Podpora záujmových aktivít
Využívanie vhodných voľných
pre deti a mládež.
priestorov pre deti a mládež.
Zvyšovanie spoločenské
Využívanie spoločenských udalostí
ocenenia a citlivosti voči
obce k osvete, prezentácii a oceneniu
rodičovstvu a mladým
role rodičov a mladých matiek.
rodičom.
Individuálny prístup pri
integrácií detí vo vyučovacom
procese so zdravotným
Zabezpečenie asistenta učiteľa.
znevýhodnením, zo sociálne
znevýhodneného prostredia
alebo s nadaním.

Termín

Zdroje

II.
polrok
2020

Rozpočet
obce

II.
polrok
2020

Rozpočet
obce

2019 2025

Rozpočet
obce

2019 2025

Rozpočet
obce

2019 2025

Rozpočet
obce

2019 2025

Rozpočet
obce

2020 2025

Rozpočet
obce
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5

ČASOVÝ

PLÁN

REALIZÁCIE

KONCEPCIE

ROZVOJA

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Komunitný plán sociálnych služieb obce Hviezdoslavov

úzko participuje na

PHSR obce Hviezdoslavov. Čiastkovým cieľom je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie
spoločenského života v obci.
Nakoľko finančné možnosti obce v súčasnom programovom rozpočte sú ohraničené je
potrebné túto požiadavku zahrnúť do programového rozpočtu na roky 2020 – 2022
(podľa komunitného plánu na roky 2018 – 2022). Určite nie je v možnostiach obce
realizovať tento zámer len z vlastných zdrojov. Zámerom môže byť vypracovaný projekt
s využitím viac zdrojového financovania. Na jednotlivé priority rozvoja sociálnych služieb
stanový Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov zodpovedné osoby a časový
horizont realizácie podľa aktuálnosti, t.j. ako je to uvedené v predošlej kapitole.
Finančné podmienky obce na poskytovanie sociálnej služby, t.j. určenie
finančných zdrojov z rozpočtu obce, rozpočtu vyššieho územného celku a rozpočtu
verejného poskytovateľa sociálnej služby na spolufinancovanie potrebnej kapacity
jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu
službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v
jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu podľa konkrétnych poskytovateľov
sociálnych služieb a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity. Obec Hviezdoslavov
v súčasnosti

neposkytuje

a ani

nezabezpečuje

poskytovanie

sociálnej

služby

v zariadení.
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6

SPÔSOB VYHODNOCOVANIA PLNENIA KOMUNITNÉHO PLÁNU
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Tento plán budú predstavitelia samosprávy a poverené osoby obecným

zastupiteľstvom priebežne monitorovať, zodpovedne posudzovať a vytvárať aj jeho
finančné zabezpečenie. Je záväzným pre tvorbu rozpočtu obce a jeho aktivity sú
premietnuté do rozpočtu obce. Komunitný plán sociálnych služieb obce je rozvojový
usmerňujúci dokument pre všetky subjekty existujúce, či majúce aktivity na území obce,
ktoré chcú realizovať činnosti sociálneho rozvojového charakteru (podnikateľské
subjekty, odborné organizácie, štátne orgány, mimovládny sektor) a je základným
podkladom pre tvorbu sociálnych projektov.
Časový horizont vyhodnocovania komunitného plánu:
Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov minimálne 1x ročne prerokuje Správu
o sociálnej situácii v obci a podľa zistených skutočností bude aplikovať zistené
požiadavky a návrhy do komunitného plánu obce. Na rokovanie zastupiteľstva bude
predložená správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb, aktuálnej
situácii a aktualizácii úloh obce v oblasti sociálnych služieb na budúce obdobie.
Za implementáciu, aktualizáciu a komunikáciu Komunitného plánu sociálnych služieb
obce sú zodpovedné volené a výkonné orgány samosprávy obce.
Schválený dokument bude zverejnený na webovej stránke obce Hviezdoslavov počas
obdobia jeho platnosti (2019 -2025).
Každý občan môže vznášať pripomienky a navrhovať doplnenie KPSS. Dokument sa
bude dopĺňať a meniť podľa aktuálnej situácie, resp. potreby obce a potencionálneho
poskytovateľa sociálnej služby v obci.
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ZÁVER
Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii,
podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom
umožniť im zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné plánovanie by
malo dať odpoveď na otázky ohľadne potrebných služieb v našej komunite, ako majú
byť lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii?. Určite je prínosom
prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej oblasti. No
zároveň je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného zámeru zo
strany štátu. Obec preto musí využívať aj iné zdroje financovania.
Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre
dôstojný a plnohodnotný život. Slúži ku cti obyvateľom obce, že sa snažia plniť vytýčené
ciele, aj keď prostriedky na ďalší rozvoj obce zo štátneho rozpočtu boli značne
obmedzené. Predsudky medzi obyvateľmi v obci nie sú také priepastné ako to poznáme
v iných obciach. Už len preto si zaslúžia pozornosť a podporu štátnych orgánov na
zlepšenie životných podmienok tunajších ľudí.

Hviezdoslavov, apríl 2019
Dokument bol prerokovaný a schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa.......

Marek Lackovič
starosta obce
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