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1
1.1

Úvod
Význam a hlavné princípy komunitného plánovania

Komunitné plánovanie sociálnych služieb obce vytvára vhodné podmienky na zabezpečenie
súladu potreby v oblasti sociálnych služieb pre občanov (obyvateľov obce), v súlade
s miestnymi špecifikami a plánovanie sociálnych služieb na úrovni obce.
Podstata komunitného plánovania spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby
týkajú, resp. môžu dotýkať do procesu ich plánovania a rozhodovania o spôsobe ich
zabezpečovania. Ide predovšetkým o otvorený dialóg o podobe sociálnych služieb
vychádzajúci z poznaných potrieb, zdrojov a hľadajúci najlepšie riešenia ich prepojenia.
Komunitné plánovanie konfrontuje a zosúlaďuje záujmy všetkých zúčastnených strán a vytvára
priestor pre hľadanie najlepších stratégií (výhra – výhra) prostredníctvom vzájomnej
spolupráce.
1.2

Hlavné princípy komunitného plánovania

Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi – v komunitnom plánovaní majú potreby a ciele
všetkých účastníkov rovnakú váhu a názorom všetkých strán musí byť venovaný rovnaký
priestor.
Zapájanie miestneho spoločenstva – do komunitného plánovania je potrebné osloviť a zapojiť
verejnosť tak, aby ponuka na spoluprácu bola zrozumiteľná. Nikto nemá byť vylučovaný
a diskriminovaný.
Hľadanie nových personálnych a finančných zdrojov – významnú úlohu v tejto oblasti má
i spolupráca s podnikateľskými subjektmi, ktoré sa angažujú v sociálnej oblasti, pomoc
dobrovoľníkov, svojpomocné skupiny, pomoc rodiny, susedská výpomoc a pod.
Práca s informáciami – všetky subjekty zapojené do komunitného plánovania majú právo na
rovnaký prístup k informáciám. Pravidelné sprostredkovanie a odovzdávanie informácií je totiž
zárukou spätnej väzby, t. j. pripomienok a podnetov zo strany všetkých účastníkov.
Priebeh spracovania komunitného plánu – má zásadný vplyv na výsledný strategický
dokument. Proces prípravy komunitného plánu je založený na vyhľadávaní, zapájaní a diskusií
rôznych skupín ľudí, čo zabezpečuje, že navrhovaný systém sociálnych služieb bude jedinečný,
systematický a bude plne zodpovedať miestnym potrebám, podmienkam a dostupným zdrojom.
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Zohľadnenie

už

vytvorenej

a osvedčenej

práce

a spolupráce

–

pokračovanie

a zdokonaľovanie fungujúcej spolupráce medzi všetkými účastníkmi komunitného plánovania
prináša kvalitnejšiu ponuku sociálnych služieb, ktorá sa odráža aj v kvalite životných
podmienok obyvateľov obce.
Kompromis priania a možností – výsledkom komunitného plánovania je vždy kompromisné
riešenie medzi tým, čo chceme, a tým čo máme k dispozícií. Dôležitú úlohu zohráva spoločná
dohoda, ktorá vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov určených v komunitnom pláne
podieľať.
Organizačná štruktúra v procese komunitného plánovania

1.3

Pre zabezpečenie správneho procesu komunitného plánovania sú zapájaní všetci účastníci
systému sociálnych služieb (zadávatelia, poskytovatelia, užívatelia), čo výrazne posilňuje
princípy zastupiteľskej demokracie.
•

Zadávatelia sociálnych služieb – subjekty, ktoré sociálne služby zriaďujú, prípadne
zadávajú iným subjektom, financujú a organizujú, a to najmä štátna správa, samospráva,
voľbami poverení zástupcovia, mimovládne organizácie alebo súkromné agentúry.

•

Poskytovatelia sociálnych služieb – subjekty, ktoré sociálne služby poskytujú
a ponúkajú, bez ohľadu na ich právnu formu. Poskytovateľmi sociálnych služieb teda
môžu byť všetky subjekty, ktoré spĺňajú podmienky stanovené zákonom o sociálnych
službách:
o

obec

o

právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou

o

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

o fyzické osoby
o

podnikateľské subjekty

o

súkromné neziskové organizácie
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•

Užívatelia sociálnych služieb – osoby, ktorým sú poskytované sociálne služby alebo
ktoré o ne žiadajú z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie. Užívateľom sociálnych
služieb sa počas života môže stať každý občan.

Všetci aktéri majú v procese plánovania rovnaké práva a povinnosti, najmä v oblasti
rozhodovania a finálnej podoby komunitného plánu.
Plánovanie sociálnych služieb na úrovni obce a zabezpečenie spoluprác v oblasti

1.4

sociálnych služieb
V rámci procesu komunitného plánovania je veľmi dôležité správne zhodnotenie aktuálnej
situácie v obci a to či už z hľadiska jej aktuálnych možností, potreby zabezpečenia jednotlivých
sociálnych služieb, zamerania sa na určité cieľové skupiny obyvateľov, následné plánovanie
sociálnych služieb a to či už z hľadiska informačného, finančného, kapacitného, materiálneho
a personálneho.
Pri plánovaní sociálnych služieb na úrovni obce je veľmi dôležité zhodnotiť i aktuálnu situáciu
v blízkom okolí obce analýzou externého prostredia. Ak v blízkosti obce sú zabezpečované
sociálne služby, ktoré sú kapacitne schopné pokryť cieľové skupiny obyvateľov obce je
potrebné zabezpečiť len určité pridružené služby, ktoré môžu zabezpečovať i samotný
obyvatelia s podporou obce.
Z hľadiska zabezpečenia sociálnych služieb je potrebná i spolupráca medzi jednotlivými
obcami, mestami a samosprávnym krajom na území v ktorom sa obec nachádza. Je veľmi
dôležité zabezpečiť najmä mikroregionálnu spoluprácu teda zoskupenia viacerých obcí a miest,
pričom koncentrovať sociálne služby s ohľadom na mikroregionálne potreby v oblasti
sociálnych služieb. Takýmto spôsobom je možné efektívnejšie plánovať a zabezpečovať
jednotlivé sociálne služby, pretože na území obce nemusí byť vysoká koncentrácia obyvateľov
obce vyžadujúca sociálne služby.
Hlavné ciele komunitného plánovania sociálnych služieb

1.5
•

Identifikovať potreby v sociálnej oblasti na území obce a jej blízkom okolí a zvoliť
stratégiu ich riešenia s ohľadom na prijímateľov a poskytovateľov v oblasti sociálnych
služieb.
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•

Predchádzať sociálnemu vylúčeniu, chudobe, sociálnej odkázanosti, vzniku sociálnopatologických javov a prehlbovaniu týchto negatívnych javov v obci.

•

Viesť aktívny dialóg k daným problémom a potrebám obce v oblasti sociálnych služieb
a aktívne hľadať riešenia konkrétnych problémov v spolupráci obce, obyvateľov,
poskytovateľov sociálnych služieb a prijímateľov sociálnych služieb a pomoci.

•

Rozširovať a čo možno v najväčšej miere skvalitňovať poskytovanie sociálnych služieb
v obci.

•

Zabezpečiť mikroregionálnu spoluprácu (zapojenie viacerých blízkych obcí a miest) pri
riešení potreby v oblasti sociálnych služieb.

Cieľom komunitného plánovania je teda spoločne dospieť k identifikácií problémov, plánovať
a určovať stratégiu a napokon vyriešiť alebo prispieť k riešeniu konkrétneho problému v
komunite.1
1

Zdroj: Fillipová, Komunitný plán sociálnych služieb – Metodická príručka, 2016

1.6

Organizačná štruktúra procesu spracovania KPSS obce Hrnčiarovce nad Parnou

Úroveň
rozhodovania a a
riadenia

•Volené orgány:
•Obecné zastupiteľstvo
•Starosta obce Hrnčiarovce
nad Parnou

Úroveň
plánovania

•Metodická podpora - Ing.
Tomáš Tvaroška
•Iniciátor a garant spracovania
- Obec Hrnčiarovce nad
Parnou
•Spracovateľ KPSS - Ing.
Tomáš Tvaroška

Pracovná skupina
pre KPSS obce
Hrnčiarovce nad
Parnou

•Komisia školstva
a sociálnych vecí
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1.7

Spracovanie dokumentu

Prípravná fáza
Iniciátorom spracovania bola obec Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu potreby aktualizovať
dokument. Obec Hrnčiarovce nad Parnou oslovila k spracovaniu na externú spoluprácu Ing.
Tomáša Tvarošku, ktorý bol zodpovedný za spracovanie dokumentu a metodickú podporu.
O spracovaní dokumentu informovala obec prostredníctvom svojich informačných kanálov
a do procesu spracovania boli zapojení obyvatelia, záujmové spolky a organizácie, pôsobiace
v sociálnej oblasti v obci, a predstavitelia obce.
Analytická fáza
V rámci analytickej fázy bola spracovaná analytická časť dokumentu orientovaná prioritne na
aktuálnu situáciu v oblasti súčasného stavu a potreby poskytovania sociálnych služieb. V rámci
analytickej fázy bola spracovaná:
-

Analýza sociálno-demografických ukazovateľov,

-

Analýza súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb,

-

Analýza potrieb a požiadaviek jednotlivých užívateľov, poskytovateľov sociálnych
služieb v obci a názorov obyvateľov obce,

V rámci analytickej fázy bol spracovaný dotazník pre obec, zamestnancami obecného úradu.
Ďalej bolo zabezpečené dotazníkové zisťovanie obyvateľov obce v oblasti sociálnych služieb
v období od 9.5.2018 do 28.5.2018.
Na základe týchto analýz bolo spracované celkové zhodnotenie a SWOT analýza.
Strategická fáza
Cieľom strategickej fázy komunitného plánovania bolo zadefinovať rozvojovú stratégiu na
základe analytickej fázy a SWOT analýzy. V rámci rozvojovej stratégie bola stanovená vízia
na základe ktorej boli identifikované jednotlivé cieľové skupiny obyvateľstva, stanovené
priority, opatrenia a aktivity v strategickej časti dokumentu.
Implementačná (realizačná fáza)
Na základe strategickej časti boli navrhnuté spôsoby zabezpečenia jednotlivých aktivít, opatrení
a priorít z hľadiska personálneho, finančného, materiálneho, merateľných ukazovateľov. Ďalej
boli určené spôsoby monitorovania a každoročného vyhodnocovania dokumentu a jeho
aktualizácie. Realizačnú fázu bude zabezpečovať obec v spolupráci s budúcimi partnermi.
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Pripomienkovanie a verejné prerokovanie dokumentu
Bude doplnené po tomto procese.
Tabuľka č. 1 - Spracovanie KPSS obce Hrnčiarovce nad Parnou na roky 2018 - 2022
Spracovanie KPSS obce Hrnčiarovce nad Parnou na roky 2018 – 2022
Názov dokumentu:
Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrnčiarovce nad Parnou
na roky 2018 – 2022
Forma spracovania:
- predstaviteľmi, pracovníkmi obce, externou spoluprácou
Riadenie
procesu - Starostom obce a predstaviteľmi obce
spracovania:
Obdobie spracovania: 04.2018 - XX.2018
Financovanie
Vlastné zdroje - Obec Hrnčiarovce nad Parnou
spracovania:
Tabuľka č. 2 - Harmonogram spracovania KPSS obce Hrnčiarovce nad Parnou na roky 2018 2022
Harmonogram spracovania KPSS obce Hrnčiarovce nad Parnou na roky 2018 – 2022
Rok
2018
Termín

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Prípravná fáza
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Realizačná časť
Záver
Pripomienkovani
e
a
verejné
prerokovanie
KPSS
pozn. zelená farba doba spracovania
Tabuľka č. 3 - Metódy zapojenia verejnosti do procesu spracovania KPSS obce Hrnčiarovce
nad Parnou
Metóda
Informovanie
Získavanie názorov
Zohľadnenie
verejnosti
verejnosti
názorov verejnosti
Internetová stránka
obce
✓
✓
✓
www.hrnciarovce.sk
Verejná informačná
✓
tabuľa obce
Dotazníkový
✓
✓
✓
prieskum
E-mailová schránka
obce a telefónne číslo
✓
✓
✓
obce
Verejné
✓
✓
✓
pripomienkovanie
Verejné prerokovanie
✓
✓
✓
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1.8

Východiská komunitného plánu

Základný právny rámec
•Zákon č. 331/2017 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 v znení neskorších
predpisov

Ďalšie právne predpisy
•Zákon č. 369/90 Zb. o obenom zriadení v znení neskorších predpisov
•Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
•Zákon č. 599/2003 Z. z. o hmotnej núdzi
•Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
•Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
•Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
•Zákon č. 443/2010 o dotáciach na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Miestne stratégie
•Program rozvoja obce Červeník na roky 2016 - 2020

Regionálne stratégie
•Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja 2015 - 2020
•Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky
2016 - 2020

Národné stratégie
•Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020
•Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020
•Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 2020
•Národný akčný plán na elimináciu násilia na ženách 2014 - 2019
•Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 - 2020
•Národný program reforiem
•Národná stratégia na ochranu detí pred násilím
•Národná stratégia zamestnanosti
•Stratégia SR pre integráciu Rómov

Európske a medzinárodné stratégie
•Amsterdamská zmluva
•Lisabonská zmluva
•Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
•Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
•Európska sociálna charta
•Dohovor o právach dieťaťa
•Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 - 2020
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1.9

Legislatíva a obsah dokumentu

Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) je spracovaný na základe zákona č.
331/2017 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 v znení neskorších
predpisov. KPSS je spracovaný podľa § 83 tohto zákona na základe nasledovných podmienok:
Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb a vyšší územný celok vypracúva
koncepciu rozvoja sociálnych služieb v spolupráci
a) s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,
b) s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode.
Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít
rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v
oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja
sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové
podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie a do 15 dní od jeho schválenia ho
predkladá vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza.
Obec a vyšší územný celok sú povinné predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb
a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu. Obec je povinná predložiť
návrh komunitného plánu sociálnych služieb na schválenie obecnému zastupiteľstvu do šiestich
mesiacov od zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb. Vyšší územný celok je
povinný predložiť návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb zastupiteľstvu samosprávneho
kraja do dvanástich mesiacov od zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb.
KPSS obsahuje najmä:
a) analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb,
foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo
územnom obvode vyššieho územného celku,
b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode
obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa
jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín v
územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku,
c) analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce alebo územnom
obvode vyššieho územného celku,
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d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych
služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity
týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých
druhoch zariadení v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku,
e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja
sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem
sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch
zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu
navýšenia kapacity tak, aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej
služby pre obyvateľov obce a vyššieho územného celku, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu,
vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok
a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec, vyšší územný celok a zapojené subjekty na
tvorbu a realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych
služieb,
f) spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo
koncepcie rozvoja sociálnych služieb,
g) podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo
koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
2

Zdroj: Zákon č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

2
2.1

Analytická časť
Analýza demografických údajov a sociálnej situácie

2.1.1 Obyvateľstvo
Počet obyvateľov mal od roku 1994 stúpajúcu tendenciu. V roku 2017 je zaznamenaný mierny
nárast obyvateľov obce voči roku 2016. Presný počet obyvateľov v jednotlivých rokoch, vždy
k 31.12., je možné vidieť v tabuľke č. 4. Aktuálne k 31.12. 2017 žije v obci 2289 obyvateľov.
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Tabuľka č. 4 - vývoj počtu obyvateľov 1994 - 2017
Rok
Počet
Rok
Počet
obyvateľov
obyvateľov
1994
1991
2013
2226
2000
2070
2014
2250
2005
2080
2015
2262
2008
2154
2016
2267
2010
2150
2017
2289
2012
2226
Zdroj: ŠÚ SR

2.1.2 Prírastok/úbytok obyvateľstva
Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za
dané obdobie. K 31.12 2017 mal klesajúci charakter a predstavoval úbytok -2 obyvateľov.
Prírastok/úbytok sťahovaním predstavuje počet prisťahovaných, resp. vysťahovaných
obyvateľov, za dané obdobie predstavoval prírastok 26 obyvateľov. Celkový prírastok/úbytok,
ktorý predstavuje súčet prirodzeného prírastku a prírastku sťahovaním predstavoval 22
obyvateľov za dané obdobie.
Tabuľka č. 5 - prírastok/úbytok obyvateľstva v rokoch 2011 - 2017 (vždy k 31.12. v
aktuálnom roku)
Rok
Prirodzený prírastok Prírastok (-úbytok) Celkový prírastok (-úbytok)
(-úbytok)
sťahovaním

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Spolu
0
-1
-1
1
2
-2
-4

Spolu
38
40
1
23
10
7
26

Spolu
38
39
0
24
12
5
22

Zdroj: ŠÚ SR, 2011 – 2017
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2.1.3 Veková štruktúra
Vývoj vekovej štruktúry
V obci je postupný trend zvyšovania počtu obyvateľov v poproduktívnom veku, čiže trend
postupného starnutia. Počet obyvateľov v predproduktívnom veku má rôzny charakter, rozdiely
sú však len mierne ako je možné vidieť v tabuľke č. 6.
Tabuľka č. 6 – Vývoj vekovej štruktúry
Vekové
2011
2012
2013
zloženie/roky
0-14
281
297
287
15 – 64
1551
1567
1561
65 a viac
355
362
378

2014

2015

2016

2017

292
1570
388

292
1563
407

295
1556
416

311
1558
420

Zdroj: ŠÚ SR 2011 - 2017

Aktuálna veková štruktúra
Tabuľka č. 7 - vekové zloženie obyvateľstva k 31.12.2017
Pohlavie Predproduktívny vek Produktívny vek
Poproduktívny
0-14 (v %)
15-64 (v %)
vek 65 a viac (v
%)
Muži
149
784
160
Ženy
162
724
260
Spolu
311
1558
420
Zdroj: ŠÚ SR, 2017

Veková zložka obyvateľstva sa delí na predproduktívny vek (do 14 rokov), produktívny vek
(od 15 do 64 rokov) a poproduktívny vek (65 rokov a viac). Ako vyplýva z tabuľky č. 7
najväčšie zastúpenie má obyvateľstvo v produktívnom veku, naopak najmenej obyvateľov obce
je v predproduktívnom veku.
Index populačnej dynamiky k 31.12.2017
Index populačnej dynamiky sa vypočíta ako pomer predproduktívnej zložky ku
poproduktívnemu obyvateľstvu vynásobený koeficientom 100. Tento index úzko vychádza z
vekovej štruktúry obyvateľstva. Z toho dôvodu vyšiel regresívny typ populácie.
Tabuľka č. 8 - index populačnej dynamiky
Predproduktívna zložka
Poproduktívna zložka
311
420

Typ populácie
74,047
Regresívny typ populácie

Zdroj: ŠÚ SR, 2017
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2.1.4 Národnosť a vierovyznanie
Na základe zistených údajov podľa tabuľky č. 9, možno tvrdiť že v obci je najpočetnejšie
zastúpená slovenská národnosť. V obci je zastúpená slovenská, maďarská, česká a moravská
národnosť. Nezistená národnosť bola u 24 obyvateľov obce, ostatné národnosti u 21 obyvateľov
obce. Z hľadiska sociálnych služieb nie je potrebné zameriavať sa na marginalizované menšiny,
keďže v obci je zastúpená zväčša slovenská národnosť.
Z hľadiska náboženského vyznania podľa tabuľky č. 10 je v obci zastúpená najmä rímskokatolícka cirkev - 1746 obyvateľov, evanjelická cirkev, kresťanské zbory a pravoslávna cirkev.
Nezistené vierovyznanie bolo u 69 obyvateľov a bez vyznania u 158 obyvateľov obce.
Tabuľka č. 9 - Národnostné zloženie obyvateľstva Hrnčiarovce nad Parnou - 2011
Národnosť Počet obyvateľov Národnosť
Počet obyvateľov
slovenská
2116
Chorvátska
0
maďarská
3
Srbská
0
Rómska
0
Ruská
0
Rusínska
0
Židovská
0
Ukrajinská
0
Moravská
1
Česká
5
Bulharská
0
Nemecká
0
Ostatné
21
Poľská
0
Nezistená
24
Zdroj: ŠÚ SR SODB, 2011

Tabuľka č. 10 - Náboženské zloženie Hrnčiarovce nad Parnou - 2011
Náboženské vyznanie/ cirkev
Počet obyvateľov
rímsko-katolícka cirkev
1746
evanjelická cirkev augus. vyznania

20

grécko-katolícka cirkev

0

pravoslávna cirkev
bratská jednota baptistov

1
0

reformovaná kresťanská cirkev

0

kresťanské zbory

8

nezistené vyznanie/cirkev
bez vyznania

69
158

Zdroj: ŠÚ SR SODB, 2011

2.1.5 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
V obci Hrnčiarovce nad Parnou prevláda najmä úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou,
avšak početnú skupinu tvoria i obyvatelia so základným a učňovským vzdelaním, odborným
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stredným bez maturity. Početnou skupinou sú však i obyvatelia bez vzdelania. Pre
predchádzanie vzniku sociálneho vylúčenia a chudoby zohráva vzdelanie dôležitú úlohu pri
uplatnení sa na trhu práce. V obci Hrnčiarovce nad Parnou je preto potrebné zabezpečovať
vzdelávanie obyvateľov obce, najmä detí a mládeže.
Tabuľka č. 11 – Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Počet obyvateľov
314
364
204
97
458
64
22
43
233
16
284
71

Typ vzdelania
Základné
učňovské (bez maturity)
stredné odborné (bez maturity)
úplné stredné učňovské (s maturitou)
úplné stredné odborné (s maturitou)
úplné stredné všeobecné
vyššie odborné
vysokoškolské bakalárske
vysokoškolské mag., inž., dokt.
vysokoškolské doktorandské
bez vzdelania
Nezistené
Zdroj: ŠÚ SR SODB, 2011

2.1.6 Analýza obyvateľstva z hľadiska sociálneho
V obci Hrnčiarovce nad Parnou bolo k 31.12.2017 evidovaných 6 obyvateľov v hmotnej núdzi.
Medzi rokmi 2014 – 2017 mal tento počet postupne klesajúcu tendenciu ako je možné vidieť
v tabuľke č. 12.
Tabuľka č. 12 - Počet obyvateľov v hmotnej núdzi k 31.12. vždy v uvedenom roku

2014-12
Spolu
Žiadateľ - poberateľ
Partner
Nezaopatrené dieťa

18
16
1
1

2015-12
13
13
0
0

2016-12

2017-12

9
9
0
0

6
6
0
0

Zdroj: ÚPSVaR, 2014 - 2017

V obci Hrnčiarovce nad Parnou bolo k 31.12.2017 evidovaných 64 obyvateľov obce, ktorý
poberali príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia (ŤZP). Medzi rokmi 2014
– 2017 mal tento počet pomerne vyrovnanú tendenciu ako je možné vidieť v tabuľke č. 13.
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Tabuľka č. 13 - Počet obyvateľov poberajúcich príspevky na kompenzáciu ŤZP k 31.12.
vždy v uvedenom roku
PP na kompenzáciu
zvýšených výdavkov - diéta
PP na kompenzáciu
zvýšených výdavkov hygiena alebo opotrebovanie
PP na kompenzáciu
zvýšených výdavkov prevádzka OMV
PP na osobnú asistenciu
PP na prepravu
Spolu

2014-12 2015-12 2016-12 2017-12
20
23
20
20
38

36

33

31

34

36

36

40

3
0
65

2
0
65

3
0
64

3
1
64

Zdroj: ÚPSVaR, 2014 - 2017

V obci Hrnčiarovce nad Parnou bolo k 31.12.2017 celkovo 90 držiteľov preukazu ťažkého
zdravotného postihnutia (ŤZP). Počet obyvateľov s ŤZP mal mierne stúpajúcu tendenciu ako
je možné vidieť v tabuľke č. 14.
Tabuľka č. 14 - Počet držiteľov preukazu ŤZP k 31.12. vždy v uvedenom roku

Preukaz FO s ŤZP
Preukaz FO s ŤZP-S
Spolu

2014-12 2015-12 2016-12 2017-12
23
26
31
38
35
41
44
52
58
67
75
90

Zdroj: ÚPSVaR, 2014 - 2017

V obci Hrnčiarovce nad Parnou bolo k 31.12.2017 evidovaných 36 (uchádzačov
o zamestnanie) nezamestnaných obyvateľov obce. Medzi rokmi 2014 – 2017 mal tento počet
klesajúcu tendenciu ako je možné vidieť v tabuľke č. 15.
Tabuľka č. 15 - Počet evidovaných nezamestnaných obyvateľov k 31.12. vždy v uvedenom
roku

Muž
Žena
Spolu

Stav UoZ Stav UoZ Stav UoZ Stav UoZ
k
k
k
k
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
30
19
19
14
33
35
21
22
63
54
40
36

Zdroj: ÚPSVaR, 2014 - 2017
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V obci Hrnčiarovce nad Parnou bolo k 31.12.2017 - 24 opatrovaných osôb a 22 poberateľov
príspevku na opatrovanie. Medzi rokmi 2014 – 2017 mal tento počet pomerne vyrovnanú
tendenciu ako je možné vidieť v tabuľke č. 16.
Tabuľka č. 16 - Počet poberateľov a opatrovaných osôb - príspevok na opatrovanie
k 31.12. vždy v uvedenom roku
2014-12 2015-12 2016-12 2017-12
Počet poberateľov
25
24
22
22
Počet opatrovaných
25
24
23
24
Zdroj: ÚPSVaR, 2014 – 2017

2.1.7 Bývanie
Bytový fond sa v obci sústreďuje prevažne v tradičných rodinných domoch a bytoch. V
súčasnom období obec Hrnčiarovce nad Parnou nie je vlastníkom žiadnej plochy vhodnej pre
účely výstavby obecných nájomných bytov a z tohto dôvodu prebieha na obci len forma
individuálnej bytovej výstavy.
2.1.8 Školstvo
V obi je zabezpečené vzdelávanie základnou školou pre 1. i 2. stupeň, predškolské vzdelávanie
materskou školou. ZŠ má 10 tried, 2 triedy školského klubu, 3 špeciálne učebne. Vo
vzdelávacom procese využíva ZŠ prostriedky výpočtovej a informačno-komunikačnej
techniky.
Materská škola je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou, Kostolná 28.
Nachádza sa v pavilóne B. Materská škola je trojtriedna, zabezpečuje predprimárne vzdelávanie
tri až šesť ročným deťom a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
V škole pôsobí v šk. roku 2017/2018 - 13 skúsených pedagogických

pracovníkov, 2

vychovávateľky v školskom klube detí a 3 nepedagogický pracovníci. V materskej škole pôsobí
6 pedagogických pracovníkov a 1 nepedagogický pracovník. Súčasťou školy je i školská
jedáleň, ktorá má 5 pracovníkov. V šk. roku 2017/2018 navštevuje 164 žiakov základnú školu,
64 žiakov materskú školu.
Obec predpokladá nárast požiadaviek na zvyšovanie kapacity školského aj predškolského
zariadenia. Materská i základná škola sú financované zo štátnych a obecných finančných
prostriedkov.
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2.1.9 Kultúra
Na stretávanie obyvateľov a organizovanie rôznych kultúrnych podujatí je využívaný najmä
kultúrny dom. V tomto objekte sa nachádza spoločenská sála s kapacitou približne 400 miest,
menšia zasadacia miestnosť a balkón s kapacitou približne 40 miest. Okrem toho sa tu nachádza
ešte kompletne vybavená kuchyňa, sociálne zariadenia, sklad civilnej ochrany, klubové
priestory pre dôchodcov, a kotolňa.
V obci sú každoročne organizované viaceré kultúrne, spoločenské, športové a záujmové
podujatia, ktoré sú podporované a propagované obcou. Takýmto spôsobom je podporovaný
komunitný život v obci a je zabezpečené predchádzanie sociálnemu vylúčeniu v obci. Prehľad
jednotlivých podujatí v obci sú uvedené nižšie.
Kultúrne a spoločenské podujatia na rok 2018:
10.02.2018 Pochovávanie basy
18.03.2018 Uvítanie do života
30.04.2018 Stavanie mája
07.05.2018 Kladenie vencov
13.05.2018 Deň matiek
19.05.2018 90. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Hrnčiarovciach n/P
02.06.2018 MDD
09.06.2018 Nočná súťaž hasičov
16.06.2018 Obecný guláš
23.06.2018 Hrnčiarovská 7-čka
28.07.2018 90. výročie založenia futbalového oddielu v Hrnčiarovciach n/P
18.08.2018 2. ročník Memoriálu Štefana Račku
14.10.2018 Úcta k starším
17.11.2018 Hodová zábava
24.11.2018 Katarínsky ples

19

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrnčiarovce nad Parnou na roky 2018 – 2022
02.12.2018 Mikuláš
08.12.2018 Vianočné trhy
16.12.2018 Vianočný koncert
2.1.10 Záujmové spolky a organizácie
V obci pôsobí viacero spolkov a združení zameraných na záujmovú, kultúrnu, spoločenskú
a športovú činnosť. V tabuľke č. 17 je možné vidieť prehľad jednotlivých organizácií i so
zameraním ich činnosti. Prostredníctvom týchto organizácií je možné predchádzať sociálnemu
vylúčeniu v obci, pričom je tým podporený i komunitný život v obci. Tieto organizácie sú
podporované obcou na zabezpečenie ich činnosti.
Tabuľka č. 17 – Prehľad kultúrnych, spoločenských a záujmových organizácií v obci
Organizácia
Činnosť/Zameranie
Miestna organizácia Jednota dôchodcov na Stretnutia dôchodcov
Slovensku
Dychová hudba Hrnčarovani

Dychová hudba, kultúrna a spoločenská
činnosť

Spevácky súbor Hrnčarovan

Spev, kultúrna a spoločenská činnosť

Hasičský zbor

Hasičské súťaže, bezpečnosť v obci

Poľovnícke združenie

Poľovníctvo

Krúžok mladých priateľov poľovníctva

Poľovníctvo

Cykloklub Hrnčiarovce

Cyklistika, cykloturistika

2.1.11 Šport
Priamo v areáli školy sa nachádzajú 2 multifunkčné ihriská, 1 volejbalové ihrisko a 1
basketbalové ihrisko s atletickou dráhou. Okrem športovej haly patrí k telovýchovných
zariadeniam najmä športový areál s futbalovým ihriskom. V areáli je situovaný hlavný objekt s
tribúnou, v ktorom sú umiestnené šatne so sociálnymi a hygienickými zariadeniami pre
športovcov, miestnosť pre rozhodcov, sklad, kotolňa a sociálne zariadenia pre návštevníkov. V
športovom areáli sú dve ihriská – hlavná hracia plocha a tréningové ihrisko.
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2.1.12 Zdravotníctvo
V obci absentuje zdravotnícke zariadenie a lekáreň. Obec sa však nachádza v blízkosti mesta
Trnava kde sa nachádza nemocnica i lekárne.
2.2

Analýza poskytovaných sociálnych služieb

Obec ako právny subjekt v súčasnosti neposkytuje sociálne služby. V obci však zabezpečuje
sociálne služby neverejný poskytovateľ zariadením pre seniorov. V obci sa nenachádzajú a ani
nevznikajú segregované oblasti, v ktorých by sa koncentrovali sociálne vylúčených obyvatelia
alebo obyvatelia ohrozený chudobou. V obci je nízka koncentrácia marginalizovaných
(národnostných) menšín. V obci je zabezpečovaná strava i s možnosťou rozvozu na ktorú
prispieva obec zo svojich zdrojov. Strava je zabezpečovaná najmä pre seniorov. Obec
v minulom období (rok 2017) nečerpala finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny.
V obci je zriadený Domov seniorov sv. Martina prevádzkovaný neverejným poskytovateľom –
neziskovou organizáciou Pokora. Kapacita zariadenie je 25 lôžok, izby aj celé zariadenie je
rodinného typu a plne bezbariérové. Zariadenie poskytuje nasledujúce služby:
• odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pracovná terapia,
• obslužné činnosti:
ubytovanie, stravovanie (vrátane špeciálneho stravovania), upratovanie, pranie, žehlenie
(údržba bielizne a šatstva), úschova cenných vecí,
• zabezpečenie záujmovej činnosti.

Tabuľka č. 18 – Prehľad sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni
(komunitné sociálne služby) podľa zabezpečovania a vhodnosti zabezpečenia v obci
Prehľad sociálnych služieb poskytovaných na

Zabezpečovaná

komunitnej úrovni (komunitné sociálne služby)
Odborné činnosti (ktoré sa Sociálne
môžu
samostatne)

poradenstvo

Vhodná k
zabezpečeniu

– Nie

Nie

Nie

Nie

vykonávať základné a špecializované
Sociálna rehabilitácia
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Stimulácia

komplexného Nie

vývoja

dieťaťa

Nie

so

zdravotným postihnutím
Sociálne služby krízovej Terénna

sociálna

služba Nie

Nie

Nízkoprahové denné centrum Nie

Nie

Integračné centrum

Nie

Nie

Komunitné centrum

Nie

Nie

Nocľaháreň

Nie

Nie

Útulok

Nie

Nie

Domov na polceste

Nie

Nie

sociálna Nie

Nie

krízovej intervencie

intervencie

Nízkoprahová

služba pre deti a rodinu
Zariadenie

núdzového Nie

čiastočne áno

bývania
Sociálne služby na podporu Pomoc
rodiny s deťmi

pri

osobnej Nie

Nie

o dieťa

starostlivosti
a podpora

zosúľaďovania

rodinného

života

a pracovného života
Zariadenie

dočasnej Nie

Nie

starostlivosti o dieťa
Služba včasnej intervencie
Sociálne služby na riešenie Zariadenie
nepriaznivej

sociálnej bývania

Nie

Nie

podporovaného Nie

Nie

(ktoré

nie

je

situácie z dôvodu ťažkého umiestnené v objekte alebo
zdravotného

postihnutia, areály

iného

zariadenia

nepriaznivého zdravotného sociálnych
stavu

alebo

dovŕšenia
veku

služieb

z dôvodu s pobytovou formou)

dôchodkového Zariadenie pre seniorov (do Áno

Áno

kapacity 40 miest v jednom
objekte)
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Zariadenie

opatrovateľskej Nie

Nie

služby
Rehabilitačné stredisko

Nie

Nie

Domov sociálnych služieb Nie

Áno

s denným

(iba

alebo

týždenným

pobytom,

pri

celoročnom

pobyte

iba

v prípade ak spĺňa kapacitné
podmienky

Zariadenia

podporovaného bývania)
Špecializované
(do

kapacity

zariadenie Nie
40

Nie

miest

v jednom objekte)
Denný stacionár

Nie

Nie

Opatrovateľská služba

Nie

Áno

opatrovateľská Áno

Áno

Domáca
služba

Prepravná služba

Nie

Nie

služba Nie

Nie

Tlmočnícka služba

Nie

Nie

Sprostredkovanie

Nie

Nie

osobnej Áno

Áno

Sprievodcovská
a predčitateľská služba

tlmočníckej služby
Sprostredkovanie
asistencie
Požičiavanie pomôcok

Nie

Nie

Sociálne služby s použitím Monitorovanie a signalizácia Nie

Nie

telekomunikačných

potreby pomoci

technológií

Krízová pomoc poskytovaná Nie

Nie

prostredníctvom
telekomunikačných
technológií
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Podporné služby

Odľahčovacia služba
Pomoc

pri

opatrovníckych

Nie

Nie

výkone Nie

Nie

práv

a

povinností
Denné centrum

Nie

Nie

samostatného Nie

Nie

Jedáleň

Nie

Nie

Práčovňa

Nie

Nie

Stredisko osobnej hygieny

Nie

Nie

Podpora
bývania

2.2.1 Analýza externého prostredia v oblasti sociálnych služieb
V blízkosti obce Hrnčiarovce nad Parnou v rámci združenia ZOMOT sa nachádzajú nasledovné
sociálne zariadenia a sociálne služby:
-

Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar,

-

špecializované sociálne poradenstvo Zavar,

-

Denné centrum pre seniorov Zvončín,

-

Zariadenie pre seniorov Šelpice

-

Zariadenie pre seniorov Jaslovské Bohunice

-

Jedáleň Jaslovské Bohunice

-

V meste Trnava sú zabezpečované nasledovné sociálne služby:
o

denné centrum

o

denný stacionár

o

domov sociálnych služieb

o

jedáleň

o

krízové stredisko

o

nízkoprahové denné centrum

o

nocľaháreň

o

opatrovateľská služba

o

požičiavanie pomôcok

o

sociálna rehabilitácia
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o

špecializované soc. poradenstvo

o

špecializované zariadenie

o

špeciálne soc. poradenstvo

o

tlmočnícka služba

o

útulok

o

zariadenie núdzového bývania

o

vykonávanie opatrení

o

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

o

základné sociálne poradenstvo

o

zariadenie núdzového bývania

o

zariadenie opatrovateľskej služby

o

zariadenie pre seniorov

o

komunitné centrum

o

detský domov

o

krízová intervencia

Pozn. - uvedené poskytované sociálne služby v meste Trnava sú uvedené všeobecne z hľadiska
toho o akú formu sociálneho zariadenia/služby sa jedná. V meste Trnava je v prípade určitých
sociálnych zariadení/služieb vyšší počet.
V blízkosti obce sa ďalej nachádzajú nasledovné sociálne zariadenia a služby:
-

2 zariadenia pre seniorov v obci Cífer,

-

domov sociálnych služieb Báhoň

-

zariadenie opatrovateľskej služby Báhoň

-

zariadenie pre seniorov Voderady

-

špecializované zariadenie Čataj

-

zariadenie opatrovateľskej služby Budmerice

-

denný stacionár Budmerice

-

denný stacionár Borová

-

útulok Šenkvice

-

požičiavanie pomôcok Šenkvice

-

zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom

-

zariadenie pre seniorov Horné Orešany
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V širšom okolí obce sú zabezpečované sociálne služby, preto vybraným skupinám obyvateľov
obce je vhodné zabezpečovať sociálne služby v týchto sociálnych zariadeniach, v prípade ich
voľných kapacít.
2.2.2 Partnerstvá, združenia a spoločenstvá
Obec Hrnčiarovce nad Parnou je súčasťou nasledovných združení a spoločenstiev:
Združenie obcí mestskej oblasti Trnava bolo založené v roku 2016 za účelom spolupráce na
integrovaných projektoch a iných spoločných projektoch v hraniciach územia členov
združenia: Trnava, Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné
Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Malženice, Ružindol, Suchá Nad
Parnou, Šelpice, Špačince, Zavar, Zeleneč, Zvončín.
Predmetom činnosti ZOMOT je najmä:
•

príprava spoločného PHSR pre členov združenia ako východiskového dokumentu pre
tvorbu Integrovanej územnej stratégie a zároveň podmienky čerpania nenávratných
finančných príspevkov z Európskej únie, v ktorom budú premietnuté integrované
projektové zámery navrhnuté pre mestskú funkčnú oblasť (MFO)

•

príprava vybraných integrovaných projektov pre MFO s cieľom získať nenávratnú
finančnú pomoc z Európskej únie

•

príprava iných spoločných projektov a realizácia rozvojových aktivít vyplývajúcich zo
stratégia rozvoja územia, PHSR (programov rozvoja obce)

•

zabezpečenie realizácie schválených integrovaných projektov pre MFO a
iných projektov a ich spolufinancovania členmi združenia.

Mikroregión 11 PLUS vznikol ako iniciatíva ZDOLA dňa 17. 07. 2012 registráciou
na obvodnom úrade v Trnave s cieľom vytvoriť silnú regionálnu autoritu a svojimi spoločnými
aktivitami má za cieľ predovšetkým rozvoj jednotlivých obcí v rámci Mikroregiónu 11 PLUS.
Okrem tohto strategického cieľa, vychádzajúc zo súčasnej situácie, má tiež Mikroregión
11 PLUS za cieľ z hľadiska konsolidácie a úspory verejných financií vytvoriť jednotnú
funkčnú autoritu, kde spojením menších celkov získa vyšší spoločenský status a tým
i prináležiace

postavenie, a to

najmä

z hľadiska

integračného

nastavenia

budúceho

programového obdobia.
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Obce, ktoré sú členmi združenia Mikroregión 11 PLUS:
•

Abrahám

•

Cífer

•

Hoste

•

Hrnčiarovce nad Parnou

•

Križovany nad Dudváhom

•

Majcichov

•

Opoj

•

Pavlice

•

Pusté Úľany

•

Slovenská Nová Ves

•

Veľké Úľany

•

Veľký Grob

•

Vlčkovce

•

Voderady

•

Zeleneč

Obec je členom ZMO región Jaslovské Bohunice, ktoré združuje väčší počet obcí.
Obec spadá pod spoločný obecný úrad Malženice. Sociálny úrad zabezpečuje posudkovú
činnosť v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
a sociálne poradenstvo.
2.3

Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov

Z hľadiska požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov obce v oblasti
sociálnych služieb bol realizovaný dotazníkový prieskum verejnej mienky obyvateľstva
v období 09.05.2018 – 28.5.2018. Do dotazníkového prieskumu sa celkovo zapojilo 41
(respondentov) obyvateľov obce. Výstup z dotazníka je možné vidieť v prílohe č. 1.
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Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu verejnej mienky
Do dotazníkového prieskumu sa zapojili obyvatelia obce najmä vekovej skupiny 65 a viac
rokov (44 %), početnou skupinou boli i obyvatelia vo veku 46 – 55 rokov (19 %) ale i ďalšie
vekové skupiny v nižšom zastúpení.
Z hľadiska pohlavia sa zapojili muži (20 %) i ženy (80 %).
Z hľadiska sociálneho statusu početnou skupinou boli najmä dôchodcovia (49 %) a zamestnaní
obyvatelia (37 %), ostatné skupiny v nižšom zastúpení.
Obyvatelia obce uviedli že v domácnosti žijú najmä v zložení päť a viac osôb (33 %), v zložení
1 – 4 osoby bol takmer rovnaký pomer.
Z hľadiska počtu vyživovaných detí obyvatelia obce uviedli buď žiadne (63 %) alebo 1 až 3
takmer rovnakom pomere.
Z hľadiska využívaných sociálnych služieb a iných záujmových služieb obyvateľmi obce sú to
najmä Kluby dôchodcov (37 %), zariadenia pre seniorov (7 %). Obyvatelia obce ktorí neuviedli
odpoveď alebo uviedli odpoveď žiadne a teda nevyužívajú sociálne služby alebo iné záujmové
služby (51 %).
Z hľadiska dopytu po sociálnych službách a službách, ktoré by obyvatelia obce využili
v budúcnosti sú to najmä opatrovateľské služby, služby pre seniorov, denný stacionár, domov
sociálnych služieb, sociálne poradenstvo a služby, služby poskytované v domácnosti, služby
pre osoby so zdravotným postihnutím, prepravné služby, sociálne byty, podporné služby.
Preferovanou formou sociálnych služieb podľa obyvateľov obce Hrnčiarovce nad Parnou sú
najmä terénne služby poskytované v domácom prostredí, sociálne služby poskytované
v denných centrách, čiastočne i v zariadeniach s týždennou alebo celoročnou starostlivosťou.
Podľa obyvateľov obce Hrnčiarovce nad Parnou sú cieľovou skupinou pre zabezpečenie
sociálnych služieb najmä seniori, rodiny s deťmi a mládež, zdravotne (telesne alebo duševne)
znevýhodnené osoby a ich rodiny, osoby v nepriaznivej sociálnej situácií.
Všeobecne podľa obyvateľov obce zapojených do prieskumu verejnej mienky v obci je
potrebné zabezpečiť sociálne služby (87 %), sociálne zariadenia (74 %) a sociálne bývanie (66
%).
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Za zabezpečenie sociálnych služieb a informovanosti v oblasti sociálnych služieb by mal byť
podľa obyvateľov obce zapojených do prieskumu verejnej mienky zodpovedný najmä verejný
poskytovateľ (obec, mesto, VÚC, štát) (76 %), verejno-súkromný poskytovateľ (obec, mesto,
VÚC, štát v spolupráci s neziskovou organizáciou, súkromnou spoločnosťou, súkromnou
osobou) (24 %).
Z hľadiska spokojnosti so životom obce uviedlo odpoveď – ani spokojný, ani nespokojný - 46
% respondentov, spokojný - 37 % respondentov a nespokojný - 17 % respondentov.
2.4

Zhodnotenie analytickej časti

Obec v súčasnosti nezabezpečuje sociálne služby. V obci poskytuje sociálne služby neverejný
poskytovateľ. V obci sa nachádza sociálne zariadenie – Domov pre seniorov s kapacitou 25
lôžok. Obyvateľstvo je zložené najmä z obyvateľov v produktívnom veku. Obyvateľstvo však
postupne starne čomu je potrebné prispôsobiť i sociálne služby. Z dotazníkového prieskumu
vyplynulo že v jednej domácnosti žije zväčša 2 – 5 obyvateľov, zväčša so žiadnym až troma
vyživovanými deťmi, obyvatelia obce sú si teda schopní určité sociálne služby zabezpečiť
i samostatne. Podľa obyvateľov obce by sociálne služby mal zabezpečovať buď verejný
poskytovateľ

(obec,

mesto,

VÚC,

štát)

alebo

verejno-súkromný

poskytovateľ

(obec/mesto/VÚC/štát v spolupráci s neziskovou organizáciou, občianskym združením, alebo
súkromnou osobou/spoločnosťou). Podľa obyvateľov obce z hľadiska cieľových skupín je
potrebné sa zamerať najmä na ľudí v dôchodkovom veku (seniorov), rodiny s deťmi a mládež
a čiastočne i na obyvateľov so zdravotným postihnutím a ich rodiny, a obyvateľov v zložitej
životnej alebo sociálnej situácii. Celkovo vychádzajúc z dotazníkového prieskumu
a analytickej časti cieľovou skupinou sú najmä seniori a mladé rodiny s deťmi. V obci sa
nenachádzajú a ani nevznikajú segregované oblasti, v ktorých by sa koncentrovali sociálne
vylúčený obyvatelia alebo obyvatelia ohrozený chudobou. V obci je veľmi nízke zastúpenie
marginalizovaných menšín (národnostných menšín). V obci sú zabezpečované aktivity na
predchádzanie vzniku sociálneho vylúčenia a chudoby a to najmä prostredníctvom športových,
kultúrnych, spoločenských a záujmových organizácií, konaním kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí, ktoré sú dlhodobo podporované a propagované obcou. V blízkosti obce
sa nachádzajú dostupné sociálne služby, preto v prípade potreby je vhodné pre vybrané skupiny
obyvateľov zabezpečovať pomoc prostredníctvom týchto sociálnych služieb. Obec sa nachádza
v blízkosti mesta Trnava v ktorom je zabezpečovaný dostatok sociálnych služieb. Z hľadiska
výsledku analytickej časti dokumentu a prieskumu verejnej mienky je v obci vhodné
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zabezpečiť domov sociálnych služieb, terénnu opatrovateľskú službu a opatrovateľskú službu
v domácnosti. Z hľadiska zabezpečenia sociálnych služieb obec nemá dostatok finančných
zdrojov, preto by bolo vhodné ak by ich zabezpečoval neverejný poskytovateľ, pričom obec
môže participovať na zabezpečení sociálnych služieb s neverejným poskytovateľom, prípadne
čerpať dotácie na sociálne služby z dostupných verejných a neverejných zdrojov.
2.5 SWOT analýza
Daná SWOT analýza bola vypracovaná na základe doterajších poznatkov. Vo SWOT analýze
je zhodnotený stav obce na základe silných stránok, slabých stránok, príležitostí a ohrození
v sociálnej oblasti.
Tabuľka č. 19 – SWOT analýza obce Hrnčiarovce nad Parnou
Silné stránky

Slabé stránky

Zariadenie pre seniorov

Nedostatok verejných finančných zdrojov
obce na zabezpečovanie sociálnych služieb

Aktivity na prechádzanie vzniku sociálneho Starnutie obyvateľstva
vylúčenia a chudoby v obci
Možnosť stravovania sa priamo v obci

Nezáujem obyvateľov o verejné záležitosti

Možnosti ubytovania sa priamo v obci
Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb
Základná škola s materskou školou a ich
vybavenie
Plochy pre šport a rekreáciu a ich vybavenie
Kultúrne

a spoločenské

organizácie

a podujatia
Výhodná poloha obce v blízkosti krajského
mesta Trnava (z hľadiska dostupnosti
sociálnych služieb)
Nízka

miera

nezamestnanosti

a dobrá

dostupnosť pracovných miest v okolí mesta
Trnava
Atraktivita obce pre bývanie
Kladný prírastok obyvateľstva
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Príležitosti

Ohrozenia

Sociálne zariadenie – Domov sociálnych Administratívna záťaž a podmienky pre
služieb

čerpanie

výpomoc

z verejných

zdrojov

(dotácie štátu a ŠIF EÚ)
Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

Presun kompetencií na samosprávy bez
adekvátneho presunu finančných zdrojov

Možnosť

čerpania

dotácií

z ŠIF

EÚ

a národných dotácií
Využitie partnerskej spolupráce v rámci
združení a zoskupení v ktorej je obec členom

3

Strategická časť

Strategická časť dokumentu obsahuje rozvojovú stratégiu v oblasti sociálnych služieb
a komunitného života obce Hrnčiarovce nad Parnou, ktorá vychádza z analyzovaných výstupov
a je v súlade s predstavami celej komunity obce v rámci procesu komunitného plánovania
vyjadrená víziou, na ktorú nadväzujú jednotlivé ciele zamerané na cieľové skupiny
obyvateľstva.
3.1

Rozvojová stratégia v oblasti sociálnych služieb

Stratégia rozvoja sociálnych služieb a komunitného života obce Hrnčiarovce nad Parnou
Rozvojová stratégia obce Hrnčiarovce nad Parnou je v súlade s Národnými prioritami rozvoja
sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 a s rozvojovou stratégiou stanovenou v Programe
rozvoja obce Hrnčiarovce nad Parnou na roky 2015 – 2020 s výhľadom na 15 rokov.
V rozvojovej stratégií je stanovená základná vízia na ktorú nadväzujú hlavné ciele s výhľadom
na 10 rokov. Z hlavných cieľov vychádzajú priority s výhľadom na 5 rokov, opatrenia
realizované v určených časových intervaloch a konkrétne aktivity na zabezpečenie jednotlivých
opatrení.
Vízia – Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb v obci na základe špecifických potrieb
obyvateľov obce, predchádzanie sociálneho vylúčenia obyvateľov obce, podpora komunitného
života a mikroregionálna spolupráca.
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Strategická vízia obce Hrnčiarovce nad Parnou popisuje ideálny stav sociálnych služieb
a sociálnej pomoci na obdobie 10 rokov, a určuje základný smer rozvoja sociálnych služieb
v obci Hrnčiarovce nad Parnou v nachádzajúcom období.

Tabuľka č. 20 – Rozvojová stratégia v oblasti sociálnych služieb a komunitného života
obce Hrnčiarovce nad Parnou
Vízia

Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb v obci na základe špecifických potrieb
obyvateľov obce, predchádzanie sociálneho vylúčenia obyvateľov obce, podpora
komunitného života a mikroregionálna spolupráca.

Strategic 1. Sociálna vybavenosť 2. Predchádzanie vzniku 3.
ké ciele

a rozvoj

sociálnych sociálneho

služieb,

obce medzi

obce a chudoby,

životnej/sociálnej situácii a aktivít
nezamestnaným

viacerými

obcami

rozvoj a mestami na zabezpečenie

preventívnych

v nepriaznivej
a

vylúčenia spolupráca – spolupráca

pomoc obyvateľov

obyvateľom

Mikroregionálna

na

– komunitného

zabezpečenie dostatočnej zabezpečenie

aktivít dostatočnej

infraštruktúry

rozvoj sociálnych služieb
života

–

podmienok

v oblasti vhodných na predchádzanie

vybavenosti

sociálnych služieb podľa vzniku sociálneho vylúčenia
potreby obyvateľov obce a obyvateľov

obce

zabezpečenie informovano prostredníctvom
sti

v oblasti

služieb,

sociálnych preventívnych

aktivít

zabezpečenie a rozvoj komunitného života

sociálnej pomoci v prípade
nepriaznivej
životnej/sociálnej situácie
a nezamestnanosti
Cieľové

Seniori,

skupiny

a mládež,

rodiny s deťmi Obyvatelia obce
zdravotne

(telesne alebo duševne)
znevýhodnené osoby a ich
rodiny,

obyvatelia
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v nepriaznivej

sociálnej

situácií, nezamestnaní

3.2

Popis strategických cieľov, rozdelenie na priority a opatrenia

Strategický cieľ č. 1 - Sociálna vybavenosť a rozvoj sociálnych služieb, pomoc obyvateľom
obce v nepriaznivej životnej/sociálnej situácií a nezamestnaným – v obci je plánované zriadiť
sociálne zariadenie – domov sociálnych služieb prostredníctvom neverejného poskytovateľa a
zabezpečovať dostupné sociálne služby ako napr. podmienky pre stravovanie, rozvoz stravy.
V obci je ďalej možné zabezpečiť i opatrovateľskú službu a to či už terénnu alebo v domácom
prostredí najmä prostredníctvom neverejných poskytovateľov s podporou verejného sektora.
Podpora obce môže byť zabezpečená v rámci jej finančných, personálnych a materiálnych
možností. Sociálne služby si obyvatelia obce môžu zabezpečiť i samostatne, prípadne
obyvatelia samostatne i prostredníctvom žiadostí o finančné a iné prostriedky od iných
verejných poskytovateľov (napr. VÚC, štát). Obec zabezpečí i informácie v oblasti dostupných
sociálnych služieb. Obec plánuje zabezpečovať í bezbariérovosť verejných priestranstiev. Pre
dlhodobo nezamestnaných obyvateľov obce zabezpečiť vyhľadávanie a využitie aktuálnych
možností pomoci dlhodobo nezamestnaným. Obec takúto pomoc môže zabezpečiť v rámci jej
finančných a personálnych možností. V prípade potreby je možné sociálne služby
zabezpečovať i prostredníctvom sociálnych zariadení nachádzajúcich sa v blízkosti obce.
Tabuľka č. 21 – Priority a opatrenia strategického cieľu č. 1 - Sociálna vybavenosť a rozvoj
sociálnych služieb, pomoc obyvateľom obce v nepriaznivej životnej/sociálnej situácii a
nezamestnaným
Priorita

1.1 Zabezpečiť dostupnosť sociálnych zariadení

Opatrenie 1.1.1 Zabezpečiť domov sociálnych služieb
Priorita

1.2 Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb a informovanosti v oblasti sociálnych
služieb

Opatrenia 1.2.1 Podporné sociálne služby (podmienky pre stravovanie, rozvoz stravy)
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1.2.2 Opatrovateľská starostlivosť v domácom prostredí
1.2.3 Terénna opatrovateľská starostlivosť
1.2.4

Zabezpečenie

vhodnej

formy

zlepšenia

informovanosti

o

dostupných sociálnych službách
Priorita

1.3 Bezbariérovosť verejných priestranstiev

Opatrenie 1.3.1 Zabezpečenie bezbariérovosti na verejných priestoroch obce
Priorita

1.4 Pomoc dlhodobo nezamestnaným obyvateľom obce

Opatrenie 1.4.1

Vyhľadávanie

a využitie

aktuálnych

možností

pomoci

dlhodobo

nezamestnaným obyvateľom

Strategický cieľ č. 2 – Predchádzanie vzniku sociálneho vylúčenia obyvateľov obce a chudoby,
rozvoj preventívnych aktivít a aktivít na rozvoj komunitného života – v obci je dlhodobo
plánované zabezpečovať opatrenia na prechádzanie vzniku sociálneho vylúčenia obyvateľov
obce prostredníctvom podpory športových, záujmových a kultúrnych organizácií, podporou
kultúrnych,

spoločenských

a športových

podujatí,

a prostredníctvom

zabezpečenia

infraštruktúry pre šport, kultúru, rekreáciu a vzdelávanie. V obci je vhodné vytvárať podmienky
pre rozvoj komunitného života na zabezpečenie sociálnych služieb. Tieto opatrenia obec
zabezpečí

prostredníctvom

finančných, materiálnych, personálnych

možností

alebo

dobrovoľnej pomoci, ktoré má/bude mať k dispozícií.
Tabuľka č. 22 – Priority a opatrenia strategického cieľu č. 2 – Predchádzanie vzniku sociálneho
vylúčenia obyvateľov obce a chudoby a aktivít na rozvoj komunitného života
Priorita

2.1 Zabezpečiť predchádzanie vzniku sociálneho vylúčenia obyvateľov obce
prostredníctvom skvalitňovania vzdelávacej, kultúrnej, športovej infraštruktúry,
voľnočasových zariadení a podporou takýchto aktivít a organizácií

Opatrenia 2.1.1 Podpora športových organizácií
2.1.2 Skvalitnenie školskej infraštruktúry
2.1.3 Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia ihrísk
2.1.4 Propagácia/podpora kultúrnych a spoločenských podujatí v obci
2.1.5 Podpora kultúrnych, spoločenských a záujmových organizácii v obci
Priorita

2.2 Rozvoj komunitného života a preventívnych opatrení
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Opatrenia 2.2.1 Vytvorenie aktivít na prevenciu kriminality páchanej na senioroch
2.2.2 Rozvoj dobrovoľníctva a medzigeneračnej solidarity obci prostredníctvom
cielených aktivít

Strategický cieľ č. 3 – Mikroregionálna spolupráca – zabezpečenie spolupráce viacerých obcí
a miest v rámci partnerstiev a združení, v ktorých obec pôsobí pre zabezpečenie dostatočnej
infraštruktúry sociálnych služieb.
Tabuľka č. 23 – Priority a opatrenia strategického cieľa č. 3 – Mikroregionálna spolupráca
3.1 Spolupráca viacerých obcí/miest pre zabezpečenie dostupných sociálnych
služieb
Opatrenie 3.1.1 Zabezpečenie dostupných sociálnych služieb v spádovom území viacerých
obcí/miest spoluprácou na mikroregionálnej úrovni
Priorita

4

Realizačná časť

V realizačnej časti dokumentu je popis jednotlivých opatrení a aktivít z hľadiska možností ich
finančného, materiálneho, personálneho zabezpečenia a predpokladané náklady súvisiace s ich
zabezpečením na uvedené obdobie. V realizačnej časti sú zahrnuté i merateľné ukazovatele
a plánované hodnoty na základe, ktorých budú jednotlivé aktivity vyhodnocované v rámci
procesu monitorovania a hodnotenia. Realizáciu jednotlivých aktivít bude zabezpečovať obec
v spolupráci s budúcimi partnermi.

Tabuľka č. 24 – Prehľad opatrení a aktivít z hľadiska ich možného zabezpečenia, časového
rámca
Opatrenie
1.1.1 Zabezpečiť domov
sociálnych služieb

Aktivita
1.1.1.1 Zabezpečenie domova
sociálnych služieb

Gestor/Partner
Neverejný
poskytovateľ

Obdobie
2018 – 2022

1.2.1 Podporné sociálne služby
1.2.1.1 Strava pre obyvateľov obce
(podmienky pre stravovanie,
rozvoz stravy)

Neverejný
poskytovateľ

2018 – 2022

1.2.2 Opatrovateľská
starostlivosť v domácom
prostredí

Neverejný
poskytovateľ

2018 – 2022

1.2.2.1 Zabezpečovanie
opatrovateľskej starostlivosti v
domácom prostredí
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1.2.3 Terénna opatrovateľská
starostlivosť
1.2.4 Zabezpečenie vhodnej
formy zlepšenia
informovanosti o
dostupných sociálnych
službách

1.2.3.1 Zabezpečovanie terénnej
opatrovateľskej starostlivosti

1.3.1 Zabezpečenie
bezbariérovosti na verejných
priestoroch obce

1.3.1.1 Zabezpečenie
bezbariérovosti na verejných
priestoroch obce

1.4.1 Vyhľadávanie a využitie
aktuálnych možností pomoci
dlhodobo nezamestnaným
obyvateľom

1.4.1.1 Vyhľadávanie a využitie
aktuálnych možností pomoci
dlhodobo nezamestnaným
obyvateľom

2.1.1 Podpora športových
organizácií

2.1.1.1 Zabezpečovanie podpory
športových organizácii

2.1.2 Skvalitnenie školskej
infraštruktúry

2.1.2.1 Rekonštrukcia telocvične

1.2.4.1 Informovanie o
dostupných sociálnych službách

Neverejný
poskytovateľ

2018 – 2022

Obec
Hrnčiarovce
nad Parnou

2018 – 2022

2.1.3 Výstavba, modernizácia a 2.1.3.1 Zabezpečenie výstavby,
rekonštrukcia ihrísk
modernizácie a rekonštrukcie ihrísk

Obec
Hrnčiarovce
nad Parnou
Obec
Hrnčiarovce
nad Parnou,
ÚPSVaR
Trnava
Obec
Hrnčiarovce
nad Parnou
Obec
Hrnčiarovce
nad Parnou
Obec
Hrnčiarovce
nad Parnou

2.1.4 Propagácia/podpora
kultúrnych a spoločenských
podujatí v obci

2.1.4.1 Zabezpečovanie
propagácie/podpory kultúrnych a
spoločenských podujatí v obci

Obec
Hrnčiarovce
nad Parnou

2018 – 2022

2.1.5 Podpora kultúrnych,
spoločenských a záujmových
organizácii v obci

2.1.5.1 Zabezpečovanie podpory
kultúrnych, spoločenských a
záujmových organizácií

Obec
Hrnčiarovce
nad Parnou

2018 – 2022

2.2.1 Vytvorenie aktivít na
prevenciu kriminality páchanej 2.2.1.1 Prevencia kriminality
na senioroch
páchanej na senioroch

Obec
Hrnčiarovce
nad Parnou

2018 – 2022

2.2.2 Rozvoj dobrovoľníctva
a medzigeneračnej solidarity
obci prostredníctvom cielených
aktivít
3.1.1 Zabezpečenie dostupných
sociálnych služieb v spádovom
území viacerých obcí/miest
spoluprácou na
mikroregionálnej úrovni

Obec
Hrnčiarovce
nad Parnou
2018 – 2022
Obec
Hrnčiarovce
nad Parnou
v spolupráci
s inými obcami 2018 - 2022

2.2.2.1 Dobrovoľníctvo
a medzigeneračná solidarita
obyvateľov obce
3.1.1.1 Spolupráca medzi viacerými
mestami a obcami pre zabezpečenie
dostupných sociálnych služieb

2018 – 2022

2018 – 2022
2018 – 2022

2018 –
2022
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Tabuľka č. 25 - Prehľad aktivít z hľadiska merateľných ukazovateľov a ich plánovanej hodnoty
Aktivita

Merateľný ukazovateľ

1.1.1.1 Zabezpečenie domova sociálnych
služieb
1.2.1.1 Strava pre obyvateľov obce

Domov sociálnych služieb
Zabezpečovanie stravy

1
podľa potreby

1.2.2.1 Zabezpečovanie opatrovateľskej
starostlivosti v domácom prostredí

Počet opatrovaných obyvateľov obce
a počet domácich opatrovateľov

podľa potreby

1.2.3.1 Zabezpečovanie terénnej
opatrovateľskej starostlivosti

Počet opatrovaných obyvateľov obce a
počet terénnych opatrovateľov

podľa potreby

1.2.4.1 Informovanie o
dostupných sociálnych službách

Množstvo informačných materiálov

podľa potreby

Množstvo bezbariérových prvkov

podľa potreby

Počet podporených nezamestnaných
Počet podporených športových
organizácií

podľa potreby

1.3.1.1 Zabezpečenie bezbariérovosti na
verejných priestoroch obce
1.4.1.1 Vyhľadávanie a využitie
aktuálnych možností pomoci dlhodobo
nezamestnaným obyvateľom
2.1.1.1 Zabezpečovanie podpory
športových organizácii
2.1.2.1 Zabezpečenie rekonštrukcie
telocvične

Plánovaná hodnota

3 (ročne)

Telocvičňa

1

2.1.3.1 Zabezpečenie výstavby,
modernizácie a rekonštrukcie ihrísk
2.1.4.1 Zabezpečovanie
propagácie/podpory kultúrnych a
spoločenských podujatí v obci

Počet rekonštruovaných, opravených
vybudovaných detských ihrísk

2

Počet podporených kultúrnych a
spoločenských podujatí

20 (ročne)

2.1.5.1 Zabezpečovanie podpory
kultúrnych, spoločenských a záujmových
organizácií

Počet podporených kultúrnych,
spoločenských a záujmových
organizácií v obci

3 (ročne)

2.2.1.1 Prevencia kriminality páchanej na
senioroch
2.2.2.1 Dobrovoľníctvo a medzigeneračná
solidarita obyvateľov obce
3.1.1.1 Spolupráca medzi viacerými
mestami a obcami pre zabezpečenie
dostupných sociálnych služieb

4.1

Počet informačných aktivít

podľa potreby

Počet dobrovoľníckych aktivít

podľa potreby

Počet spoluprác

Podľa potreby

Financovanie sociálnych služieb

Realizácia navrhnutých opatrení a aktivít bude zabezpečená z dostupných miestnych,
regionálnych, národných, súkromných alebo európskych finančných zdrojov. Financovanie je
možné zabezpečiť i viaczdrojovo v závislosti od dostupných finančných zdrojov.
Možnými zdrojmi financovania sú:
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4.2

•

rozpočet obce Hrnčiarovce nad Parnou,

•

nenávratné finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov,

•

dotačné a grantové schémy na národnej úrovni,

•

súkromné zdroje,

•

dary a finančné príspevky,

•

2 % z dane.
Monitorovanie a hodnotenie

Aby stratégia bola aj naozaj napĺňaná a neostala len nerealizovaným strategickým
dokumentom, je potrebné sledovať pokrok v napĺňaní stratégie a prispôsobiť ďalšie aktivity
podľa reálnych potrieb. Tieto potreby je možné sledovať práve v procese monitorovania, kedy
sa hodnotí pokrok v napĺňaní jednotlivých cieľov na základe sledovania monitorovacích
ukazovateľov (merateľných ukazovateľov). Monitorovanie prebieha raz ročne, kde sa na konci
sledovaného obdobia vypracuje monitorovacia správa, ktorá bude pozostávať z krátkeho popisu
aktivít, ktoré sa v obci realizovali počas roka a definovanie ich nadväznosti na stanovenú
stratégiu. Ďalej sa bude sledovať napĺňanie stanovených monitorovacích ukazovateľov
(merateľných ukazovateľov). Samospráva každý rok spracuje do monitorovacej správy
pripomienky úradu, poslancov, verejnosti. Monitorovacia správa tvorí podklad aj pre
plánovanie ďalších aktivít, preto by bolo vhodné ju spracovávať v čase prípravy a schvaľovania
rozpočtu pre ďalší rok. Za spracovanie monitorovacích správ je zodpovedná samospráva
(obecný

úrad, starosta

a

hlavný

kontrolór

obce),

pokiaľ

nebude

zriadená

iná

organizácia/komisia, ktorá bude mať v kompetencii napĺňanie stratégie. Monitorovacie správy
budú predkladané obecnému zastupiteľstvu na schválenie do 30.4. nasledujúceho roku, súčasne
s monitorovacou správou k Programu rozvoja obce.
Hodnotiaci proces zbilancuje naplnenie jednotlivých cieľov na základe realizovaných aktivít
v území. Hodnotenie napĺňania cieľov stratégie prebehne raz v priebehu trvania stratégie (v
polovici trvania stratégie), na základe výsledkov hodnotenia bude aktualizovaný Komunitný
plán sociálnych služieb obce Hrnčiarovce nad Parnou, a ďalšie hodnotenie prebehne na konci
realizácie stratégie. Výsledky záverečného hodnotenia budú tvoriť podklad pre plánovanie
ďalšej stratégie (ako Ex-post hodnotenie). Hodnotenie bude zabezpečované samosprávou, príp.
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organizáciou/komisiou, pričom by bolo vhodné do hodnotenia zapojiť externého hodnotiteľa
kvôli zabezpečeniu objektívneho zhodnotenia situácie.
Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hrnčiarovce nad Parnou
Komunitný plán sociálnych služieb je otvoreným dokumentom a je možné ho aktualizovať
kedykoľvek počas doby jeho platnosti, najmä v prípade potreby ak sa vyskytnú skutočnosti na
jeho aktualizáciu.

Záver

5

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrnčiarovce nad Parnou je vypracovaný na obdobie
2018 – 2022 s výhľadom na 10 rokov. Dokument je spracovaný v súlade s nadradenými
dokumentmi, ostatnými strategickými dokumentmi obce a na základe zákona č. 331/2017 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 v znení neskorších predpisov. Pri
spracovaní sa bral ohľad i na iné zákony platné v SR.
Sociálne služby sú súčasťou verejných služieb a majú dôležitú úlohu vo verejnom sektore. Obec
má popri povinnosti zabezpečovať sociálne služby pre svojich obyvateľov zabezpečovať
i komunitné plánovanie. Na základe procesu komunitného plánovania je možné určiť na aké
cieľové skupiny, typ a formu sociálnych služieb je potrebné sa v obci zamerať a akým
spôsobom je možné sociálne služby zabezpečiť.
V prípade napĺňania cieľov určených v rozvojovej stratégií Komunitný plán sociálnych služieb
obce Hrnčiarovce nad Parnou prispeje k:
-

rozšíreniu a skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb v obci,

-

snahe pomôcť všetkým cieľovým skupinám,

-

koordinácií ponuky a potreby v sociálnych službách,

-

zvýšeniu dostupnosti sociálnych služieb v obci.

-

predchádzaniu sociálneho vylúčenia a chudoby obyvateľov obce
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Prílohy

Príloha č. 1 – Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu verejnej mienky
Tabuľka č. 26 - Obyvatelia podľa veku zapojený do prieskumu verejnej mienky
Veková skupina obyvateľov
do 18
18 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 55
56 – 64
65 a viac
Spolu:

Údaj
2
1
6
8
6
18
41

Graf č. 1 - Obyvatelia podľa veku zapojený do prieskumu verejnej mienky

VEKOVÁ SKUPINA OBYVATEĽOV
18 - 25
5%

26 - 35
2%
36 - 45
15%

65 a viac
44%

46 - 55
19%

56 - 64
15%

Tabuľka č. 27 – Rozdelenie obyvateľov zapojených do dotazníkového prieskumu podľa
pohlavia
Pohlavie
Muž
Žena
Spolu:

Údaj
8
33
41
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Graf č. 2 - Rozdelenie obyvateľov zapojených do dotazníkového prieskumu podľa pohlavia

POHLAVIE
Muž
20%

Žena
80%

Tabuľka č. 28 - Sociálny status obyvateľov obce zapojených do dotazníkového prieskumu
Sociálny status
Zamestnaný
Nezamestnaný
Študent
Dôchodca

Údaj
15
1
1
20

Zdravotne (telesne alebo duševne)
ťažko postihnutá osoba
Poberateľ dávok v hmotnej núdzi
Podnikateľ
Spolu:

1
0
3
41

Graf č. 3 – Sociálny status obyvateľov obce zapojených do dotazníkového prieskumu
Poberateľ
Zdravotne
dávok v
(telesne alebo hmotnej núdzi
duševne)
0%
ťažko
postihnutá
osoba
2%

Podnikateľ
7%
Zamestnaný
37%

SOCIÁLNY STATUS
Dôchodca
49%

Nezamestnaný
3%
Študen
t…
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Tabuľka č. 29 - Počet členov domácnosti zapojených obyvateľov do dotazníkového prieskumu
Počet členov domácnosti
Jeden
Dvaja
Traja
Štyria
Piati a viac
Spolu:

Údaj
6
6
7
9
13
41

Graf č. 4 - Počet členov domácnosti zapojených obyvateľov do dotazníkového prieskumu

POČET ČLENOV DOMÁCNOSTI
Jeden
14%
Piati a viac
32%
Dvaja
15%

Štyria
22%

Traja
17%

Tabuľka č. 30 - Počet vyživovaných detí v domácnostiach v obci Hrnčiarovce nad Parnou
zapojených do dotazníkového prieskumu
Počet vyživovaných detí
Žiadne
Jedno
Dve
Tri
Štyri a viac
Spolu:

Údaj
26
4
9
2
0
41
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Graf č. 5 - Počet vyživovaných detí v domácnostiach v obci Hrnčiarovce nad Parnou
zapojených do dotazníkového prieskumu

POČET VYŽIVOVANÝCH
DETÍ
Štyri a viac
Tri
5%

0%

Dve
22%

Jedno
10%

Žiadne
63%

Tabuľka č. 31 – Najčastejšie využívané sociálne služby v obci Hrnčiarovce nad Parnou
Využívané sociálne služby
Denné centrá pre mládež
Jedáleň
Sociálne poradenstvo
Zariadenia pre seniorov
Kluby dôchodcov
Útulok
Nocľaháreň
Zariadenia opatrovateľskej služby
Opatrovateľská služba pre domácnosť
Denný stacionár
Žiadne

Údaj
1
3
15

1
21

Graf č. 6 – Najčastejšie využívané sociálne služby v obci Hrnčiarovce nad Parnou
Jedáleň
3%

Žiadne
51%

Zariadenia pre
seniorov
7%
Kluby dôchodcov
37%

VYUŽÍVANÉ SOC. SLUŽBY
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Tabuľka č. 32 – Dopyt po sociálnych službách obyvateľmi v obci Hrnčiarovce nad Parnou
Dopyt po sociálnych službách
Sociálne poradenstvo a služby
Služby poskytované v domácnosti
Chránené bývanie

Údaj
8
7
4

Služby pre osoby so zdravotným
postihnutím

6

Služby pre seniorov, denný
stacionár, domov sociálnych služieb
Podporné služby
Sociálne byty
Sociálne služby krízovej intrvencie
Zariadenia pre rodinu s deťmi
Zariadenia pestúnskej starostlivosti
Prepravné služby
Opatrovateľské služby
Iné:
Žiadne:

13
3
6
0
5
0
13
8
3

Graf č. 7 - Dopyt po sociálnych službách obyvateľmi v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Dopyt po sociálnych službách
13

8

13

8

7

6
4

6
3

5
0

0
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Tabuľka č. 33 – Preferovaná forma sociálnych služieb obce Hrnčiarovce nad Parnou
Preferovaná forma sociálnych služieb
Terénne služby v domácom prostredí
Sociálne služby v denných centrách
Celoročné pobytové služby v zariadeniach
sociálnej starostlivosti
Pobytové služby s týždenným pobytom
bez odpovede:
spolu:

Údaj
18
15
2
2
4
41

Graf č. 8 – Preferovaná forma sociálnych služieb obyvateľmi obce Hrnčiarovce nad Parnou

Preferovaná forma sociálnych služieb
18
15

2

2

Terénne služby v domácom Sociálne služby v denných Celoročné pobytové služby
prostredí
centrách
v zariadeniach sociálnej
starostlivosti

Pobytové služby s
týždenným pobytom

Tabuľka č. 34 – Cieľové skupiny podľa obyvateľov obce Hrnčiarovce nad Parnou
Cieľová skupina obyvateľstva
Seniori
Rodiny s deťmi a mládež
Nezamestnaní
Marginalizované menšiny

Údaj
26
16
7
1

Zdravotne (telesne alebo duševne) znevýhodnené osoby a ich
rodiny

9

Osoby v nepriaznivej sociálnej situácii (najmä osoby v hmotnej
núdzi
bez odpovede:

7
1
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Graf č. 9 – Cieľové skupiny podľa obyvateľov obce Hrnčiarovce nad Parnou

Cieľová skupina obyvateľstva
26

16
9

7

7

1
Seniori

Rodiny s deťmi a
mládež

Nezamestnaní

Marginalizované
menšiny

Zdravotne
Osoby v
(telesne alebo
nepriaznivej
duševne)
sociálnej situácii
znevýhodnené
(najmä osoby v
osoby a ich rodiny hmotnej núdzi

Tabuľka č. 35 – Zabezpečenie sociálnych zariadení
Zabezpečenie sociálnych zariadení
Áno
Nie
bez odpovede:
spolu:

Údaj
29
10
2
41

Graf č. 10 - Zabezpečenie sociálnych zariadení

POTREBA ZABEZPEČENIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ
PODĽA OBYVATEĽOV OBCE
nie
26%

áno
74%
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Tabuľka č. 36 – Zabezpečenie sociálnych služieb
Zabezpečenie sociálnych služieb
Áno
Nie
bez odpovede:
spolu:

Údaj
35
5
1
41

Graf č. 11 – Zabezpečenie sociálnych služieb

POTREBA ZABEZPEČENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
PODĽA OBYVATEĽOV OBCE
nie
13%

áno
87%

Tabuľka č. 37 – Zabezpečenie sociálneho bývania
Zabezpečenie sociálneho bývania
Áno
Nie
bez odpovede:
spolu:

Údaj
27
14
41
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Graf č. 12 – Zabezpečenie sociálneho bývania

POTREBA ZABEZPEČENIA SOCIÁLNEHO
BÝVANIA PODĽA OBYVATEĽOV OBCE

nie
34%

áno
66%

Tabuľka č. 38 – Zodpovednosť za zabezpečenie sociálnych služieb podľa obyvateľov obce
Zodpovednosť za zabezpečenie sociálnych služieb
Verejný poskytovateľ
Neverejný poskytovateľ
Verejno-súkromný poskytovateľ
bez odpovede:
spolu:

Údaj
31
0
10
2
43

Graf č. 13 – Zodpovednosť za zabezpečenie sociálnych služieb

ZODPOVEDNOSŤ ZA ZABEZPEČENIE SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB PODĽA OBYVATEĽOV OBCE
Verejno-súkromný
poskytovateľ
24%
Neverejný
poskytovateľ
0%

Verejný
poskytovateľ
76%
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Tabuľka č. 39 – Spokojnosť obyvateľov obce so životom v obci
Spokojnosť so životom v obci Údaj
Spokojný
Ani spokojný ani nespokojný
Nespokojný

15
19
7

Spolu:

41

Graf č. 14 - Spokojnosť obyvateľov obce so životom v obci

SPOKOJNOSŤ SO ŽIVOTOM V OBCI
Nespokojný
17%
Spokojný
37%

Ani spokojný ani
nespokojný
46%

Príloha č. 2 – Zoznam členov pracovnej skupiny KPSS obce Hrnčiarovce nad Parnou na
roky 2018 – 2022
Garant skupiny: Predseda komisie školstva a sociálnych vecí
Koordinátor skupiny: Ing. Tomáš Tvaroška
Členovia skupiny: Komisia školstva a sociálnych vecí
Za obec Hrnčiarovce nad Parnou na spracovaní participovali:
Zamestnanci obce Hrnčiarovce nad Parnou
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Príloha č. 3 – Zoznam zdrojov použitých v KPSS Hrnčiarovce nad Parnou
Tabuľka č. 39 – Zdroj údajov
Zoznam použitých kvalitatívnych a kvantitatívnych dát
Oblasť dát/téma
Použitá
Zdroj dát
Webová stránka
skratka
Demografia
ŠÚ SR, ŠÚ Štatistický úrad www.statistics.sk
SR SODB SR,
Štatistický www.hrnciarovce.sk
úrad SR sčítanie
obyvateľov
domov
a bytov,
Obec Hrnčiarovce
nad Parnou
Bytový a domový ŠÚ SR
Štatistický úrad www.statistics.sk
fond
SR,
Obec www.hrnciarovce.sk
Hrnčiarovce nad
Parnou
Občianska
Obec Hrnčiarovce www.hrnciarovce.sk
vybavenosť
a
nad Parnou
služby
Sociálny
status ÚPSVaR
Úrad
práce, www.upsvar.sk
obyvateľov obce,
sociálnych
vecí www.hrnciarovce.sk
zdravotníctvo
a rodiny/Ústredie
a sociálne služby
práce sociálnych
vecí
a rodiny,
Obec Hrnčiarovce
nad Parnou
Školstvo
a Základná
škola https://zs-hrnciarovce.webnode.sk/
vzdelávanie
Hrnčiarovce nad
Parnou
Šport
Obec Hrnčiarovce www.hrnciarovce.sk
nad Parnou
Kultúra
Obec Hrnčiarovce www.hrnciarovce.sk
nad Parnou
Záujmové spolky Obec Hrnčiarovce www.hrnciarovce.sk
a organizácie
nad Parnou
Partnerstvá
Obec Hrnčiarovce www.hrnciarovce.sk
nad Parnou, ZMO http://www.zmo.sk/
Región Jaslovské http://zomot.sk/
Bohunice,
http://www.mikroregion-11plus.sk/
ZOMOT,
http://soutt.sk/
Mikroregión 11
PLUS
Spoločný obecný
úrad
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Analýza
externého
prostredia

MPSVaR
SR,
TTSK,

Ministerstvo
https://www.employment.gov.sk/sk/
práce, sociálnych https://www.trnava-vuc.sk/
vecí a rodiny SR
Trnavský
samosprávny kraj

Príloha č. 4 – Zoznam použitých skratiek
KPSS – Komunitný plán sociálnych služieb
č. – číslo
Z. z. – zbierka zákonov
Zb. – zbierka
SR – Slovenská republika
OSN – Organizácia spojených národov
ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky
ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny/Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ŤZP – ťažké zdravotné postihnutie
FO – fyzická osoba
Mag. – magisterské
Inž. – inžinierske
Dokt. – doktorandské
ZŠ – Základná škola
MŠ – Materská škola
ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania
OZ – Občianske združenie
ŠIF EÚ – Štrukturálne investičné fondy Európskej únie
UoZ – uchádzači o zamestnanie
ZOMOT - Združenie obcí mestskej oblasti Trnava
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