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Príhovor starostu 
 
Úvod 
 
 
Vývoj spoločnosti zavádza do praxe nové pojmy, nové technológie, nové prístupy. 
Celá spoločnosť prechádza vývojovým procesom, ktorý si vyžaduje pulz doby. V tejto 
súvislosti sa do praxe zavádza aj pojem „komunitné plánovanie“, hoci jeho obsah 
rozhodne nie je novinkou.  
 
Zmyslom komunitného plánovania najmä v obciach je aktivizácia obyvateľstva 
a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným, koordinovaným 
postupom. Výsledkom komunitného plánovania by mala byť odpoveď na otázky typu: 

- Aké sociálne služby treba vytvoriť? 
- Aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť? 
- Aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych 

služieb? 
 
Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých 
obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii 
jednotlivcov a skupín. Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými 
prioritami rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby. 
Stratégia rozvoja sociálnych služieb obce v predpokladanom komunitnom pláne 
zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií podľa novej legislatívy zákona o sociálnych 
službách, ktorý značne rozširuje pôsobnosť obce a prioritne podporuje rozvoj: 
- zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb, 
- komunitných a terénnych služieb, 
- sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie, 
- odborného a osobného rastu zamestnancov v sociálnych službách 
Zmyslom komunitného plánovania je taktiež aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie 
poskytovania sociálnych služieb spoločným koordinovaným postupom, posilňovanie 
sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu 
vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. Hlavným zámerom realizácie 
komunitného plánu sociálnych služieb je spokojnosť občanov s poskytovanými 
službami obci, zvýšenie kvality života, aktívny záujem ľudí o udržateľnosť a rozvoj 
komunity obce. 
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1. Východisková situácia poskytovania sociálnych služieb 
  
 1.1. Právny rámec poskytovania sociálnych služieb 
 

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 sa stanovili nové postupy 
a formy poskytovania sociálnych služieb. V zákone o sociálnych službách sú 
podrobne upravené povinnosti poskytovateľa sociálnej služby. Ide napríklad 
o povinnosť poskytovateľa sociálnych služieb vypracovať a dodržiavať procedurálne, 
personálne a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb, tzv. 
štandardy kvality. 

Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne služby do 5 skupín v závislosti od 
povahy nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú určené: 

1. sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 
základných životných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, 
nízkoprahové denné centrum, zariadenie núdzového bývania), 

2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej starostlivosti 
o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života, zariadenie dočasnej 
starostlivosti o deti, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu), 

3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 
dovŕšenia dôchodkového veku (zariadenie podporovaného bývania, 
zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné 
stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný 
stacionár, opatrovateľská služba, prepravná služba, sprievodcovská 
a predčitateľská služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie osobnej 
asistencie, požičiavanie pomôcok), 

4. sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie 
a signalizácia potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 
telekomunikačných technológií), 

5. podporné služby (odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení 
opatrovníckych práv a povinností, denné centrum, integračné centrum, 
jedáleň,  práčovňa, stredisko osobnej hygieny). 

 
 
Sociálna oblasť súvisí s dokumentmi vyššej úrovne a to: 
- Národný strategický referenčný rámec – základný strategický dokument SR, na 
základe ktorého Slovenská republika môže využívať zdroje z fondov EÚ v 
programovom období 2007 – 2013 a Partnerská zmluva 2014 - 2020 
- Programové vyhlásenie vlády 2016 – 2020 
- Stratégia rozvoja sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja 
- Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 
- Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v 
systéme sociálnych služieb 
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Štát priamo v § 83, odsek 2 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ukladá obci 
vypracovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na základe 
národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadní miestne špecifiká 
a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných na území obce 
a určí personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na ich 
zabezpečenie. 
 
MPSVR SR v júni 2009 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). 
 
Jedným z prierezových princípov národných priorít je deinštitucionalizácia sociálnych 
služieb a postupné znižovanie kapacity zariadení sociálnych služieb 
a prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu) 
a podpora poskytovania terénnych a ambulantných sociálnych služieb a sociálnych 
služieb v zariadení s týždenným pobytom. 
 
Rozvoj sociálnych služieb je jedným z predpokladov hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce, a preto je nevyhnutné, aby obec zohľadňovala rozvoj sociálnych 
služieb v súlade so stanovenými národnými prioritami.  
 

 
1.2. Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov 
 
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. 
 
Sociálnu problematiku rieši najmä nasledujúca legislatíva SR: 
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
- výnos MPSVaR SR z 8.12.2010 č. 544/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
MPSVaR SR 
- zákon 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
- zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine Z.z., doplnený zákonom č. 175/2015 Z.z. 
- zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa , po novele 433/2013 Z.z. 
s účinnosťou od 1.2.2014 
- zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. platných od 1. 1. 2015. 
 
Miestna legislatíva 
- Všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby  
 
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 
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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 
Obec 
a) vypracúva, schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom 
obvode 
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja 
c) je správnym orgánom v konaniach o 

1. 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 

d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu 
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie 

1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie       
základných životných potrieb v nocľahárni, v nízko prahovom dennom centre 

    2. sociálnej služby v nízko prahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení 
    pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári 
    3. opatrovateľskej služby 
    4. prepravnej služby 
    5. odľahčovacej služby 
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo 
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej 
služby podľa § 12 
h) uzatvára zmluvu 
    1. o poskytovaní sociálnej služby 
    2. 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 
    3. 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: 
 
§ 82 
Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia 
 
1. Obec za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia 
nepriaznivých sociálnych situáciách a riešenia miestnych problémov utvára 
podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych 
služieb podľa tohto zákona, a na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu. 
 
2. Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému  
riešeniu problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych 
služieb. 
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3. Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, 
obec,  vzdelávacie   inštitúcie,  poskytovatelia  sociálnych  služieb,  zdravotnej 
starostlivosti. 
 
Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, 
mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej 
sociálnej situácií a podpora jej začlenenia do spoločnosti. Za účelom vykonávania 
komunitnej rehabilitácie sa môžu zriaďovať komunitné centrá. 
 
§ 83 
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb 
 
1. Obec podľa § 80 písm. a, vypracúva komunitný plán sociálnych služieb na základe 
národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká 
potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom 
obvode. 
2. Komunitný plán sociálnych služieb obsahuje najmä: 
- analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce 
- analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby 
- analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode 
obce 
- určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb 
- časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb 
- spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb 
 
 
 
Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je: 
a) posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce 
b) predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov 
a skupín opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji 
 
Komunita a komunitný rozvoj 
 
Komunita je skupina osôb, ktorá žije v určitom zoskupení určenom najmä ulicou v 
obci alebo v časti a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty a ciele. Obec utvára 
podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych 
služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom predchádzania 
vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia 
miestnych sociálnych problémov.  
 
Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov 
miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci 
miestneho spoločenstva, hlavne rozvojom sociálnych služieb. 
 
Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je koordinácia 
činnosti subjektov – rodina, mesto, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych 
služieb, poskytovatelia služieb zamestnanosti a poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti. 
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Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, 
mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej  
sociálnej situácií a podpora jej začlenenia do spoločnosti. Za účelom vykonávania 
komunitnej rehabilitácie sa môžu zriaďovať komunitné centrá. 
 
Základná terminológia 
 
Prijímateľ sociálnej služby – je fyzická osoba, ktorá využíva sociálne služby, nakoľko 
sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácií. 
 
Poskytovateľ sociálnej služby – je subjekt poskytujúci sociálne služby za podmienok 
stanovených zákonom alebo prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila na 
tento účel: 
a. verejný poskytovateľ – obec, vyšší územný celok 
b. neverejný poskytovateľ – neziskové organizácie, občianske združenia,... 
 
Objednávateľ sociálnej služby 
Osoba, ktorá zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb 
Obec a vyšší územný celok - subjekt, kompetencií ktorého je sociálna služba 
 
Sociálna služba je súbor odbornej, obslužnej alebo ďalšej činnosti, zamerané na: 
- prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie 
nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 
- zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život 
a podpora jej začlenenia do spoločnosti 
- zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 
potrieb fyzickej osoby,- riešenie krízovej sociálnej situácie 
- prevenciu sociálneho vylúčenia 
 
Sociálne bývanie 
 
Úlohou štátu v rámci sociálnej politiky je vytvárať legislatívne a ekonomické 
podmienky pre dostupnosť bývania aj domácnostiam s nízkymi príjmami a pre 
sociálne ohrozené skupiny obyvateľstva. Keďže časť obyvateľstva nedisponuje 
dostatočnými finančnými prostriedkami na kúpu  bytu, ani takou výškou   príjmu, 
ktorá by mu umožnila splácať hypotekárny úver, sú tieto domácnosti odkázané na 
pomoc verejného sektora. 
Výstavbu nájomných bytov pre verejný nájomný sektor budú naďalej zabezpečovať 
hlavne obce. Je však potrebné vytvárať podmienky, aby sa do tejto výstavby mohli v 
širšej miere zapojiť aj neziskové organizácie a iné subjekty. 
 
Sociálna politika v oblasti bývania definuje špeciálne formy bývania určené pre 
nasledovné kategórie: 
 
1. občania, ktorí sa dostávajú do pozície skupín ohrozených sociálnym vylúčením, 
napr.: 

občania, ktorí v dôsledku nízkej úrovne vzdelania a kvalifikácie vykonávajú 
iba príležitostné pomocné práce, prípadne sú bez práce, 

ľudia s fyzickým alebo mentálnym postihnutím, 

mládež po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, 
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starí ľudia, osamelí rodičia s deťmi a mnohodetné rodiny, 

občania marginalizovanej rómskej komunity. 
 
2. marginalizované skupiny obyvateľstva, v najvyššej miere Rómovia, ktoré sa 
vyznačujú úplným sociálnym vylúčením napríklad v dôsledku straty bydliska, 
dlhodobej nezamestnanosti, závislosti od drog, nedostatočnej sociálnej 
prispôsobivosti 
 
Pre bývanie týchto skupín obyvateľstva treba vytvárať podmienky najme v sociálnom 
bývaní zodpovedajúceho štandardu, alebo v prípade niektorých špecifikovaných 
sociálne ohrozených či vylúčených skupín v rôznych zariadeniach sociálnych služieb, 
v ktorých je poskytovaná osobitná sociálna alebo zdravotná starostlivosť a sú 
zabezpečené aj iné služby v závislosti od druhu a účelu zariadenia. 
Do kategórie sociálneho bývania možno zahrnúť: 
- nájomné byty vo verejnom nájomnom bytovom sektore vrátane malometrážnych 
bytov určených ako prvé bývanie pre mladé rodiny s tým, že nárok na takéto bývanie 
budú mať len domácnosti do stanovenej výšky príjmov, 
- byty a iné formy bývania pre domácnosti s nízkymi príjmami a skupiny so 
špecifickými potrebami, ako napríklad byty pre občanov v sociálnej núdzi, s ťažkým 
zdravotným postihnutím, osamelých rodičov starajúcich sa o maloleté deti,  
mnohodetné rodiny, občanov po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, 
občanov s problémami sociálneho začlenenia a občanov bez prístrešia, 
- byty nižšieho štandardu pre neplatičov nájomného a pre marginalizované skupiny 
obyvateľstva 
- byty pre bývanie starších ľudí, pričom sa bude vychádzať z majetkových pomerov 
budúcich užívateľov. 
Pre veľmi úzko špecifikované sociálne ohrozené či vylúčené skupiny obyvateľstva je 
bytová otázka zabezpečená vo forme zariadení sociálnych služieb. Medzi tieto 
zariadenia je možné zaradiť detské domovy, zariadenia pre seniorov, domovy 
sociálnych služieb, útulky atď. 
Zariadenia sociálnych služieb však neslúžia na zabezpečovanie bývania, ich prioritou 
je poskytovanie sociálnych služieb. 
 
Núdza 
 
Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom 
spoločne posudzujú, nedosahuje  životné minimum a občan a  fyzické osoby, ktoré 
sa s ním posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.  
Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju 
osobu, o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie práv a právom chránených 
záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, 
nepriaznivý zdravotný stav, stratu zamestnania. 
 
Životné  minimum  je spoločensky uznaná  minimálna  hranica príjmov fyzickej 
osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. 
 
Osobitný príjemca  je obec, alebo ak je to odôvodnené, iná  právnická osoba alebo 
fyzická osoba. Osobitného príjemcu určuje rozhodnutím ÚPSVaR. Ak osobitný 
príjemca zabezpečuje dávku a  príspevky vo vecnej forme,  je povinný ich  
poskytovať 



 - 10 - 

za cenu obvyklú a na mieste dostupnom občanovi v hmotnej núdzi. ÚPSVaR určí 
osobitného  príjemcu, ak sa doterajšou výplatou dávky a príspevkov nedosiahol  účel. 
ÚPSVaR určí osobitného  príjemcu po jeho predchádzajúcom súhlase. ÚPSVaR 
uvoľní osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody na jeho určenie. Obec je osobitným 
príjemcom dávky a príspevkov na základe rozhodnutia ÚPSVaR aj vtedy, ak súhlasí, 
že bude vykonávať funkciu osobitného príjemcu voči všetkým občanom vo svojom 
územnom obvode, ktorým úrad priznal dávku a príspevky právoplatným rozhodnutím. 
Na takýto výkon osobitného príjemcu úrad s obcou uzatvorí dohodu. Osobitný 
príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v peňažnej forme alebo vo vecnej forme a 
je povinný ich použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré 
sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú. ÚPSVaR dohliada, ako ním 
určený osobitný príjemca plní svoje povinnosti. 
 
Sociálne dávky 
 
V minulosti bola hodnota sociálnej dávky často krát vyššia ako minimálna mzda či iný 
príjem. V novom systéme dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke motivujú 
občana zmeniť jeho sociálnu a životnú situáciu. 
Hlavným cieľom týchto zmien je, aby si ľudia vlastným pričinením, aktivitou či 
majetkom pomohli a neboli závislí od sociálnych príjmov. 
Pomoc v hmotnej núdzi upravuje zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoc v hmotnej núdzi a 
zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona (č. 183/2014 Z. z.,  
308/2014 Z. z., 140/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 378/2015 Z. z., 125/2016 Z. z.) 
platných od 1. 1. 2013, účinnosťou od 1.7.2016. 
Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a osôb, ktoré sa s ním spoločne 
posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan tieto osoby, si príjem nemôžu 
zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. 
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a 
fyzickým osobám, ktoré s ním spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka  a 
príspevky najmä na: 
- úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie 
- základné vybavenie domácnosti 
- zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa 
- na mimoriadne liečebné náklady 
túto dávku možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac 
však do výšky trojnásobku životného minima. V súčasnosti dávku vypláca 
samospráva. Deti poberateľov dávky v hmotnej núdzi majú nárok na dotáciu na 
stravu. Dotáciu na stravu môžu čerpať žiaci základných škôl a deti v materských 
školách. 
 
 

1.3. Analýza sociologických a demografických údajov 
 
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je  starostlivosť o   všestranný rozvoj 
svojho územia a o potreby jeho obyvateľov. Základným riadiacim dokumentom, ktorý 
usmerňuje všetky plánované rozvojové aktivity obce je PHSR obce. 
Cieľom PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje 
ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a je v súlade so strategickými cieľmi a  
prioritami štátu, vyššieho územného celku, záujmami ochrany historického a 
kultúrneho dedičstva. Je v súlade aj s princípmi dokumentu Zdravie pre všetkých, 
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ktorý má za cieľ vytvoriť atraktívnu a bezpečnú obec s dobrým životným prostredím. 
Jeho poslaním je zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce bez ohľadu na politickú 
príslušnosť štatutárneho zástupcu obce a obecného zastupiteľstva. Plán je otvorený 
dokument, ktorý by sa mal pravidelne písomne dopĺňať a aktualizovať, podľa vopred 
stanovených pravidiel, potrieb obyvateľov obce, jeho návštevníkov a potenciálnych 
investorov, s cieľom v maximálnej možnej miere zvýšiť životnú úroveň obyvateľov 
obce a uspokojiť ich potreby a požiadavky.  
Stratégia obce je vypracovaná v súlade s návrhom Partnerskej dohody na roky 2014-
2020, Stratégia je výsledkom kombinácie dvoch prístupov: štrukturálneho a 
regionálneho.  
Strategický cieľ a špecifické ciele Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
konkrétne napĺňajú celkový cieľ regionálneho rozvoja tým, že vytvorením tohto 
významného strategického dokumentu sa na miestnej úrovni vytvoria podmienky pre 
implementáciu navrhnutého Integrovaného regionálneho operačného programu na 
roky 2014 – 2020, ktorého hlavným cieľom je prostredníctvom jednotlivých opatrení 
zvýšiť vybavenosť územia zariadeniami občianskej infraštruktúry s ohľadom na 
zabezpečenie ich dostupnosti a kvality poskytovaných služieb. Projektové zámery 
realizované v súlade s PHSR obce sú orientované na tvorbu strategických, 
politických, infraštruktúrnych a trhových podmienok, ktoré podporia úspešnosť a 
efektívnosť investícií malých a stredných podnikateľov a zvýšia konkurenčnú 
schopnosť obce.  
PHSR obce je základným nástrojom obce, ktorý určuje smer jej napredovania, pre 
plnenie strednodobých a dlhodobých cieľov, ktoré umožnia vytvárať spoločný 
produkt, poskytujúci kvalitné podmienky pre život všetkých jej občanov a 
návštevníkov pri rešpektovaní územného plánu obce. Tento strategický dokument 
posilní regionálny rozvoj tým, že stanoví postupy podporujúce miestne iniciatívy. 
Zároveň pomôže zvýšiť absorpčnú kapacitu regiónu pomocou podpory aktivít 
regionálnych a lokálnych rozvojových organizácií a podporou prípravy strategicky 
významných projektov. 
 
Sociálna analýza je súhrn faktorov v oblasti  sociálnej,  technologickej, ekonomickej a 
politickej. Ide o problémy a zámery na celoštátnej či nadnárodnej úrovni, ktoré majú 
vplyv na miestny rozvoj sociálnych služieb. Jednotlivé faktory sa vzájomne  
ovplyvňujú a nemožno ich posudzovať oddelene. 
 
Technologické faktory ovplyvnia tempo inovácií v technológiách, najmä 
informačných, podstatne zvyšujú produktivitu i kvalitu výroby. Z technologického 
hľadiska došlo k výraznému zlepšeniu kvality zariadení a objektov pre sociálne účely, 
stým však súvisí aj nárast financií potrebných na ich získanie, prevádzku a údržbu. 
Postupná informatizácia spoločnosti spôsobuje, že informácie z akejkoľvek oblasti sú 
šírené a dostupné rôznym spôsobom. V súčasnosti je možné poskytovať sociálne 
služby s využitím telekomunikačných technológií. 
 
Sociologické faktory majú najväčší vplyv na vývoj spoločnosti a to: 
- demografické zmeny – znižovanie celkového počtu obyvateľov, znižovanie počtu 
detí a zvyšovanie počtu seniorov 
- zmeny v životnom štýle – rýchle životné tempo, viac stresu a menej pohybových 
aktivít, konzumný spôsob života, nárast kriminality a drogových závislostí, zhoršujúci 
sa zdravotný a fyzický stav populácie, vplyv techniky a médií, 
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- oslabovanie tradičných ľudských hodnôt – zhoršovanie medziľudských vzťahov a 
komunikácie, peniaze ako meradlo hodnôt, kríza rodiny, zvyšovanie počtu 
rozvodov a deti narodených mimo manželstva. 
 
Ekonomické faktory, ktoré svojimi zmenami za posledných dvadsať rokov ovplyvnili 
vývoj celej spoločnosti. V oblasti služieb vo verejnom záujme došlo k zmenám 
systému v oblasti organizácie, riadenia aj financovania. Od 1.júla 2002, kedy sa 
začala decentralizácia verejnej správy, prešli sociálne zariadenia a služby do 
pôsobnosti samospráv. Zariadenia získali viac kompetencií, v súčasnosti majú 
možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky z fondov EÚ. 
 
Politické faktory  určuje parlament a vláda zákonmi a  programovými  vyhláseniami 
alebo rozhodnutím vstúpiť do EÚ a NATO, zavedenie eura na Slovensku. 
programovým vyhlásením z augusta 2006 Vláda SR sa zaviazala poskytovať pre 
obyvateľov taký sociálny program, ktorý bude garantovať udržanie a rozvoj ľudských, 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv smerujúcich k dôstojnej životnej úrovni 
každého človeka. Systém sociálnej politiky bude nastavený tak, aby bol sociálne 
spravodlivý, transparentný, trvalo finančne udržateľný a aby zabezpečil rovnosť 
príležitosti. K prioritám vlády v sociálnej oblasti patrí politika zamestnanosti, pracovné 
vzťahy a sociálny dialóg, sociálne zabezpečenie, podpora rodiny, podpora rodovej 
rovnosti a efektívnosti inštitúcií. 
 
V snahe zabezpečiť kontinuitu a efektivitu poskytovaných sociálnych služieb a 
súčasne v snahe podporiť zotrvanie ľudí odkázaných na pomoc čo najdlhšie v ich 
prirodzenom rodinnom prostredí v súčasnosti prebieha proces deinšitucionalizácie 
sociálnych služieb na Slovensku. Vláda SR schválila dňa 30. 11. 2011 Stratégiu 
deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti (ďalej len 

„Stratégia DI“). Slovenská republika sa týmto dokumentom hlási k celosvetovému 
trendu systematického odstraňovania dôsledkov dlhodobo uplatňovaného, ale už 
historicky prekonaného modelu inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí 
vyžadujúcich dlhodobú pomoc a starostlivosť v špecializovaných zariadeniach, 
menovite detí v náhradnej starostlivosti a ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, a 
jeho nahradenie alternatívnym modelom služieb a opatrení, svojím charakterom čo 
najviac podobným podmienkam bežného života. 
 
Základným zámerom deinštitucionalizácie v Slovenskej republike je vytvorenie a 
zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov, 
odkázaných na pomoc spoločnosti, v prirodzenom sociálnom prostredí komunity, 
prostredníctvom komplexu kvalitných alternatívnych služieb vo verejnom záujme. 
Dňa 14. 12. 2012 bol schválený Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na 
komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb. Vypracovanie Národného 
akčného plánu DI je jednou zo základných úloh Stratégie DI. Národný akčný plán DI 
predstavuje základný plánovací dokument Stratégie DI v oblasti prechodu z 
inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb v Slovenskej 
republike. 
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Poloha obce: 

 
 
Obec Krakovany sa nachádza v západnej časti Slovenska a je súčasťou okresu 
Piešťany. Ten sa nachádza z hľadiska geografického v tzv. stredo-severnej časti 
trnavského kraja. Okres Piešťany vypĺňa severný výbežok Podunajskej nížiny 
ohraničený k sebe sa zbiehajúcimi pohoriami - od západu Malými Karpatami a od 
východu Považským Inovcom. Prevažujúca nížinná poloha dala väčšine územia 
poľnohospodársky ráz krajiny. 
 
Obec je situovaná v nadmorskej výške 165 m. n. m. v centre osídlenia okresu medzi 
mestami Vrbové a Piešťany. Katastrálne územie je ohraničené katastrami susedných 
obci - Vrbové, Šípkové, Ostrov, Veľké Orvište, Piešťany a Trebatice. 
Rozloha obce Krakovany  zahŕňa 2 katastrálne územia: katastrálne územie 
Krakovany vo výmere 645,33 ha a katastrálne územie Stráže  vo výmere 336,93 ha. 
Obcou preteká potok Holeška  a do severo-východnej časti obce zasahujú suché 
toky  Očkovského  kanála a Dudváhu. Dudváh je zavodnený až po zaústení toku 
Holeška, čo je mimo katastrálneho územia obce. 
Za posledné obdobie sa výrazne zmenil charakter obce. Z prevažne 
poľnohospodársky zameranej obce sa začala formovať priemyselná obec. 
 
Vznik obce: 
Predchodcami dnešných Krakovian boli dve staré stredoveké obce Krakovany a 
Stráže - obe spomenuté už v známej Zoborskej listine z roku 1113 pod názvom 
Craco a Villa Spectaculi. Krakovany patrili teda v 12. storočí zoborskému kláštoru a 
od 15. storočia nitrianskemu biskupstvu. V 18. storočí nitriansky biskup zriadil v 
Krakovanoch sídlo jedného zo svojich panstiev, obec Stráže patrila v 13. storočí ešte 
medzi osady strážcov hraníc, neskôr sa stala súčasťou panstva rodu z Oponíc a 
nitrianskeho biskupstva. 
Spoločná  história sa začala utvárať  až od 1. januára 1944, keď nadobudla 
právoplatnosť vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 375-33/18-3/43 zo dňa  24.11.1943 
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a keď boli obce Krakovany a Stráže zlúčené do jednej obce pod spoločným názvom 
Krakovany. 
 
Erb obce: 

Z hľadiska tvorby erbu je dôležité, že v oboch obciach stál  od 14. storočia kostol. V 
Krakovanoch to bol kostol sv.  Mikuláša, doložený v roku 1332 a v Strážach kostol 
sv. Gála,  doložený k roku 1397. 

Ikonografia sv. Mikuláša je pomerne ustálená, spravidla  vídame postavu biskupa s 
mitrou na hlave, tromi mešcami, či  guľami, často položenými na knihe v pravici a 
berlou v  ľavici. Za najčastejší a najznámejší atribút sv. Mikuláša sa  v našich 
podmienkach považujú tri mešce. 

Pokiaľ ide o znázorňovanie sv. Gála - najčastejšie ho možno  vidieť ako mnícha, či 
prekvapivo opáta. Jeho atribútom je  medveď nesúci kus dreva. 

Pôvod atribútov sv. Mikuláša i sv. Gála je doložený množstvom  legiend. 

Erb obce Krakovany teda pozostáva z kompozície sv. Mikuláša a  sv. Gála, doplnený 
o vrchy, naznačujúce etymológiu názvu obce  Krakovany. má teda túto podobu: 

v hlave červeného štítu tri strieborné mešce, previazané  zlatými šnúrkami, pod nimi 
spoza modrého trojvršia vyrastá  zlatý medveď, nesúci na pleci strieborný peň. 

Pečať obce Krakovany je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom 
OBEC Krakovany. Symboly obce Krakovany sú zaevidované  Heraldickom registri 
Slovenskej republiky pod signatúrou K-99/97. 

 
1.2.1. Obyvateľstvo 
Obyvatelia obce sú prevažne Slováci (98,60%). Z jazykového hľadiska  patria 
Krakovany do oblasti, v ktorej sa hovorí prevažne považským nárečím. Krakovany, 
ale aj široké okolie, si v minulosti napriek maďarizačnému tlaku zachovali slovenský 
ráz. Obyvatelia obce boli v minulosti prevažne poľnohospodári a roľníci. Podľa 
sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v obci žilo 1403 obyvateľov, z toho 
712 žien (50,70%) a 691 mužov (49,30%). Priemerný vek obyvateľa obce je cca 40 
rokov. 
 
Tabuľka č. 1 Obyvateľstvo podľa vekovej štruktúry 
 

Vek   Počet  % zastúpenia 
0 – 14   212   15,11 % 
15 – 64  991   70,64 % 
65 – viac  200             14,25 % 
SPOLU:          1403           100,00 % 

 
Index starnutia:  0,94 
= počet osôb vo veku 65 a viac k počtu osôb 0-14 rokov. 
Zdroj: Štatistický lexikón obcí SR 2011 – výsledky sčítania obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2011 
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Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa 
obec v súlade s § 11, odsek 3 zaraďuje do kategórie d) obec s počtom od 1001 do 
3000 obyvateľov. 

 

 
Tabuľka č. 2 Vývoj počtu obyvateľov obce Krakovany 2011-2017 

 

Rok  Počet obyvateľov        muži        ženy 
2001   1311 
2011   1403       691  712 

2012   1423       701  722  
2013   1445       713  732 

2014   1449       706  743 
2015   1452       712  740 

2016   1453       718   735 
2017   1452       720  732 

 

 
Graf č. 1 Vývoj počtu obyvateľov obce Krakovany v rokoch 2001-2017 
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Podľa uvedených údajov možno konštatovať, že  počet obyvateľov mal od roku  2001 
stúpajúci charakter. Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011 mala obec už 
1403 obyvateľov. Veľmi pozitívnym prvkom bolo vytvorenie novej obytnej zóny na 
Južnej ulici a v záhradkovej osade, kde vzniklo 28 pozemkov na výstavbu rodinných 
domov. To vytvorilo predpoklad k zvýšeniu počtu obyvateľov, najmä v kategórii 
predproduktívneho a produktívneho veku. V roku 2015 sa počet obyvateľov ustálil na 
približne rovnakej hranici.  
 

 
1.2.2. Školstvo  
 
Materská škola sa nachádza v dvojpodlažnej budove, na prízemí je umiestnená 
trieda pre deti vo veku tri až štyri rokov s herňou, spálňou, jedálňou, z triedy vedú 
dvere do šatne detí a umyvárne s WC. Na prízemí sa ďalej nachádza šatňa pre 
pedagogických zamestnancov, malá vstupná miestnosť, miestnosť s vodomerom, 
kuchyňa, dva sklady pre kuchyňu, jeden sklad pre pomôcky, kotolňa, miestnosť pre 
kuričku, šatňa pre nepedagogických zamestnancov, WC pre kuričku a miestnosť na 
odkladanie čistiacich prostriedkov. Na poschodí sa nachádza trieda pre deti vo veku 
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od štyroch do šesť rokov s herňou, spálňou a jedálňou, výťahová šachta, z triedy 
vedú dvere do šatne, umyvárne s WC. Ďalej sa tu nachádza šatňa a WC pre 
pedagogických zamestnancov. Obe triedy sú spojené schodiskom ktorý slúži ako 
únikový východ. MŠ je dvojtriedna a poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo 
veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a 
poskytuje aj poldennú starostlivosť o deti. Je vybavená 2 interaktívnymi tabuľami. MŠ 
pracuje podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu Prvé krôčiky za 
poznaním. MŠ má 9 zamestnancov, z toho 4 pedagógov. Zriaďovateľom MŠ je obec 
Krakovany. V roku 2017 bola Materská škola zrekonštruovaná z programu Zníženie 
energetickej nákladov vo verejných budovách. 
 

Základná škola má starú (jedna trieda) a novú budovu (tri triedy) a poskytuje 
vzdelávanie prvého stupňa, 1. až 4. ročník. Deťom je k dispozícii školský dvor, 
počítačová učebňa, telocvičňa, priestory ŠKD, herňa, školská jedáleň, ihrisko a 
multifunkčné antukové ihrisko, ďalej sa tu nachádzajú kabinety pre učiteľov a 
skladové priestory. Priestorové podmienky spĺňajú všetky psychohygienické 
požiadavky na výchovno-vyučovací proces. V každej triede je dataprojektor a 
keramická tabuľa, v škole sa nachádzajú tri interaktívne tabule. ZŠ má 11 
zamestnancov, z toho 7 pedagógov. Prevádzku budovy zabezpečuje 1 technický 
pracovník. 
Areál  tenisového ihriska  slúži nielen žiakom školy, ale aj širokej verejnosti. 

 
1.2.3. Služby 
 

V obci je pomerne silné zastúpenie najmä drobných živnostníkov, ale aj 
väčších firiem. Ich existencia na území obce značne vplýva na finančné možnosti 
obce, najmä z pohľadu miestnych daní a poplatkov. Všetky podnikateľské subjekty 
však pôsobia na komerčnej báze, žiadny z nich neposkytuje sociálne služby. 
 
Poľnohospodárstvo: 
Poľnohospodárske družstvo Krakovany - Stráže – rastlinná výroba 
SEMPER DECOR, s.r.o., - predaj okrasných drevín 
SEDOS, s.r.o. - predaj a výroba obaľovaných osív 
Ján ŠOKA – predaj ovocných drevín 
EOK AUSTRALIAN SLOVAKIA, s.r.o.  Gašpar Zuzic – chov pštrosov  
Jozef Macháč – súkromne hospodáriaci roľník 
 
Maloobchod: 
Potraviny SAMA – dve predajne 
 
Priemyselná výroba: 
KJG, a.s. 
Inalfa Roof Systems Slovakia s. r. o.  
KAISER EE s.r.o. – výroba vozidiel na čistenie kanalizácií 
STÜRM, s.r.o. – distribúcia hutníckeho materiálu 
MABONEX – veľkosklad potravín 
Hadice Pro,s.r.o.  
Gamaplyn   
STIVA, s.r.o. - výroba pohľadníc  
PEKAS – Výroba detských sedačiek 
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MINERAL – AQUASERVIS spol. s. r. o.  
K&L Real s.r.o. - výroba vína 
Radoský Peter – Stolárstvo  
INTEGRA TDS, s. r. o. 
SPORTS, spol. s r. o., 
 
Doprava a služby: 
Andrej Vavrinec – nákladná autodoprava 
František Sedlák – nákladná autodoprava 
Michal Rajčák - autoopravovňa 
Holbík – predaj náhradných dielov na NV 
Czech Tools Slovakia, s.r.o.  
QuadMoto, predaj a servis štvorkoliek 
 
Stravovacie a ubytovacie služby: 
Piváreň u Notára - stravovanie 
Penzión pri Šenku a Starý šenk – ubytovanie, stravovanie 
Chateau Krakovany – hotel, reštaurácia, vinotéka 
 
Iné služby: 
Pošta Krakovany 
Kaderníctvo – Zuzana Tonkovičová a Ivana Galbavá 
Nesvia Trepačová – masážny salón 
DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o.  
Ing. Dušan Knoško – znalec v odbore doprava cestná 
VIDONICS – videoprojekcia 
Lunas SK, s.r.o. výroba reklamy, sieťotlač 
 
 
Tabuľka č. 1  Odvetvová štruktúra subjektov pôsobiacich v obci 
 

Odvetvie  Počet prevádzok Podiel v % 
Poľnohospodárstvo  6  15,79 
Maloobchod   2    5,26 
Priemyselná výroba         14  36,82 
Doprava a služby  6  15,78 
Stravovacie služby  3    7,89 
Iné služby   7  18,41 
SPOLU:          38  100 % 

Zdroj: Vlastné zisťovanie 

 

 
Zdravotníctvo, kultúra a šport 
 
Zdravotná starostlivosť nie je v obci priamo dostupná. Základnú zdravotnú 
starostlivosť všeobecnú a odbornú zabezpečuje mesto Vrbové, Piešťany a Nové 
Mesto nad Váhom, Trenčín.  
V súčasnosti sa v obci nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie. V prípade 
realizácie výraznejšej bytovej alebo individuálnej bytovej výstavby vzrastie počet 
obyvateľov natoľko, že bude potrebné takéto zdravotnícke zariadenie vybudovať.  
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Kultúrno-historický fond obce má svetový význam. Jeho primeranou záchranou, 
údržbou a využitím v oblasti kultúry a rozvoja cestovného ruchu je možné významnou 
mierou prispieť k ekonomickej prosperite obce. Medzi najvýznamnejšie miestne 
kultúrne pamiatky patria:  
Kostol sv. Gála v časti Stráže,  Kostol sv. Mikuláša, Etnografické múzeum,  Ľudová 
knižnica.  

socha sv. Jána Nepomuckého, socha sv. Floriána, socha p. Márie morovej, súsošie 
Sv. rodiny, 

stĺp p. Márie s dieťaťom, Trojičný stĺp v Krakovanoch, súsošie najsvätejšej Trojice, 
archeologické objavy: zuby mamuta v roku 1959, mladopaleolitické osídlenie, dva 
mamutie kly o dĺžke 176,5 cm a 153cm – nález v roku 2005, predná časť lebky, 
fragmenty hornej a dolnej čeľuste a niekoľko zubov nosorožca srstnatého, kostrový 
hrob ženy z mladšej doby kamennej, úžitková keramika, rôzne spony, misky, kovové 
predmety, úžitkové predmety a pod., strieborné, medené mince bronzové šperky, 
nádoby zo žiarových hrobov z mladšej a neskorej doby bronzovej, kniežacie hroby, 
strieborná plochá misa I.stor. pred n.l., bronzová kanvica – 3.stor. pred n.l.  

V strede obce sa nachádza kultúrny dom s kapacitou 500 osôb, ktorý slúži pre 
usporiadanie osláv, svadieb, kultúrno-spoločenských podujatí, ako aj rôzne školské 
podujatia, divadelné predstavenia, príležitostné oslavy, koncerty a diskotéky pre 
mládež. Kultúrny dom disponuje s nasledovnými miestnosťami: sála, spoločenská 
miestnosť, kuchyňa, sociálne zariadenia a suterén. V budove kultúrneho domu sa 
nachádza aj miestna ľudová knižnica s počtom 6 357 zväzkov.  

Kultúrnu štruktúru dopĺňa aj časopis Hlas Krakovian, ktorý je vydávaný štvrťročne a 
je k dispozícii nielen v papierovej, ale i elektronickej forme a poskytuje obyvateľov 
množstvo užitočných informácii o činnosti v obci, podujatiach, odpadoch a pod.  

Zoznam spoločenských organizácií v obci: FS Krakovienky, FS Lusk, DFS 
Krakovanček, HS Borovienka, FS Krakovčanka, Futbalový klub Krakovany, Obecný 
stolnotenisový klub Krakovany, Miestna skupina Slovenského červeného kríža, 
Dobrovoľný hasičský zbor, MS Slovenského zväzu chovateľov, MO Slovenského 
zväzu včelárov, Jednota dôchodcov Slovenka, Klub paličkovanej čipky Bábence, 
Poľovnícke združenie Králik, Rodičovské združenie pri materskej škole, Rodičovské 
združenie pri Základnej škole.  
V obci sa každoročne organizuje Folklórny festival v obecnom amfiteátri, pričom sa 
neustále menil jeho názov a od roku 2007 sa nazýva Župný festival kultúry. Ide o 
dvojdňové podujatie, na ktorom sa zúčastňuje veľké množstvo folklórnych súborov, 
skupín, ľudových rozprávačov a hudieb nielen zo Slovenska.  
Ďalej sa v obci konajú:  Maškarný ples, Fašiangová zabíjačka, Oslavy dňa matiek, 
Stavanie mája,  Deň rodiny, Hodové zábavy, Štefanská zábava, Veľkonočná zábava, 
Retro diskotéka, Katarínsky ples, Vianočné a veľkonočné trhy, Posedenie pre 
dôchodcov, Jozefovský turnaj , Starostovský turnaj, Slávnosti jesene, Otvorenie neba 
nad vinohradom, Vianočná kvapka krvi, Posedenie s darcami krvi, Mikuláš, 
Silvestrovský ohňostroj.  
 
Súčasťou života obce sú tiež športové aktivity občanov, ktoré sa sústreďuje najmä na 
stolný tenis a futbal. 
Pre futbalistov je k dispozícii futbalové ihrisko, tréningov plocha a ihrisko s umelým 
trávnikom. Deti majú k dispozícii detské ihrisko.  
Obecný stolnotenisový klub OSK Krakovany vznikol v roku 2000 a hráva sa v 
kultúrnom dome, kde sa o priestory delí viacero záujmových kultúrnych činností.  
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V obci sa nachádza aj antukové tenisové ihrisko, ktoré je k dispozícií všetkým 
obyvateľom.  
V oblasti športu je cieľom rozšíriť záber športových činností občanov smerom od 
pasívneho k aktívnemu spôsobu využívania športu v záujme zdravého spôsobu 
života. 
Obec o dianí  v obci informuje obyvateľov a širokú verejnosť prostredníctvom 
internetovej stránky www.krakovany.sk, mobilnej aplikácie a infokanálu na káblovej 
televízii.  
 
1.2.4. Nezamestnanosť 
 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje v miestnych súkromných podnikoch. 
Ostatní obyvatelia  pracujú v podnikoch a službách v susedných obciach, resp. 
dochádzajú denne za prácou do Piešťany, Trnavy alebo Vrbového. 
Štatistické údaje v tejto oblasti sú dosť relatívne čísla. Každá inštitúcia si vedie svoju 
vlastnú štatistiku podľa vlastných kritérií. Obec nemá k dispozícii informácie 
o zamestnaní svojich občanov, k dispozícii sú iba údaje z Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Piešťanoch, ktorý vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie (tento 
údaj však nezahŕňa celkový počet nezamestnaných z dôvodu chýbajúcich údajov 
o dobrovoľne nezamestnaných). Taktiež nie je k dispozícii údaj o počte osôb, ktoré 
pracujú v zahraničí. 
 
 
Z dostupných informácií bol zostavený prehľad o miere nezamestnaných: 

 

Rok:   Miera nezamestnaných: 
2001     11,01% 
2011       8,38% 

2012       8,48% 

2013       9,44% 

2014       7,51% 
2015       5,77% 

2016       3,29% 

2017       2,22% 

 
Podľa tabuľky má miera nezamestnanosti klesajúcu tendenciu, ktorá je spôsobená 
rozvojom priemyslu nielen v obci ale aj   v celom  okrese Piešťany.   
 
 
1.2.5. Sociálne znevýhodnené skupiny 
 

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale najmä skupina, 
komunita a sociálne prejavy, ktoré sa ich týkajú. Ide o subjekt, ktorý je definovaný 
spoločným znakom odvodeným od sociálneho znevýhodnenia, t.j. od znaku, ktorý  ho 
posúva do polohy závislosti na iných osobách alebo na štátnych opatreniach. 

Sociálne znevýhodnené skupiny v našej obci môžeme rozdeliť na: 
1. Seniori 
2. Nezamestnaní a zamestnanci s nízkym vzdelaním 

http://www.krakovany.sk/
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3. Deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia 
4. Zdravotne postihnutí 
5. Občania so sociálnymi a spoločenskými problémami   

 
Obec sa v rámci svojich možností snaží kompenzovať určité sociálne 
znevýhodnenie: 
 
SENIORI 
 
Identifikácia problémov 
- chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu pomoc 
- osamelí seniori so zdravotnými problémami 
- je málo informácii o poskytovateľoch sociálnych služieb 
- nie je vyriešená bezbariérovosť v obci 
- chýba miestna organizácia zdravotne postihnutých 
 
Služby určené seniorom sú poskytované občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre 
priznanie starobného dôchodku a ocitli sa v situácií vyžadujúcej podporu komunity, je 
možné charakterizovať túto skupinu týmito spoločnými prejavmi: 

predlžovanie individuálneho aj priemerného veku 

nárast miery chorobnosti a tým aj závislosti na 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 
Z hľadiska početnosti ide i jedinú sociálnu kategóriu populácie, ktorá má trvale 
a prirodzene vzostupnú tendenciu svojho rastu premietajúcu nárastu v porovnaní 
k pomeru k ostatným kategóriám populácie komunity. 
 

Podľa údajov ŠÚ SR máme k dispozícii tieto údaje: 

  
Počet obyvateľov  predprod. vek/%   produktívny vek/%    poproduk. vek/% 

2011/ 1403  212/15,11% 991/70,63%      200/14,26%  

2012/ 1423  337/23,68% 908/63,80%      178/12,51% 
2013/ 1445  325/22,49% 900/62,29%      220/15,22% 

2014/ 1449  314/21,67% 891/61,49%      244/16,84% 
2015/ 1452  303/20,87% 890/61,29%            259/17,84% 

2016/ 1453  287/19,75%       883/60,77%            283/19,48% 

2017/ 1452  275/18,94%       880/60,61%        297/20,45% 

 
Občania nad 60 rokov tvoria viac ako  15 % z celkového počtu obyvateľov, to 
znamená, že ide o skupinu odkázanú alebo perspektívne odkázanú na sociálne 
služby. Keď porovnáme jednotlivé roky, tak vidíme, že podiel ľudí poproduktívneho 
veku má narastajúcu tendenciu. 
 
Obec vytvára technické a materiálne podmienky na činnosť základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá sa snaží organizovať pre seniorov kultúrno-
spoločenské aktivity v obci. 
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Treba vypracovať a vyriešiť nasledovné : 
Preskúmať možnosť a potrebu poskytovania  ambulantnej sociálnej služby v dennom 
stacionári. 
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. 
 
NEZAMESTNANÍ a zamestnanci s nízkym vzdelaním 
 
Identifikácia problémov 
- skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie 
- chýba systém motivácie a sprevádzania pre rozvoj zamestnanosti – agentúra 
podporovaného zamestnávania, príležitostných prác, podporovanej práce 
 
V spolupráci s ÚPSVaR v Piešťanoch obec v minulosti organizovala 
verejnoprospešné práce alebo menšie obecné služby. V rámci tejto činnosti 
podporovala udržiavanie pracovných návykov u osôb, ktoré majú problém uplatniť sa 
na trhu práce.  
 
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.. 
Treba vypracovať a vyriešiť nasledovné : 
Pomoc pri rekvalifikácií. 
 
 
DETI, MLÁDEŽ a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia 
 
Identifikácia problému 
 
- chýba vyhľadávacia činnosť sociálne slabších rodín s deťmi, ktoré potrebujú 
pomoc 
- nevhodné trávenie voľného času 
- rodiny s deťmi sú často na hranici životného minima 
 
Obec v rámci svojich finančných možnosti prevádzkuje 2 oddelenia materskej školy, 
základnú školu s dvomi oddeleniami školského klubu detí. Pre športové vyžitie detí 
najmä v čase osobného voľna slúži detské ihrisko, futbalový štadión a  viacúčelové 
ihrisko s umelou trávou. K dispozícii pre verejnosť je aj tenisový kurt za ZŠ. 
Mládež v obci nie je organizovaná, chýbajú priestory na stretávanie sa mládeže 
a trávenie voľného času.  
Obec poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 170,- eur.  
Obec neposkytuje príspevok dobrým študentom. Na konci školského roka najlepší 
žiaci sú odmenený vecnými darmi v škole. 
  
Sociálne služby vo vzťahu k predmetnej cieľovej skupine je potrebné prioritne 
orientovať na ohrozené rodiny, rodiny v kríze a mladých ľudí. 
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Ohrozená rodina - rodina, ktorá sa ocitla pod vplyvom vonkajších a vnútorných 
faktorov, ktoré ju ohrozujú. Najčastejšie ide o: 

neadekvátne rodičovské postoje, hodnoty, vzory a zručností 

užívanie alkoholu alebo iných návykových látok (najmä ako prostriedok na 
odbúranie stresu) 

náhle životné zmeny alebo iné stresové situácie 

upadanie prostredia, v ktorom rodina žije 

chudoba, sociálne vylúčenie 
Pri ohrozenej rodine sa nemuselo nevyhnutne vyskytnúť problémové – neželané 
správanie, ktoré by priamo ohrozilo dieťa či iného člena rodiny. Dlhodobým 
neriešením krízovej situácie dochádza k rozkladu rodiny, v konečnom dôsledku až 
odlúčenie detí od rodičov na základe rozhodnutia súdu. 
Obec momentálne nemá deti umiestnené v náhradnej rodinnej starostlivosti, 
reedukačnom zariadení a ani v detskom domove. Obec nemá vypracovanú vlastnú 
legislatívu ohľadne sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na sanáciu krízovej 
situácií v rodine a na ochranu práv a právom chránených záujmov detí. 
Obec poskytuje pomoc v naliehavých prípadoch, ak je život dieťaťa ohrozený, alebo 
je ohrozený jeho psychosomatický vývoj. V zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a 
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorý 
dal obciam a mestám nové kompetencie a povinnosti, je potrebné sa zaoberať 
predchádzaniu patologických javov. Úlohou obce je ochrana detí pred týraním, 
zneužívaním a zanedbaním výchovy a výživy zo strany rodičov. 
 
 
Treba vypracovať a schváliť: 
VZN, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obcou na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ 
 
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 
- chýba možnosť zamestnať zdravotne postihnuté osoby 
- nie je vyriešená bezbariérovosť v obci 
 
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) 
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 
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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. 
V obci nefunguje miestna organizácia postihnutých osôb. Kvôli adresnosti pri riešení 
problémov zdravotne postihnutých, bolo by vhodné založiť miestnu organizáciu v 
obci. 
Obec prispieva na čiastočnú úhradu nákladov stravy pre seniorov a zdravotne 
postihnutých. Postup a podmienky pri poskytovaní stravovania dôchodcom a 
zdravotne postihnutým občanom v obci sú upravené VZN. 
Bezbariérovosť v obci nie je riešená. 
 
Treba vypracovať a vyriešiť nasledovné: 
Preskúmať možnosť a potrebu poskytovania  ambulantnej sociálnej služby v dennom 
stacionári. 
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. 
 
OBČANIA SO SOCIÁLNYMI A SPOLOČENSKÝMI PROBLÉMAMI 
 
Identifikácia problému 
- chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na pomoc 
- chýbajú preventívne sociálne opatrenia a financie 
- 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 
 
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 
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, 
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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. 
 
Treba vypracovať a vyriešiť nasledovné: 
Vybaviť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných a dôchodcom s nízkymi 
príjmami. 
 

 
1.3. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb 
 
V obci  je vybudované samostatné sociálne zariadenie, Zariadenie opatrovateľskej 
služby s kapacitou 14 lôžok. V zariadení sa pripravuje strava aj pre dôchodcov z 
obce. Obec  v rámci originálnych samosprávnych kompetencií poskytuje 
opatrovateľskú službu  obyvateľom obce.   
Za účelom skvalitnenia poskytovania sociálnych služieb, zabezpečenia odborného 
prístupu a spracovania agendy obec Krakovany vstúpila do Spoločného úradu 
samosprávy so sídlom v Trebaticiach, ktorý zabezpečuje spracovanie agendy 
stavebného úradu a opatrovateľskej služby. Písomnosti týkajúce sa sociálnej agendy 
spracúva pani PhDr. Monika Lagová,  
 
Obec poskytuje najmä tieto sociálne služby: 

 Zariadenie opatrovateľskej služby 

 opatrovateľská služba 

 dohľad nad nesvojprávnymi občanmi (spolupráca s okresným súdom) 

 funkcia osobitného príjemcu sociálnych dávok (v prípade záškoláctva) 

 stretnutia dôchodcov 

 podpora činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska 

 príspevok pri narodení dieťaťa 170,00 € 

 pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....). 
 
1.4. Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb 
 

Hoci obec Krakovany v budúcnosti počíta s nárastom počtu obyvateľov najmä 
v kategórii predproduktívneho a produktívneho veku, je potrebné počítať aj 
s celoslovenskou tendenciou starnutia populácie a čoraz väčšími požiadavkami na 
sociálne služby, najmä pre občanov v poproduktívnom veku.  
 

Podľa údajov ŠÚ SR máme k dispozícii tieto údaje: 

  
Počet obyvateľov  predprod. vek/%   produktívny vek/%    poproduk. vek/% 

2011/ 1403  212/15,11% 991/70,63%      200/14,26%  

2012/ 1423  337/23,68% 908/63,80%      178/12,51% 
2013/ 1445  325/22,49% 900/62,29%      220/15,22% 

2014/ 1449  314/21,67% 891/61,49%      244/16,84% 
2015/ 1452  303/20,87% 890/61,29%            259/17,84% 

2016/ 1453  287/19,75%       883/60,77%            283/19,48% 

2017/ 1452  275/18,94%       880/60,61%        297/20,45% 
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Zdroj: www.statistics.sk  
Základné sociálne služby podľa potrieb obyvateľov obce sú zabezpečené. Podľa 
prieskumu potrieb a požiadaviek s ohľadom na budúce potreby by bolo vhodné sa 
orientovať na: 
 

 vybudovanie cyklotrasy – zabezpečenie aktívneho športového vyžitia starších 
občanov najmä s ohľadom na ich bezpečný presun medzi susednými obcami 

 rekonštrukcia centra obce so zameraním na vybudovanie relaxačnej 
a oddychovej zóny – parková zeleň, lavičky. 

 
1.5. SWOT analýza v sociálnej oblasti 
 
Silné stránky: 

 právo na poskytnutie sociálnych služieb je zaručené rovnako všetkým 
občanom 

 garancia zostatku z príjmu pri poskytovaní sociálnych služieb 

 existencia a rozvoj  univerzitného špecializovaného vzdelávanie pre oblasť 
sociálnych služieb (detašované pracovisko Piešťany, študijný odbor sociálna 
práca). 

 
 
Slabé stránky: 

 nedostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri 
dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby 

 nedostatočná kapacita zariadení sociálnych služieb  

 nedostatočný počet zariadení, v ktorých je zabezpečená bezbariérovosť 

 nepostačujúci počet kvalifikovaných zamestnancov, ktorí zabezpečujú 
poskytovanie sociálnych služieb 

 nedostatočná podpora tvorby pracovných miest pre uchádzačov 
o zamestnanie v oblasti sociálnych služieb 

 migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za prácou do zahraničia 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 nedostatok finančných prostriedkov na rozširovanie rozsahu a druhu 
sociálnych služieb 

 
 
Príležitosti: 

 zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov 

 cielenie opatrení podľa miestnych potrieb 

 rozvoj svojpomocného riešenia miestnych problémov 

 rozširovanie spolupráce samosprávy a neverejných poskytovateľov 

 práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti pri 
riešení životných situácií 

 podpora a rozvoj dobrovoľníctva 
 
Ohrozenia: 

 z dôvodu zvyšovania nákladovosti služieb riziko zvyšovania úhrad a riziko 
znižovania kvality 
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 absencia nízkoprahových a terénnych služieb 

 klesanie kvality poskytovaných služieb z dôvodu nedostatočného materiálno-
technického a personálneho zabezpečenia 

 nefunkčnosť systému sociálnych služieb z dôvodu nedostatočného 
realizovania kompetencií 

 nárast počtu sociálnych kategórií občanov vyžadujúcich sociálne služby 

 nedostatok finančných prostriedkov na samosprávnej úrovni na výkon 
kompetencií obce, v tom aj na zabezpečenie sociálnych služieb. 

 
Vyhodnotenie pôsobiacich faktorov je zrejmé, že existuje 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 ... 
 
 
2. Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb 
 
2.1. Rozvoj ambulantných a pobytových sociálnych služieb 
 
Národné priority rozvoja sociálnych služieb sa orientujú na tieto základné  oblasti: 

 podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych  
služieb 

 rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb 
v zariadení s týždenným pobytom 

 zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb 
prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovanie zariadení 
sociálnych služieb 

 vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb 
 
Obec Krakovany sa snaží napĺňať tieto priority nasledovne: 

 zabezpečuje najmä opatrovateľskú službu u občanov, ktorí sú na tento 
druh sociálnej služby odkázaní so zreteľom na ich zotrvanie v domácom 
prostredí 

 zabezpečuje poskytovania sociálnej služby v pobytovom zariadení 
Zariadenie opatrovateľskej služby 

 obec vytvorí najmä organizačné a technické podmienky na ďalšie 
vzdelávanie zamestnancov pôsobiacich v sociálnej oblasti (rôzne druhy 
vzdelávacích aktivít, štúdium popri zamestnaní a pod.) 

 vybudovanie denného stacionáru 

 Rekonštrukcia futbalového štadiónu 

 Výstavba športovej haly vrátane vnútorného vybavenia 

 Rekonštrukcia kultúrneho domu vrátane vybavenia 

 Rekonštrukcia amfiteátra 

 Rekonštrukcia centra obce a verejných priestranstiev 
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 Obnova kultúrnych pamiatok 

 Vytvorenie obecného trhoviska 

 Vybudovanie vonkajších cvičiacich zariadení na verejnom priestranstve 

 Vybudovanie ambulancie všeobecného lekára 

 Vybudovanie výdajne liekov 
 
2.2. Časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb 
 

Komunitný plán obce Krakovany úzko participuje na PHSR obce Krakovany 
2005 – 2015. Čiastkovým cieľom je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie 
spoločenského života v obci. Do tejto kategórie možno zahrnúť aj zámer rozšírenia 
existujúceho zariadenia opatrovateľskej služby.  
Nakoľko finančné možnosti obce v súčasnom programovom rozpočte neuvažujú 
s realizáciou tohto zámeru do roku 2018, je potrebné túto požiadavku zahrnúť do 
programového rozpočtu na roky 2019 – 2021 (podľa komunitného plánu na roky 
2018 – 2023). Určite nie je v možnostiach obce realizovať tento zámer len 
z vlastných zdrojov. Zámerom je vypracovať projekt s využitím viaczdrojového 
financovania (Európsky sociálny fond, Fond sociálneho rozvoja, podpora projektu cez 
MPSVR SR).  
 
2.3. Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb 
 

Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú najmä  miestni 
obyvatelia. Od nich sa očakáva, že vyjadria svoje požiadavky vo sfére poskytovania 
sociálnych služieb, a teda aj komunitného plánovania. 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. 
 
Účasť na komunitnom  plánovaní: 

 písomné návrhy občanov – preberá na obecnom úrade poverený pracovník za 
sociálnu oblasť 

 ústne návrhy občanov – na obecnom úrade sa vyhotoví úradný záznam 
o predloženom návrhu, ktorý predkladateľ potvrdí svojím podpisom 

 účasť obyvateľov obce na verejnom zhromaždení. 
 
Komunitný plán možno meniť: 

 ak sa zmenia priority 

 získanie finančných prostriedkov na konkrétne potreby 

 nové návrhy na poskytovanie sociálnych služieb. 
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Časový horizont vyhodnocovania komunitného plánu: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Krakovany minimálne 1x ročne prerokuje Správu 
sociálnej situácii v obce a podľa zistených skutoční 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. 

 
 

Priority rozvoja sociálnych služieb v obci Krakovany  
 
 

Priorita č. 1 Sociálna infraštruktúra   

Aktivity -rozšíriť  opatrovateľskú službu u občanov, ktorí sú na tento 
druh sociálnej služby odkázaní so zreteľom na ich zotrvanie 
v domácom prostredí 
- rozširovať služby v Zariadení opatrovateľskej služby 
- vybudovať denný stacionár 
 

Časový horizont 2018-2023 

Priorita č. 2 Kultúrna a športová infraštruktúra 

Aktivity -rekonštrukcia futbalového štadiónu 
-Výstavba športovej haly, alebo telocvične 
-vybudovanie cyklotrasy 
-rekonštrukcia kultúrneho domu vrátane vybavenia 
-rekonštrukcia amfiteátra 
-vybudovanie oddychových zón v obci 
-rekonštrukcia stĺpov so sochami svätých 
-vybudovanie obecného trhoviska 
 

Časový horizont 2018-2023 

Priorita č. 3 Zdravotná infraštruktúra 

Aktivity -vybudovanie ambulancie všeobecného lekára 
-vybudovanie výdajne liekov 

Časový horizont 2018-2023 
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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: „Koľko a aké služby je potrebné v danej komunite 
vytvoriť, 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. 

 
 

 

 
Krakovany  jún 2018 

 

 
Dokument bol prerokovaný a schválený na Obecnom zastupiteľstve 
 
Uznesením č. 38/4/2018 dňa 28. júna 2018 

     

 

 

PhDr. František Klinovský 

            starosta obce 
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Prílohy: 
 
Dotazník pre občanov obce Krakovany 
 
1.Ako dlho žijete v obci Krakovany? 

o menej ako 5 rokov  
o 5 – 15 rokov  
o 16 – 30 rokov 
o viac ako 30 rokov 
o iné 

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

o obrátim sa na človeka, ktorý sa s podobným problémom stretol 
o kontaktujem organizácie, o ktorých viem, že podobné služby poskytujú 
o získam informácie z internetu 
o opýtam sa na úradoch 
o takéto informácie nevyhľadám 
o neviem, doteraz som sa s takou situáciou nestretol/a 

 
3.Ako by ste postupovali v prípade trvalého postihnutia člena Vašej rodiny ? 

o snažil/a by som sa zaistiť starostlivosť sám/sama, príp. využiť pomoc blízkych 
ľudí 

o využil/a by som služby poskytované v domácom prostredí 
o spoľahol/la by som sa na pomoc inštitúcií 
o iné /vypíšte/ ……………………….. 
o neviem 

 
4.Prosíme, označte všetky služby, ktoré v súčasnej dobe užívate Vy osobne 
alebo Vám blízka osoba: 

o poradenstvo 
o služby pre seniorov – jedáleň, opatrovateľská služba,  
o iná /vypíšte/ ……………………… 
o bez odpovede 

 
5. Kto využíva danú službu ? 

o senior 
o dieťa so zdravotným postihnutím 
o osoba so zdravotným postihnutím 
o dlhodobo choré dieťa 
o dlhodobo chorý dospelý 
o osoba ohrozená závislosťou 
o človek v nepriaznivej životnej situácii / strata bývania, domáce násilie ... 
o nezamestnaný/á 
o iná odpoveď ………………………….. 
o bez odpovede 
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6. Ktoré z nasledujúcich skupín obyvateľov obce si podľa Vás zaslúžia viac 
pozornosti ? 
/max. 4 odpovede/ 

o rodiny s malými deťmi  
o občania v prechodnej sociálnej kríze 
o rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím  
o deti a mládež  
o nezamestnaní 
o seniori  
o osoby so zdravotným postihnutím 
o iná skupina ………………….. 
o dlhodobo chorý 
o neviem 
o osoby ohrozené závislosťou 

 
6.Na ktoré oblasti pomoci by sa malo obec v budúcnosti viac zamerať ? 
 

o rozvoj služieb poskytovaných v domácnostiach 
o osobná asistencia, opatrovateľská služba 
o stacionár, prepravná služby 
o iné …………………………….. 
o neviem 
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Štatistické otázky 
 
Aké je zloženie Vašej domácnosti ? 

o jednotlivec   
o obaja rodičia s dieťaťom 
o jeden rodič s dieťaťom  
o manželia bez detí 
o viacgeneračná domácnosť  
o iný typ 

 
Aké je Vaše zamestnanie ? 

o ͔zamestnanec  
o dôchodca 
o študent  
o invalidný dôchodca 
o podnikateľ  
o nezamestnaný 
o bez odpovede 

 
Koľko máte rokov ? 

o menej ako 25  
o 26 – 35 
o 36 – 45  
o 46 – 55 
o 56 – 65 
o 66 – 75 
o 76 a viac 
o bez odpovede 

 
Aké je Vaše najvyššie dokončené vzdelanie ? 

o základné  
o stredné  
o stredné s maturitou  
o vyššia odborná škola 
o vysokoškolské 
o bez odpovede 

 
Ako by ste hodnotili životnú úroveň Vašej domácnosti ? 

o veľmi dobrá  
o skôr dobrá  
o skôr zlá 
o veľmi zlá 
o bez odpovede 

 
Ste muž alebo žena ? 

o muž  

o žena 

 


