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ÚVOD 

Uznesením č. 226/2018 zo dňa 10. decembra 2018 Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho 

kraja (ďalej len Zastupiteľstvo NSK) schválilo Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v regióne 

Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023 a zároveň uložilo riaditeľovi Úradu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len Úrad NSK) dopracovať Koncepciu rozvoja 

sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja  na roky 2018 – 2023 (ďalej 

len KRSS alebo Koncepcia) o: 

• analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom 

obvode vyššieho územného celku podľa jednotlivých druhov a foriem sociálnych 

služieb a cieľových skupín a 

• doplniť ciele a priority rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov a foriem 

sociálnych služieb a cieľových skupín. 

Zastupiteľstvo odporučilo riaditeľovi Úradu NSK vyššie uvedené požiadavky zrealizovať 

formou spolupráce s externým spracovateľom. 

V súlade s odporúčaním Zastupiteľstva NSK bola 11. júna 2019 uzavretá zmluva o poskytovaní 

poradenskej a konzultačnej činnosti s Nezávislou platformou SocioFórum, o. z., Legionárska 

13, Bratislava. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného zástupcovia odboru sociálnych vecí Úradu NSK v spolupráci 

so zástupcami SocioFóra sa v predkladanom dodatku zamerali na doplnenie analýzy 

požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode NSK. 

Za týmto účelom bolo uskutočnených niekoľko pracovných stretnutí v priebehu mesiacov 

marec až máj 2019 za účasti zástupcov miest a obcí NSK ako aj zástupcov poskytovateľov 

sociálnych služieb v územnom obvode NSK. Cieľom stretnutí bolo spoločne definovať údaje 

do analýzy (dáta, ktorými zástupcovia jednotlivých organizácií disponujú), spracovať SWOT 

analýzy a predstaviť dotazníky, ktorými sa zozbierajú relevantné dáta pre zabezpečenie 

zadaných požiadaviek zákonom o sociálnych službách (podľa druhu a foriem sociálnych 

služieb) ako aj požiadaviek vyplývajúcich z uznesenia č. 226/2018 Zastupiteľstva NSK. 
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DEMOGRAFICKÉ VÝCHODISKÁ  

K 31. 12. 2017 žilo na území NSK – 678 692 obyvateľov. Na území NSK sa nachádza podľa 

údajov z roku 2017  354 obcí z toho 15 miest. Priemerný vek obyvateľov NSK je 42,22. 

V mestách žije 306 695 obyvateľov, čo predstavuje 45,19 % z celkového počtu obyvateľov 

kraja. Počet obyvateľov v poproduktívnom veku je 135 513, čo predstavuje 21,29 % 

z celkového počtu obyvateľov.  

Rastúci podiel seniorov nie je jediným určujúcim faktorom rýchlosti procesu demografického 

starnutia. Dôležitý je tiež vývoj predproduktívnej zložky obyvateľstva. Ich vzájomným 

pomerom je index starnutia populácie. Okrem demografického má starnutie populácie 

množstvo iných rozmerov. Predproduktívna veková zložka prevažuje nad poproduktívnou 

vekovou zložkou len v prípade 12,4 % obcí. Neustále klesá podiel detskej zložky populácie, 

rastie podiel obyvateľov v produktívnom veku a najmä v poproduktívnom veku. Tento fakt sa 

v NSK odráža v nižšom podiely predproduktívnej vekovej skupiny, ako je celoslovenský 

priemer. 1  Najčastejšie diskutované sú dôsledky populačného starnutia v ekonomickej 

a sociálnej oblasti vrátane zdravotníctva. S nárastom počtu seniorov sú spojené vyššie náklady 

na služby v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a dôchodkového zabezpečenia. Index 

starnutia v NSK dosiahol hodnotu 125,10, čo je takmer o 26% vyšší ako v SR. 

NSK má 7 okresov, z ktorých najväčší počet obcí má okres Levice 89, čo je cca 25 % obcí 

z NSK. Okresy s najväčším počtom obyvateľov sú okresy Nitra (cca 160 tis. obyvateľov – 

23,5 %) a Nové Zámky (cca 143 tis. obyvateľov – 21 %). Tieto dva okresy patria aj 

k najhustejšie osídleným, k nim sa pridržujú tiež okresy Šaľa a Topoľčany. Pomerne vysokú 

hustotu osídlenia majú aj obce lokalizované na hlavných dopravných ťahoch medzi mestami 

Nitra – Topoľčany, Nitra – Vráble, Nitra – Zlaté Moravce a Nitra – Nové Zámky. Nadpriemernú 

hustotu zaľudnenia majú aj obce lokalizované na západ od mesta Šaľa a na sever od mesta Zlaté 

Moravce a Levice2. 

Tieto údaje, a ďalšie demografické údaje predstavené v schválenej Koncepcii, sú východiskom 

aj výzvou pri plánovaní sociálnych služieb a uspokojovaní potrieb obyvateľov NSK. 

 

  

 
1 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2014 – 2020 

Analytická časť 
2 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022, 

Analytická časť, str. 22 
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LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ  

Veľmi podrobný rámec medzinárodných dohovorov a zmlúv, ktorými je viazaná Slovenská 

republika aj Európska Únia, je predstavený v Koncepcii. V tejto časti chceme upozorniť na 

niektoré ďalšie východiská, spojené najmä so slovenskou legislatívou. 

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

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon 

o sociálnych službách) vymedzuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb (ďalej 

SS), kompetencie jednotlivých úrovní samosprávy ako aj financovanie sociálnych služieb 

(bližšie viď str. 14, 15 schválenej koncepcie). Čo je dôležité podčiarknuť, že poskytovanie 

sociálnych služieb je originálna pôsobnosť samospráv (miestnej a regionálnej), z čoho vyplýva, 

že mestá a obce a samosprávny kraj sú v plnom rozsahu zodpovedné za  poskytovanie alebo 

zabezpečovanie sociálnych služieb a ich financovanie. Z uvedeného dôvodu aj zákon 

o sociálnych službách v § 83 ukladá miestnej a regionálnej samospráve vypracovávať 

komunitný plán sociálnych služieb (obce a mestá) a koncepcie rozvoja sociálnych služieb 

(samosprávnym krajom).  

V súlade s platnou legislatívou Nitriansky samosprávny kraj môže koncepciu meniť 

a aktualizovať podľa potreby v celom plánovacom období formou dodatkov schvaľovaných 

Zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Každoročné vyhodnocovanie plnenia koncepcie rozvoja sociálnych služieb bude predkladané 

Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja na schválenie Zastupiteľstvom Nitrianskeho 

samosprávneho kraja. 

Je potrebné zdôrazniť, že sa pri poskytovaní sociálnych služieb uplatňuje princíp subsidiarity. 

Subsidiarita je právny a politický princíp, jeho názov je odvodený od latinského slova 

„subsidium“, ktorý označuje podporu, poskytnutie pomoci. Ide pritom o kompenzujúci zásah 

väčších sociálnych systémov (napr. samosprávneho kraja) v prospech menších sociálnych 

útvarov (obce). NSK je zodpovedný za rozvoj územia a uspokojovanie potrieb obyvateľov 

NSK, nakoľko občan tej – ktorej obce, je aj občanom NSK. Práve Koncepcia rozvoja sociálnych 

služieb je nástrojom, aby sa zmapovali tieto potreby a koordinovalo poskytovanie sociálnych 

služieb na území NSK za účinnej spolupráce obcí, miest a poskytovateľov v danom území. 

Dňom 1. 10. 2016 vstúpila do platnosti vyhláška MZ SR č. 210/2016 Z. z., ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné 

prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho s výnimkou § 15a Prechodné 

ustanovenia, ktorá bude mať dopad nielen pre zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb 

(ďalej ZSS), ale aj na samotných prijímateľov sociálnej služby a ich rodiny a v neposlednom 

rade aj na systém zabezpečenia dostupnosti sociálnych služieb pre odkázaných občanov. 

Legislatívna úprava vyhlášky bude mať za následok zníženie počtu lôžok v zariadeniach 

sociálnych služieb o ďalších cca 500 lôžok. Tento stav opäť smeruje k zníženej schopnosti VÚC 

zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v kraji. ZSS boli uvedené do prevádzky 

a skolaudované ešte pred účinnosťou vyhlášky, teda spĺňali všetky legislatívne požiadavky, 

ktoré boli v platnosti pred nadobudnutím jej účinnosti. Termín splnenia požiadaviek podľa 

vyhlášky bol do 1. 10. 2018. 
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Dopady vyhlášky sa dotýkajú hlavne týchto problematických oblastí: 

• požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení (napr. po znížení kapacity na 

1 prijímateľa SS vychádza v dvojlôžkovej izbe cca 13 – 15 m2), legislatíva uvádza 

minimálne 10 m2 - požiadavky na počet prijímateľov vo viaclôžkovej izbe. Jedná sa 

o zariadenia, ktoré majú napr. 5 lôžkové izby. („HARLEKÝN“, ZSS Topoľčany, 

„CLEMENTIA“, ZSS Kovarce, „LIPKA“, ZSS Lipová, „DUNAJ“, ZSS Kováčov, 

„KAMILKA“, ZSS Maňa), 

• požiadavky na vybavenie zariadeniami na osobnú hygienu. 

Z 25 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK spĺňa podmienky vyššie uvedenej vyhlášky 

11 zariadení s kapacitou pre 1433 klientov. Zostávajúcich 14 zariadení nespĺňa podmienky 

vyhlášky č. 210/2016 Z. z.. Tabuľka 1 poskytuje prehľad týchto zariadení, súčasnú kapacitu, 

zníženie kapacít pri splnení požiadaviek vyhlášky a navrhované opatrenia.  

 

Tabuľka 1 Prehľad 14 zariadení v ZP NSK, ktoré nespĺňajú podmienky vyhlášky č. 210/2016 

Z. z. 

P. č. Názov ZSS 

Pôvodný stav 

(celková 

kapacita ZSS) 

Kapacita PSS 

by klesla o  

Stav po 

poklese 

1 „CLEMENTIA", ZSS 

Kovarce 
170 77 93 

2 „SVETLO", ZSS Olichov 203 66 137 

3 „DUNAJ", ZSS Kováčov 240 63 177 

4 „KREATÍV", ZSS Klasov 149 52 97 

5A „MÔJ DOMOV", ZSS 

Topoľčany 
242 40 202 

5B "MÔJ DOMOV", ZSS 

Topoľčany, prevádzka 

Prašice 

22 4 18 

6 „KAMILKA", ZSS Maňa 96 35 61 

7 „V KAŠTIELI", ZSS Horné 

Obdokovce 
115 32 83 

8 „LIPKA", ZSS Lipová 66 26 40 

9 „IPEĽ", ZSS Leľa 70 26 44 

10 „BENEFIT", ZSS 

Ľudovítová  
43 22 21 

11 „HARLEKÝN", ZSS 

Topoľčany 
54 16 38 

12 „BARACHA", ZSS 

Bardoňovo 
130 25 105 

13A „JESEŇ ŽIVOTA", ZSS 

Levice   
143 13 130 

13B „JESEŇ ŽIVOTA", ZSS 

Levice, prevádzka 

Domadice 

40 3 37 
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14 „PERLA", ZSS Želiezovce 35 13 22 

SÚČET 1 818 513 1 305 

Zdroj:  Odbor sociálnych vecí ÚNSK 

ZSS – zariadenie sociálnych služieb 

PSS – prijímateľ sociálnych služieb 

 

Nezanedbateľným faktom je aj skutočnosť, že od septembra 2019 nadobudli účinnosť aj 

ustanovenia v zákone o sociálnych službách, ktoré mali odkladný účinok na hodnotenie 

podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb. V súlade s § 104 zákona o sociálnych 

službách bude hodnotené aj kritérium 4.1 Zabezpečenie prevádzkových podmienok (najmä 

prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť 

sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajúce kapacite, druhu 

poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vychádzajúc z platných právnych predpisov je 

možné konštatovať, že schválená Koncepcia NSK nedostatočne rieši vyššie uvedené 

požiadavky, ktoré samosprávnemu kraju vyplývajú zo zákona, čím dochádza k zníženiu resp. 

obmedzeniu dostupnosti sociálnych služieb pre občanov (dostupnosti časovej aj geografickej). 

§ 8 ods. (1) zákona o sociálnych službách ukladá vyššiemu územnému celku v rozsahu svojej 

pôsobnosti zabezpečiť dostupnosť sociálnej služby pre osobu odkázanú na sociálnu službu 

a právo výberu sociálnej služby ustanovenej zákonom o sociálnych službách. 
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ĎALŠIE VÝCHODISKÁ 

Aktuálny stav v evidencii osôb, ktoré čakajú na zabezpečenie sociálnej služby 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK (ZPS, DSS, ŠZ, ZPB, Rehabilitačné stredisko,...) 

k 31. 7. 2019 je 731. Zo zverejnených údajov dostupnosti sociálnych služieb registrovaných 

neverejných poskytovateľov SS sa neevidujú voľné miesta (počet čakateľov nie je zverejnený). 

 

Tabuľka 2 Prehľad kapacít v ZSS v ZP NSK a evidovaných žiadostí o umiestenie - stav  

k 31. 7. 2019 

Okres kapacity  
využitie 

kapacít 

Ž osôb s 

TPo 

 v okrese 

(4) 

Ž osôb s TPo  

v inom 

okrese 

(5) 

Ž osôb s 

TPo  

v inom kraji 

(6) 

Ž spolu 

(4+5+6) 

Nitra 762 762 229 27 3 259 

Levice 521 521 151 31 3 185 

Topoľčany 766 757 120 27 22 169 

Nové Zámky 792 791 95 24 6 125 

Komárno 206 180 28 16 0 44 

Zlaté 

Moravce 
203 203 29 8 0 37 

Spolu 3250 3214 652 133 34 819 

Zdroj:  Odbor sociálnych vecí ÚNSK 

Ž – žiadosti 

ZSS – zariadenie sociálnych služieb 

v ZP NSK – v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

TPo – trvalý pobyt 

 

Prehľad žiadostí o sociálnu službu štruktúrovaný podľa okresov NSK poukazuje na 

nedostatočnú dostupnosť sociálnej služby, ako je to zrejmé aj z vyššie uvedenej tabuľky, 

nakoľko 80 % žiadateľov o sociálnu službu má trvalý pobyt v okrese, v ktorom majú sídlo 

poskytovatelia sociálnej služby. Územná (geografická) dostupnosť sociálnych služieb je 

jedným z ukazovateľov, ktorý zákon o sociálnych službách v § 83 ods. (5) písm. e) ukladá 

samosprávam – vytvoriť podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre 

obyvateľov obce a vyššieho územného celku, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. 
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Tabuľka 3 Prehľad podľa druhov poskytovaných služieb a počtu fyzických osôb v ZSS v ZP 

NSK - stav k 31. 07. 2019 

Druh sociálnej služby 
Kapacity 

NSK  

Využité 

kapacity 

Počet 

žiadostí 

Počet 

žiadateľov 

Rozdiel 

medzi počtom 

žiadostí 

a počtom 

žiadateľov 

špecializované zariadenie 1 766 1 741 495 429 66 

domov sociálnych služieb 1 082 1 068 82 72 10 

zariadenie pre seniorov  330 337 222 213 9 

zariadenie podporovaného bývania 49 49 12 9 3 

rehabilitačné stredisko 9 5 1 1 0 

domov na polceste 1 1 1 1 0 

útulok 3 3 6 6 0 

integračné centrum 10 10 0 0 0 

Spolu 3 250 3 214 819 731 88 

Zdroj: Odbor sociálnych vecí ÚNSK 

   

Rozdiel medzi celkovým počtom žiadostí 819 a počtom fyzických osôb 731 je spôsobený tým, 

že niektoré osoby si podávajú žiadosti do viacerých zariadení sociálnych služieb. Sociálnu 

službu zariadenie pre seniorov poskytuje NSK nad rámec svojich originálnych kompetencii, čo 

predstavuje cca 13 % z celkových kapacít zariadení pre seniorov, čo v porovnaní s inými VÚC 

nie je až taký vysoký podiel. 

 

Tabuľka 4 Porovnanie kapacity zariadení pre seniorov podľa zriaďovateľa v jednotlivých 

krajoch, jún 2018 

Kraj 
Verejní (kraj) 

Verejní 

(obec/mesto) 
Neverejní Celková 

kapacita 
Kapacita v % Kapacita v % Kapacita v % 

Banskobystrický kraj 840 40,21 517 24,75 732 35,04 2089 

Bratislavsky kraj 158 7,02 1552 68,98 540 24,00 2250 

Košický kraj 340 14,74 808 35,04 1158 50,22 2306 

NITRIANSKY KRAJ 348 12,88 893 33,05 1461 54,07 2702 

Prešovský kraj 81 3,19 987 38,89 1470 57,92 2538 

Trenčiansky kraj 0 0,00 1100 44,64 1364 55,36 2464 

Trnavský kraj 157 5,29 1699 57,24 1112 37,47 2968 

Žilinský kraj 447 22,70 602 30,57 920 46,72 1969 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb, jún 2018. 
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Pri analýze počtu osôb, ktoré čakajú na poskytnutie SS a podaných žiadostí evidovaných NSK 

sme sa sústredili najmä na najžiadanejšiu službu – Špecializované zariadenie. Ako vyplýva 

z Tabuľky 3 počet čakateľov na poskytnutie tejto SS je 429 a evidovaných žiadostí 

v špecializovaných zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK je 495. Zo všetkých 

podaných žiadostí v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK je to viac ako 60 %.  

V nasledujúcich tabuľkách je vidieť o koľko percent by bolo potrebné zvýšiť existujúcu 

kapacitu celoročných pobytových foriem daných sociálnych služieb, aby bol uspokojený 

evidovaný záujem. V okrese Šaľa nie je ani jedno ZSS v ZP NSK, preto v tomto okrese nevieme 

vyhodnotiť prípadný záujem o SS. Pri kapacitách berieme do úvahy kapacitu všetkých 

registrovaných poskytovateľov v danom okrese, pretože NSK môže danú službu nielen 

poskytovať vo vlastných zariadeniach, ale aj zabezpečiť objednaním si SS u NEPOSS. 

V prípade, že nechceme brať do úvahy aj kapacity u neverejných poskytovateľov, sú výsledné 

percentá ešte vyššie a to práve v okresoch, kde je potreba najvyššia.  

 

Tabuľka 5 Porovnanie existujúcej kapacity ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA 

a podaných žiadostí do ZSS v ZP NSK, k 31. 7. 2019 

Špecializované 

zariadenie 

celoročný pobyt 

okres 

Komárno 

okres 

Levice 

okres 

Nitra 

okres 

Nové 

Zámky 

okres 
Šaľa 

okres 

Topoľčany 

okres 

Zlaté 

Moravce 

Špecializované 

zariadenie celoročný 

pobyt - registrovaná 

kapacita 

259 335 543 523 61 423 123 

z toho v ZP NSK 120 215 497 413 0 384 106 

počet žiadostí o 

zabezpečenie služby 

(evidencia NSK) 

26 77 179 99 - 82 32 

z toho žiadatelia s 

trv. pobytom v 

danom okrese 
11 56 158 84 - 56 26 

o koľko % zvýšiť na 

uspokojenie všetkých 

žiadostí 
10,04% 22,99% 32,97% 18,93% - 19,39% 26,02% 

o koľko % zvýšiť 

na uspokojenie 

všetkých žiadostí z 

okresu 

4,25% 16,72% 29,10% 16,06% - 13,24% 21,14% 
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Tabuľka 6 Porovnanie existujúcej kapacity DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

v celoročnej pobytovej forme (CP) a podaných žiadostí do ZSS v ZP NSK, k 31. 7. 2019 

Domov sociálnych služieb 

CP 

okres 

Komárno 

okres 

Levice 

okres 

Nitra 

okres 

Nové 

Zámky 

okres 

Šaľa 

okres 

Topoľčany 

okres 

Zlaté 

Moravce 

Domov sociálnych služieb 

CP - registrovaná kapacita 173 214 195 294 71 303 95 

z toho v ZP NSK 30 171 185 293 0 277 93 

počet žiadostí o 

zabezpečenie služby 

(evidencia NSK) 
7 18 17 14 - 22 4 

z toho žiadatelia s trv. 

pobytom v danom okrese 6 10 12 6 - 10 3 

o koľko % zvýšiť na 

uspokojenie všetkých 

žiadostí 
4,05% 8,41% 8,72% 4,76% - 7,26% 4,21% 

o koľko % zvýšiť na 

uspokojenie všetkých 

žiadostí z okresu 

3,47% 4,67% 6,15% 2,04% - 3,30% 3,16% 

 

Tabuľka 7 Porovnanie existujúcej kapacity ZARIADENIA PRE SENIOROV v celoročnej 

pobytovej forme (CP) a podaných žiadostí do ZSS v ZP NSK,  k 31. 7. 2019 

Zariadenie pre 

seniorov CP 

okres 

Komárno 

okres 

Levice 

okres 

Nitra 

okres 

Nové 

Zámky 

okres 

Šaľa 

okres 

Topoľčany 

okres 

Zlaté 

Moravce 

Zariadenie pre seniorov 

CP - registrovaná 

kapacita 
973 528 222 378 247 257 93 

z toho v ZP NSK 30 130 56 40 0 73 0 

počet žiadostí o 

zabezpečenie služby 

(evidencia NSK) 
11 90 63 0 - 58 - 

z toho žiadatelia s trv. 

pobytom v danom 

okrese 
11 85 59 0 - 48 - 

o koľko % zvýšiť na 

uspokojenie všetkých 

žiadostí 
1,13% 17,05% 28,38% 0,00% - 22,57% - 

o koľko %  zvýšiť na 

uspokojenie všetkých 

žiadostí z okresu 
1,13% 16,10% 26,58% 0,00% - 18,68% - 
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Pri analýze žiadostí a čakateľov je potrebné zvážiť aj to, či potreba v daných okresoch nie je 

najvyššia preto, lebo služby v týchto okresoch existujú a inde absentujú, a preto je prirodzene 

vyšší dopyt po nich. Tento predpoklad by sa mohol napĺňať jedine v prípade okresu Nitra pri 

sociálnej službe špecializovaného zariadenia. 

Pri rozhodovaní, že NSK bude smerovať svoje investície pri zriaďovaní nových služieb, je 

potrebné zvážiť aj rozdrobenosť obcí a ich reálne možnosti zabezpečiť sociálne služby pre 

seniorov v dostatočnej miere. Okres Levice má najvyšší podiel malých obcí (do 1000 

obyvateľov) – až 76,4 % všetkých obcí okresu. Približne dve tretiny tvoria tieto malé obce aj 

v okresoch Topoľčany (66,67 %) a Zlaté Moravce (63,64 %). 

Z ďalších faktorov, ktoré budú vplývať na rozvoj sociálnych služieb je proces 

deinštitucionalizácie. Uznesením č. 112/2016 z 24. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva 

Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 4. júla 2016 Zastupiteľstvo NSK schválilo 

projektový zámer NSK na deinštitucionalizáciu zariadenia „LIPKA“, ZSS Lipová. V súčasnosti 

sú okrem tohto zariadenia v Národnom projekte Deinštitucionalizácia – Podpora 

transformačných tímov zapojené aj „DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 

a „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce. 

 

  



13 

 

ANALÝZA POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

A ĎALŠÍCH OBYVATEĽOV V ÚZEMNOM OBVODE VYŠŠIEHO 

ÚZEMNÉHO CELKU PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV A FORIEM 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A CIEĽOVÝCH SKUPÍN  

Komunitné plánovanie sociálnych služieb sa od iných strategických dokumentov líši tým, že 

užívatelia sociálnych služieb sú oveľa viac závislí na plánovaných sociálnych službách ako iné 

cieľové skupiny pri strategických plánoch. 

Vzhľadom na potrebu rýchleho a čo možno najširšieho získania informácii od občanov sme 

zvolili elektronickú formu. Plánovanie a realizácia fokusových skupín v jednotlivých okresoch 

a pre rôzne cieľové skupiny, nebola z časových a kapacitných dôvodov reálna. O súčinnosť pri 

šírení dotazníka sme požiadali zástupcov všetkých obcí a miest ako aj poskytovateľov 

sociálnych služieb, aby túto informáciu šírili im obvyklými prostriedkami v komunikácii 

s obyvateľmi. Pre získanie komplexnejšieho pohľadu sme pripravili a spracovali štyri typy 

dotazníkov:  

• pre občanov (potencionálnych resp. reálnych) prijímateľov SS, 

• pre obce v NSK, 

• pre mestá v NSK a  

• pre poskytovateľov SS v územnom obvode NSK.  

Získané informácie a súhrnný popis je podkladom pre ďalšiu prácu v procese plánovania, 

nakoľko poukazujú na prítomnosť určitých potrieb, či dopyt po určitom druhu a forme 

sociálnych služieb obyvateľov NSK, môžu byť východiskom a odôvodnením pre ďalšie kroky 

a môžu byť použité ako jasné, preukázateľné a dôležité argumenty. 

 

  



14 

 

OBČANIA 

Celkovo sa do dotazníkového prieskumu zapojilo 939 obyvateľov NSK, z toho 649 žien a 290 

mužov. Z hľadiska veku 44 % bolo v dôchodcovskom veku a 23 % vo vyššom strednom veku. 

 

Tabuľka 8 Veková štruktúra respondentov dotazníkového prieskumu 

Vek Počet Percentá 

18 - 29 54 6 

30 - 39 118 13 

40 - 49 134 14 

50 - 62 219 23 

63 - 69 110 12 

70 - 79 142 15 

80 a viac 162 17 

 

 

Najaktívnejšie sa do dotazníkového prieskumu zapojili obyvatelia okresu Nové Zámky, až 

30 % všetkých respondentov. Z okresu Topoľčany je 19 % respondentov. Z okresov Levice, 

Nitra a Komárno sa zapojil približne rovnaký počet obyvateľov. Najmenej (3 %) obyvateľov 

sa zapojilo z okresu Šaľa, čo približne kopíruje počet obyvateľov jednotlivých okresov. 
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Občania mali možnosť sa identifikovať podľa toho či využívajú/nevyužívajú nejaké sociálne 

služby resp. ich príbuzný. Následne podľa ich preferencie odpovedali na príslušnú sadu otázok. 

 

Až 56 % občanov uviedlo, že sami sú prijímateľmi sociálnych služieb. Druhá najpočetnejšia 

skupina odpovedajúcich – 29 %, uviedla, že zatiaľ žiadnu sociálnu službu nepoberá a ani 

nepotrebuje. Ostatní respondenti sa starajú o svojho blízkeho príbuzného, ktorý žiadnu 
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sociálnu službu nepoberá (7 %) resp. určitú sociálnu službu prijíma (5 %) a len 3 % 

respondentov sociálnu službu nepoberá, aj keď by ju, podľa vlastného usúdenia, 

potrebovali, ale z rôznych dôvodov ju nedostávajú.  

Všetkých respondentov sme sa pýtali na ich názor k dostatočnosti služieb pre rôzne cieľové 

skupiny. Až 51,86 % všetkých opýtaných si myslí, že sociálne služby pre seniorov už existujú 

v dostatočnej miere a 32,27 % vníma, že nejaké sociálne služby už existujú, ale je ich málo. 

Tento pohľad je najsilnejší v okrese Topoľčany (67,05 %/20,45 %), ale aj v okresoch Nitra, 

Komárno a Levice. V nasledujúcej tabuľke sú celkové výsledky pre kraj. 

 

Tabuľka 9 Vyhodnotenie dostatočných kapacít sociálnych služieb v NSK podľa hodnotenia 

občanov 

MRK – marginalizované rómske komunity 

 

Zákon o sociálnych službách pozná viac ako 30 druhov a náležite k tomu aj viacero foriem 

sociálnych služieb (pobytová celoročná, pobytová týždenná, ambulantná, terénna). Nie je 

reálne od bežných občanov očakávať, že budú poznať rozdiely v týchto druhoch sociálnych 

služieb. Prihliadajúc na tento fakt sme v dotazníku zvolili delenie podľa cieľových skupín. 

Z dotazníkov vyplnených občanmi teda nie je možné povedať, aký konkrétny druh služby 

absentuje, alebo je nedostatkový. Občania sa teda vyjadrovali k dostupnosti sociálnych služieb 

podľa cieľovej skupiny – seniori, ľudia so zdravotným postihnutím, deti a pod. Nasledujúce 

tabuľky ukazujú vnímanie dostupnosti služieb pre seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, 

služieb pre ľudí v krízovej situácii, jaslí a sociálnych služieb pre marginalizované rómske 

komunity. 

SPOLU 

NSK 

Služby pre 

seniorov 

Služby pre 

ľudí s 

postihnutím 

Služby 

krízovej 

intervencie 

Služby pre 

rodiny/jasle 

Služby pre 

MRK 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

neexistujú 

žiadne 

sociálne 

služby 

34 3,62 73 7,77 132 14,06 136 14,48 113 12,03 

určité 

sociálne 

služby 

existujú, ale 

je ich málo 

303 32,27 311 33,12 246 26,20 245 26,09 127 13,53 

neviem sa 

vyjadriť 
114 12,14 217 23,11 342 36,42 322 34,29 550 58,57 

sociálne 

služby už 

existujú 

487 51,86 338 36,00 219 23,32 235 25,03 149 15,87 
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V okrese Šaľa bolo najviac občanov, ktorí vnímajú, že sociálne služby pre seniorov 

absentujú úplne (až 18,52 %). Nedostačujúce kapacity najsilnejšie vnímali obyvatelia 

v okresoch Zlaté Moravce (52,46 %) a v okrese Šaľa (44,44 %). Najvyššiu spokojnosť 

s dostatočnými kapacitami sociálnych služieb pre seniorov vyjadrili obyvatelia okresu 

Topoľčany (67,05 %). 

 

Absenciu sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím najviac vnímali 

obyvatelia okresu Šaľa (22,22 %) a v okrese Komárno (17,60 %). Nedostatočnú kapacitu 

existujúcich služieb alebo ich dostupnosť pre všetkých najvýraznejšie vnímali obyvatelia 

okresu Zlaté Moravce (59,02 %). Nedostatok služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím 

vnímala významná časť obyvateľov aj v okresoch Šaľa (40,74 %) a Levice (38,73 %). Vysokú 

mieru spokojnosti s kapacitami služieb vyjadrili obyvatelia okresu Topoľčany (57,39 %).  
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Pri hodnotení dostupnosti služieb krízovej intervencie v polovici okresov (Komárno, 

Levice, Nové Zámky a Zlaté Moravce) sa najviac ľudí nevedelo vyjadriť. Najviac obyvateľov 

okresov Topoľčany a Nitra vyhodnotilo, že potrebné služby už existujú. 

 

 

Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, všeobecne známejšie ako bývalé jasle, sú podľa 

občanov dostupné najmä v okrese Nitra. Vzhľadom na vekovú štruktúru respondentov, ako aj 

fakt, že časť z nich sú prijímateľmi sociálnych služieb, sa dá vysvetliť, že v niektorých okresoch 

sa k tejto službe viac ako tretina opýtaných nevedela vyjadriť.  
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Pri hodnotení dostupnosti služieb pre marginalizované rómske komunity sa najviac 

občanov nevedelo vyjadriť. Na túto skutočnosť vplýva určite viacero faktorov. Jednak to môže 

byť spôsobené celkovo nižším podielom obcí s marginalizovanou komunitou v porovnaní 

s inými krajmi na Slovensku. Ďalším faktorom môže byť nastavenie/nezáujem majoritnej 

spoločnosti o riešenie životnej situácie tejto zraniteľnej skupiny obyvateľstva.  

Celkovo možno zhrnúť, že občania vyjadrili najvyššiu dostupnosť sociálnych služieb v okrese 

Topoľčany (celkovo 46 % občanov), okrem sociálnych služieb pre marginalizované rómske 

komunity, kde sa nevedeli vyjadriť. Veľmi podobne zazneli odpovede aj za okres Nitra 

(celkovo 43 % občanov). V okrese Nové Zámky až 41 % sa nevedelo vyjadriť k dostupnosti 

sociálnych služieb pre všetky cieľové skupiny (najvýraznejšie pre skupinu krízovej intervencie, 

detí do 3 rokov a marginalizované komunity). Obyvatelia okresu Zlaté Moravce najčastejšie 

hodnotili dostupnosť služieb ako čiastočnú – určité služby existujú, ale nie sú dostatočné 

(37 %). 

 

OBČANIA, KTORÝM SA SOCIÁLNA SLUŽBA NEPOSKYTUJE, ALE 

POTREBOVALI BY JU 

Z občanov, ktorí v súčasnosti nepoberajú sociálnu službu, ale myslia si, že by ju potrebovali, 

takmer dve tretiny by uprednostnili terénnu formu sociálnej pomoci (64,29 %). Najvhodnejšie 

riešenie svojej situácie celoročnou pobytovou formou sociálnej služby vnímalo 21,43 % 

občanov. Najmenší záujem mali občania o týždennú formu pobytovej služby. Aj keď početnosť 

tejto skupiny respondentov bola najmenšia (3 % zo všetkých), jej preferencie zodpovedajú 

poznatkom z praxe. 

Pre dokreslenie tejto skupiny respondentov je potrebné uviesť, že 68 % je v produktívnom veku 

a 32 % má viac ako 62 rokov. 
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OBČANIA, KTORÍ OPATRUJÚ SVOJHO BLÍZKEHO  

Občania, ktorí odpovedali na dotazník a opatrujú svojho blízkeho, sa v prevažnej miere starajú 

o seniorov (65,74 %). Štvrtina (25 %) uviedla, že sa stará o dospelého človeka so zdravotným 

postihnutím. Približne 11 % uviedlo, že sa starajú o dieťa. 56,48 % opatruje osobu, ktorá 

potrebuje celodennú starostlivosť, pre 30,56 % opatrovaných je potrebné poskytovať 

starostlivosť niekoľko hodín denne. Iba 13 % uviedlo, že ich príbuzný potrebuje len 

príležitostnú pomoc. 
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Niektorí z občanov opatrujú svojho blízkeho a sami zabezpečujú celú starostlivosť o danú 

osobu, niektorí využívajú aj sociálne služby. K rozhodnutiu postarať sa o člena rodiny bez 

pomoci sociálnych služieb najčastejšie vedie osobné rozhodnutie opatrovníka a želanie 

odkázaného (37,1 %). Druhá najčastejšia odpoveď (17,74 %) indikovala ako hlavný dôvod 

nedostatok financií na zaplatenie potrebných služieb. Chceme ešte upozorniť, že 14,52 % 

respondentov uviedlo, že nemajú dostatočné informácie o potrebných službách.  

 

V prípadoch, kde človek odkázaný na pomoc inej osoby poberá aj niektorú formu sociálnej 

služby, ide najmä o dennú (ambulantnú) formu – denný stacionár alebo domov sociálnych 

služieb. 18 % domácich opatrovateľov kombinuje svoju starostlivosť s podporou profesionálnej 

opatrovateľskej služby. Je dôležité pritom podotknúť, že na základe štatistík ÚPSVaR SR 

v Nitrianskom samosprávnom kraji je k septembru 2019 evidovaných 8 859 poberateľov 

opakovaného peňažného príspevku na opatrovanie blízkej osoby (najviac v okresoch Levice, 

Nitra a Komárno) 
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Z pohľadu prípravy Koncepcie je dôležité poznať, čo skupina neformálnych opatrovateľov 

považuje za relevantnú pomoc, a to tak v oblasti sociálnych služieb ako aj foriem pomoci, ktoré 

presahujú rámec zákona o sociálnych službách. Je dôležité poznať, že 56,48 % 

rodín/opatrovateľov by pre svojho blízkeho uprednostnili terénnu formu sociálnej služby, ktorá 

by bola poskytovaná v jeho domácom prostredí. 23,15 % rodín by uprednostnilo celoročnú 

pobytovú formu sociálnych služieb.  
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Rodiny, ktoré sa rozhodli postarať o svojho blízkeho sami, prípadne s čiastočnou podporou 

ambulantných či terénnych foriem sociálnych služieb by najviac uvítali finančnú pomoc 

(22,16 %). Na druhom mieste (18,75 %) sa objavuje požiadavka zaistenia krátkodobého pobytu 

mimo vlastnej domácnosti, ktorú by mohli flexibilne využiť v prípadoch, keď si sami potrebujú 

oddýchnuť, alebo riešiť vlastný zdravotný stav, či iné problémy. Ide teda o formu 

odľahčovacej služby, ktorá je na Slovensku síce zákonom definovaná, ale veľmi málo 

využívaná. V dotazníku sme ponúkli aj možnosti podpory, ktoré sú nad rámec sociálnych 

služieb. Napríklad  podporu cez príležitostnú pomoc dobrovoľníkov a zvolilo si ju 16 % 

respondentov. Z odpovedí by sme chceli ešte upozorniť na požiadavku prepojenia so 

zdravotníckymi službami - v dotazníku spomínanými ADOS alebo hospic, ale tu vidíme aj 

potenciál pre menej rozšírenú službu domu ošetrovateľskej starostlivosti. 

 

Tu je potrebné podotknúť, že starostlivosť v domácom prostredí je nielen častým želaním ľudí 

a ich rodín, ale je úplne v súlade s ľudsko-právnym prístupom podporeným aj Národnými 

prioritami rozvoja sociálnych služieb SR. Okrem iného občania, ktorí opatrujú svojho blízkeho, 

vo výraznej miere odľahčujú systém sociálnych služieb. Preto by zainteresovaným aktérom 

malo záležať na tom, aby v tejto svojej roly mali dostatočnú podporu. Z týchto dôvodov sme sa 

ich v dotazníku opýtali, aký druh pomoci by ocenili najviac. Aj keď niektoré z vyššie 

uvedených odpovedí nespadajú priamo do kompetencii kraja, práve jeho autorita a iniciatíva 

môže pomáhať pri formovaní systémových riešení v prospech neformálnych opatrovateľov. 

 

OBČANIA, KTORÍ SÚ POBERATEĽMI SOCIÁLNEJ SLUŽBY  

Z tých občanov, ktorí odpovedali na dotazník 56 % už v súčasnosti poberajú určitú sociálnu 

službu, z toho takmer dve tretiny boli ženy (64 %). 
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29,47 % respondentov, ktorí sú zároveň prijímateľmi sociálnych služieb je vo veku nad 80 

rokov a celkovo tvoria seniori (63+) dve tretiny (67,49 %). Z tejto skupiny respondentov bolo 

len veľmi malé percento mladých ľudí do 29 rokov (2,85 %).   

 

 

 



25 

 

Respondentov sme sa pýtali na hlavný dôvod, pre ktorý sa rozhodli požiadať o sociálne služby. 

V 43,92 % prípadov išlo o zdravotný stav a pätina uviedla ako dôvod to, že sa už sami o seba 

nevedeli postarať (19,58 %). Pre efektívne plánovanie služieb je dôležité poznať aj ďalšie 

uvedené dôvody. Ide najmä o riešenie zlej sociálnej situácie (14,64 %), nedostatok pomoci 

v domácom prostredí (9,32 %), ale aj nedostatok financií zaplatiť si normálne bývanie (5,32 %) 

či poberanie sociálnych služieb ako jednoduchého riešenia svojej životnej situácie (3,99 %).   

 

355 respondentov, ktorí sú už prijímateľmi a majú 63 a viac rokov sa vyjadrovali aj 

k preferovanej forme služby. 70 % z nich (249) by uprednostňovalo celoročnú formu. To aj 

zodpovedá tomu, že väčšina z nich túto formu služby už dostáva a nemá záujem ju meniť. 18 % 

respondentov by uprednostnilo terénnu formu sociálnej služby poskytovanej v domácom 

prostredí.  
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Občanov, ktorí poberajú nejakú sociálnu službu, sme sa pýtali aj na ich hodnotenie služieb. 

Musíme konštatovať, že zvolený spôsob (bodové hodnotenie všetkých rôznych druhov služieb) 

bol pre respondentov mätúci a preto nevieme presne povedať, koľkí akú službu poberajú a ako 

sú s ňou spokojní. Za celý kraj vieme vyhodnotiť sociálne služby, ktoré identifikoval vyšší 

počet prijímateľov ako 100. 

 

Tabuľka 10 Hodnotenie spokojnosti občanov, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb 

Sociálna služba 

Priemerné 

bodové 

hodnotenie 

Počet  

respondentov 

Poradenstvo 1,36 341 

Zariadenie pre seniorov 1,91 199 

Špecializované zariadenie zamerané pre 

seniorov 
1,54 135 

Domov sociálnych služieb celoročný pobyt 1,68 113 

Jedáleň 2,23 97 
Zdroj: Dotazník pre občanov, vlastné spracovanie, 2019 
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V iných otázkach sme si však overovali ako sú spokojní s poskytovanou službou resp. čo by 

chceli zlepšiť, zmeniť. Odpoveď na túto otázku nebola povinná a tak sa k nej vyjadrilo len 116 

občanov. Z nich až 46,55 % vyjadrilo spokojnosť so službami, ktoré poberajú. Ostatné 

negatívne vyjadrenia sme rozdelili do niekoľkých okruhov – najviac sa týkalo fyzického 

prostredia – neprístupnosti, ale aj nedostatku súkromia a nedostatku personálu, ktorý sa najmä 

prejavuje nedostatkom času tráveného individuálne s klientom (9,48 %). Nasledovali podnety 

ohľadom stravy a jej kvality či pestrosti (8,62 %). 

 

Pri výbere sociálnej služby a poskytovateľa najviac zavážia informácie od priateľov a rodiny, 

teda cez kontakty, ktorým občania dôverujú (39,45 %). Okrem samotných poskytovateľov 

(16,08 %), dôležitú úlohu zohrávajú aj rady od lekára (15,33 %). Ako dôležitú je potrebné 

vyhodnotiť aj skúsenosť/informáciu sprostredkovanú iným prijímateľom sociálnych služieb 

(9,55 %) alebo od človeka s podobným problémom (8,79 %). Všetky tieto komunikačné kanály 

je potrebné pri plánovaní a efektívnom riadení sociálnych služieb v kraji brať do úvahy.  
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MESTÁ3 

Z 15 miest NSK dotazníky vyplnilo 12 miest k požadovanému termínu, čo prestavuje 80 %. 

Dotazníky nakoniec nevyplnilo len jedno mesto. Dotazník pre mestá bol rozdelený na dve časti: 

I. časť bola zameraná viac na služby krízovej intervencie a II. časť na služby dlhodobej 

starostlivosti a pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom a odkázanosti na pomoc z dôvodu 

veku.  

Takmer všetky mestá NSK sú zahrnuté v Atlase rómskych komunít a počet obyvateľov rómskej 

národnosti v mestách NSK sa pohybuje od 2,8 % do 3,5 % z celkového počtu obyvateľov 

v meste. 10 z 12 miest je zapojených do NP Terénna sociálna práca, ktorý sa realizuje z OP 

Ľudské zdroje, je zameraný na skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a na 

odbremeňovanie administratívy v samosprávach. Cieľovou skupinou projektov sú 

marginalizované skupiny, vrátane Rómov, nízkopríjmové domácnosti. 

Za najdôležitejšie pri riešení problémov marginalizovanej komunity zástupcovia miest uviedli 

zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, vyriešenie bytovej problematiky a väčšina 

považuje za najdôležitejšie poskytovanie služieb terénnej sociálnej práce priamo 

v marginalizovaných lokalitách. Väčší počet ľudí bez domova uvádzajú mestá Nitra (250) 

a Nové Zámky (80). Väčšina miest uvádza, že je spokojná s terénnou sociálnou službou, mesto 

Topoľčany a Levice uvádzajú, že v budúcnosti bude terénna sociálna služba nepostačujúca. 

V mestách absentujú sociálne služby nízkoprahového denného centra, mesto Levice a Nitra 

zabezpečujú uvedený druh SS prostredníctvom neverejného poskytovateľa SS. V Šuranoch, 

Vrábľoch, Komárne a Želiezovciach sa neposkytuje uvedený druh SS, napriek tomu, že 

uvedená služba je v originálnej pôsobnosti miestnej samosprávy. Topoľčany, Nové Zámky 

a Zlaté Moravce predpokladajú nedostatok kapacít pre ľudí bez domova. Takmer vo všetkých 

mestách absentuje nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, len v Zlatých Moravciach 

zabezpečuje tento druh SS samosprávny kraj4 a v Nitre neverejný poskytovateľ SS. V mestách 

nie je zabezpečovaná SS – integračné centrum, len v Nitre uvedenú službu poskytuje 

samosprávny kraj. V útulku poskytujú SS mestá Šurany, Komárno, Nitra a Šaľa, ktoré zriadili 

uvedené druhy SS nad rámec svojej pôsobnosti. Službu Domov na polceste poskytuje iba 

v meste Topoľčany samosprávny kraj. Absentujú služby osobnej starostlivosti o dieťa. 

Pozitívne možno hodnotiť, že v každom meste sa nachádza materské centrum alebo klub pre 

mamičky. Väčšina miest poskytuje služby v dennom centre. Podporu samostatného bývania, čo 

patrí medzi nové, inovatívne druhy SS plánuje poskytovať v Topoľčanoch samosprávny kraj. 

V ostatných mestách sa neposkytuje. Väčšina miest zabezpečuje služby stravovania v jedálni. 

Sociálnu službu – práčovňa poskytujú len Zlaté Moravce. Projektové zámery na rozvoj SS majú 

rozpracované mestá Nitra, Nové Zámky, Komárno, Zlaté Moravce. 

Z 12 miest NSK, ktoré vyplnili dotazník uvádza, že počet obyvateľov vo veku medzi 60 – 80 

rokov je 59 211, počet obyvateľov vo veku nad 80 rokov uvádzajú 8 152, čiže reálny počet 

obyvateľov v seniorskom veku v 11 mestách, ktoré vyplnili dotazník predstavuje 67 363, čo je 

21,96 % obyvateľov. 

 
3 V niektorých prípadoch odpovede zástupcov miest nepresne popisujú aktuálnu situáciu (napr. pri 

vymenovávaní registrovaných druhoch služieb na ich území).  
4 Tento údaj nezodpovedá skutočnosti. 
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Podľa Prognózy vývoja obyvateľstva SR do roku 2025 (aktualizácia) spracovanú Inštitútom 

informatiky a štatistiky, Výskumné demografické centrum Bratislava, (november 2007) 

dôležitejšou demografickou charakteristikou ako počet obyvateľov, je úroveň populačného 

starnutia. Dobre ju vystihujú priemerný vek obyvateľstva (vážený aritmetický priemer podľa 

početnosti obyvateľov v jednotlivých vekoch) a index starnutia (pomer počtu obyvateľov vo 

veku 65 rokov a viac na 100 obyvateľov vo veku 0-14 rokov). Oba ukazovatele jednoznačne 

dokumentujú trend intenzívneho starnutia slovenskej populácie. Priemerný vek obyvateľstva 

presiahol už v roku 2017 hodnotu 40 rokov (40,6 údaj uvedený na tlačovej konferencii ŠÚ 

v roku 2017 predsedom ŠÚ SR) a v horizonte prognózy sa priblíži k hodnote 43 rokov. Za 

obdobie 2007 – 2025 sa priemerný vek obyvateľstva zvýši o 4,6 rokov (12,1 %). Index starnutia 

presiahne pravdepodobne ešte pred rokom 2025 hraničnú hodnotu 100. Znamená to, že počet 

obyvateľov  v poproduktívnom veku vôbec prvýkrát v histórii bude vyšší ako počet obyvateľov 

v predproduktívnom veku. V roku 2025 bude index starnutia mužov dosahovať hodnotu 102, 

u žien to už bude viac ako 150 žien v poproduktívnom veku na 100 žien v predproduktívnom 

veku. Podiel najstarších osôb nad 80 rokov stúpne do roku 2025 o viac ako jeden percentuálny 

bod na 3,7 %. Populačné starnutie na Slovensku bude jedno z najintenzívnejších v rámci celej 

Európskej únie. 

V mestách, ktoré sa zúčastnili dotazníkového prieskumu počet obyvateľov nad 80 rokov už 

v roku 2019 dosahuje 2,65 %. Ako by mala byť pokrytá potreba podľa makro-sociálnej analýzy 

potreby sociálnych služieb? 

 

Tabuľka 11 Východiskové údaje makro-sociálnej analýzy pre normatív vybavenosti  

Počet obyvateľov v mestách NSK 

Počet obyvateľov NSK 

306 695 

678 692 

Zdroj: www.sodbtn.sk/obce/okres PHSR NSK 

Odporúčané ukazovatele 

vybavenosti miestami v zariadeniach 

pre starých občanov (na 10 000 osôb 

celkom) 

47,5 Zdroj: Optimalizace sociálnich služeb, Petr 

Víšek, Ladislav Pruša, Národní centrum 

sociálních studií, o.p.s., 

Výskumndbtn.sk/obce/okresný ústav práce 

a sociálních věcí, v.v.i., Praha 2012 

(Makrosociální analýza potřeby sociálních 

služeb, str. 48) 

Potrebný počet miest v zariadeniach 

pre seniorov v NSK 

3 223,8 Vlastný prepočet (678 692 / 10 000 * 47,5) 

Počet miest v zariadeniach pre 

seniorov na území NSK (všetci 

zriaďovatelia) 

1 174 Zdroj: 

https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-

register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/ 

K 6.8.2019 zverejnené údaje 

Počet miest v zariadeniach 

sociálnych služieb na území NSK, 

v ktorých sú najčastejšie 

umiestňovaní seniori (ZPS, DSS, ŠZ) 

3 135 https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/stav-

dostupnosti-zss  

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

Počet evidovaných žiadostí na 

umiestnenie v zariadeniach, 

v ktorých sú umiestňovaní aj seniori 

k 31. 7. 2019 (ZPS, DSS a ŠZ 

u poskytovateľov v ZP NSK) 

799 Zdroj: Úrad NSK 

 

http://www.sodbtn.sk/obce/okres
https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/
https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/stav-dostupnosti-zss
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/stav-dostupnosti-zss
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Čo sa týka pokrytia potrieb pre seniorov 5 z 12 miest zabezpečuje službu v zariadení pre 

seniorov vo vlastnej réžii (poskytuje samospráva), v troch mestách zabezpečujú služby 

zariadenia pre seniorov prostredníctvom neverejného poskytovateľa SS, v jednom prípade 

(Mesto Levice zabezpečuje služby aj NSK), v dvoch mestách (Vráble a Želiezovce uvedená 

sociálna služba na území mesta nie je poskytovaná)5 . Mestá Levice, Nové Zámky, Šaľa, 

Topoľčany a Hurbanovo uvádzajú nedostatočnú kapacitu v zariadeniach pre seniorov. 7 z 11 

miest zapojených do dotazníkového prieskumu neposkytujú službu v zariadení 

opatrovateľskej služby (ZOS), Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce zabezpečujú služby ZOS 

vlastnými kapacitami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.  

Značná časť potrieb seniorov je pokrývaná samosprávnym krajom, nakoľko v DSS a ŠZ  nie je 

presne špecifikovaná cieľová skupina, v uvedených druhoch SS sa nachádzajú tieto 2 cieľové 

skupiny „zmiešané“. 

Služby denného stacionára sú poskytované vo dvoch mestách obcou a dvomi neverejnými 

poskytovateľmi SS.  

Pozitívne možno hodnotiť, že všetky mestá zapojené do dotazníkového prieskumu poskytujú 

domácu opatrovateľskú službu vlastnými kapacitami, len v prípade mesta Hurbanovo je 

zabezpečovaná neverejným poskytovateľom sociálnej služby. Domácu opatrovateľskú službu 

ročne zabezpečuje najvyššiemu počtu prijímateľov mesto Štúrovo (600 ročne), potom mesto 

Nitra (269 ročne). Nedostatočnú kapacitu opatrovateľskej služby uvádzajú mesto Topoľčany 

a Hurbanovo. Do budúcnosti uvádzajú nedostatok kapacít opatrovateľskej služby mestá: Šaľa, 

Nové Zámky a Levice. V meste Nitra k 30. 6. 2019 sa poskytuje DOS 220 prijímateľom SS 

a poskytuje ju 60 opatrovateliek. Najmenej prijímateľom sa poskytuje DOS v meste Želiezovce 

– 10 prijímateľom SS a poskytuje ju 5 opatrovateliek k 30. 6. 2019. 

Prepravnú službu zabezpečujú mestá Levice, Nitra a Nové Zámky. Najväčšiemu počtu 

prijímateľov poskytuje uvedenú službu mesto Nitra (1357 prijímateľom ročne). 

V šiestich mestách sa poskytuje aj sociálna služba požičiavanie pomôcok, pričom v štyroch ju 

poskytuje mesto a v troch je služba poskytovaná neverejným poskytovateľom sociálnej služby. 

Sociálna služba zariadenie podporovaného bývania je poskytovaná v dvoch mestách 

(Topoľčany a Nitra), službu poskytuje NSK6.  

Služby rehabilitačného strediska sa poskytujú len v meste Nitra (neverejný poskytovateľ SS) 

a Šaľa (obec)7. Sociálna služba – špecializované zariadenie je vo väčšine miest poskytovaná 

prostredníctvom NSK. Sprievodcovské služby a predčitateľské ako aj tlmočnícke služby 

v mestách (okrem Nitry, Vráble) nie sú zabezpečované vôbec. V Nitre je zabezpečovaná 

neverejným poskytovateľom SS. Taktiež služby sprostredkovanie osobnej asistencie (okrem 

mesta Nitra) sa v uvedených mestách neposkytujú. 

 
55 V týchto údajoch sa informácie miest rozchádzajú so skutočnosťou. Na území mesta Želiezovce poskytujú SS 

2 NEPOSS. 
6 Ide o nepresné údaje – NSK poskytuje služby v meste Topoľčany a v meste Komárno je NEPOSS 
7 Ide o nepresné informácie – táto služba sa rovnako poskytuje aj v meste Levice (NEPOSS) a v meste Nové 

Zámky (NSK) 



31 

 

Len v štyroch mestách je zabezpečovaná alebo poskytovaná SS monitorovania a  signalizácie 

potreby pomoci. Krízová pomoc prostredníctvom telekomunikačnej technológie sa poskytuje 

v mestách Levice a Vráble. Len v Nitre a Hurbanove pôsobí na území mesta akreditovaný 

subjekt SPODaSK. Vysoký aktuálny počet detí, ktoré potrebujú výkon opatrení SPODaSK je 

v Nitre (415) a Nových Zámkoch (200).  

Z údajov realizovaného dotazníkového prieskumu v mestách NSK možno konštatovať, že 

väčšina miest zabezpečuje tie druhy SS, ktoré im zákon o sociálnych službách v rámci 

originálnej pôsobnosti ukladá (všetky mestá poskytujú domácu opatrovateľskú službu), takmer 

vo všetkých mestách je poskytovaný alebo zabezpečovaný druh sociálnej služby – zariadenie 

pre seniorov , čo patrí tiež do pôsobnosti miestnej samosprávy. Je potrebné však podotknúť, že 

avizujú nedostatok kapacít v zariadeniach pre seniorov. Dotazníkový prieskum nebol zameraný 

na finančné zabezpečenie tých druhov sociálnych služieb za ktoré miestna samospráva 

zodpovedá. Na analýzu uvedených dát je potrebná dlhšia odborná diskusia  a príprava údajov 

a dát, ktoré by sa zisťovali. Z výsledkov dotazníka vyplynulo, že mestá v niektorých prípadoch 

nedisponujú presnými informáciami o poskytovaných službách na ich území.  
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OBCE  

Z 354 obcí NSK do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 217 obcí, čo predstavuje 61,3 % obcí 

NSK.  

• 76,5 % z nich má Komunitný plán 

Viac ako 35 % obcí uviedlo pri otázke, či majú v obci klub pre dôchodcov, že nemajú žiadnu 

organizovanú aktivitu: 

• Jednota/klub dôchodcov (67,74 % obcí) 

• Iné organizácie a aktivity (SZTP, záhradkári, spev) 

Z 217 obcí, ktoré sa do dotazníkového prieskumu zapojili, len 61 obcí , čo je 28,1 %, uvádza, 

že  na území obce majú sociálne služby pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím (ďalej 

len osoby so ZP). Väčšinou sa jedná o terénne a ambulantné sociálne služby ako jedáleň, 

prepravná služba, opatrovateľská služba a v 2 prípadoch ide o zariadenie pre seniorov. Ako 

obyvatelia, tak aj obec vyjadruje spokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami. Na otázku, 

prečo žiadne služby nemajú, väčšina obcí uviedla nedostatok priestorových kapacít 

a finančných zdrojov.  

Obce, na ktorých území nie sú sociálne služby – 72,3 % 

• Nie sú potrebné / Neboli žiadané zo strany občanov – 20 %  

• Potreba je, ale nie je možnosť (napr. finančná, priestorová,...) zabezpečovať ich – 

46,3 % 

• Plánujeme zabezpečovať v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi – 9,14 % 

• Plánujeme začať poskytovať – 9,71 % 

• 31 obcí (14,29 %) má rozpracovaný projektový zámer na rozvoj sociálnych služieb 

Z 217 obcí 47 (21,6 %) uvádza prítomnosť marginalizovanej rómskej komunity na území obce. 

Zástupcovia obcí za najväčší problém pri riešení problematiky marginalizovanej rómskej 

komunity (ďalej len MRK) považujú riešenie problematiky bývania  a terénnych sociálnych 

služieb.  
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Z 217 obcí 29 uviedlo, že sú zapojení do NP Terénna opatrovateľská služba (13,4 %), čo je 

veľmi nízky počet. Z 217 obcí, ktoré vyplnili dotazníky 131 uvádza počet obyvateľov obce do 

1000, čo predstavuje 60 %.  

Do NP Terénna sociálna práca je zapojených 30 obcí (13 %). Do NP Podpora vysporiadania 

pozemkov je zapojených 20 obcí (8,7 %). Do NP Zdravé komunity nie je zapojená žiadna z 231 

obcí, ktoré sa do prieskumu zapojili. 26 obcí z 231 (11,3%) má rozpracovaný projektový zámer 

na rozvoj sociálnych služieb, 12 z nich má projektový zámer rozpracovaný v rámci RIUS. Len 

jedna z obcí (Veľké Ripňany) má podanú žiadosť o NFP z EŠIF na spracovaný projektový 

zámer. 

Z každodenného života sú poznatky o tom, že obce si neplnia povinnosti uložené zákonom 

v rámci sociálnych služieb. Túto skutočnosť potvrdil aj realizovaný dotazníkový prieskum. 

V otázke, že prečo neplnia uvádzajú zástupcovia obcí nedostatok finančných zdrojov, čo je 

realitou, nakoľko častokrát rozpočty obcí nepokrývajú potrebu finančného krytia potrieb ich 

obyvateľov v oblasti sociálnych služieb. Na druhej strane je veľmi nízka angažovanosť obcí vo 

využívaní nástrojov podpory z EŠIF prostredníctvom NP, ktorých cieľom je práve pomôcť 

najmä malým obciam.  

 

POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŹIEB  

Z celkového počtu 253 poskytovateľov zapísaných v registri poskytovateľov sociálnych 

služieb v NSK sa do vyplnenia dotazníka zapojilo 108 poskytovateľov sociálnych služieb, čo 

je 44,44 %. Až 95 % prijímateľov sociálnych služieb všetkých poskytovateľov je občanmi 

NSK. 

Zo zloženia prijímateľov sociálnych služieb, ktorým opýtaní poskytovatelia poskytujú sociálne 

služby, z hľadiska veku, vyplýva, že viac ako dve tretiny sú v seniorskom veku. Deti do 7 rokov 

tvoria necelé tri percentá. 
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V nasledujúcom grafe sú zobrazení prijímatelia zapojených poskytovateľov sociálnych služieb 

podľa stupňa odkázanosti. Takmer 60 % má najvyšší stupeň odkázanosti. 
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Poskytovatelia, ktorých zriaďovateľom nie je NSK a ktorí si vedú evidenciu žiadateľov 

o sociálnu službu v ich zariadení, nám odpovedali na otázku o počte žiadateľov. Podľa ich 

odpovedí polovica všetkých občanov je žiadateľom o službu v zariadení pre seniorov 

s celoročným pobytom. Druhá najžiadanejšia služba je domáca opatrovateľská služba a po nej 

zariadenie opatrovateľskej služby. Táto prevaha služieb je pochopiteľná, lebo sme sa sústredili 

na poskytovateľov obecných a neverených. Dôležitejšie je, že aj tu prevažujú sociálne služby, 

ktoré sú prevažne určené pre seniorov. Na základe skúseností z praxe predpokladáme, že 

vysoký neuspokojený záujem o služby pre seniorov, ktoré sú v originálnej pôsobnosti miestnej 

samosprávy, sa premieta do vysokého záujmu o sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti 

NSK a naopak. 

 

V tabuľke nižšie sú zachytené odpovede na otázku z dotazníka: „Čo je podľa Vášho názoru 

potrebné zlepšiť v rámci poskytovania sociálnych služieb vo Vašom regióne?“  

Tabuľka 12 Vyhodnotenie odpovedí poskytovateľov sociálnych služieb ohľadom potrebných 

zlepšení v NSK, august 2019 

 Obecní 

poskytovatelia 

VÚC 

poskytovatelia 

Neverení 

poskytovatelia 

zvýšené a stabilné financovanie 

sociálnych služieb 

4 0 26 

zvýšiť kapacity/zriadiť nové 

služby 

17 15 12 

personál - ohodnotenie, odbornosť, 

nábor 

2 2 4 

spolupráca a informovanosť 1 3 11 

zníženie administratívy 0 0 6 
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Návrhy, na ktorých sa zhodujú poskytovatelia bez ohľadu na typ zriaďovateľa, na zlepšenie 

situácie v oblasti poskytovania sociálnych služieb sú: 

• zvýšiť kapacity zariadení sociálnych služieb/dostupnosť pobytových sociálnych služieb  

• kapacity na flexibilné riešenia - podľa našich skúseností je problém nájsť voľné miesto 

v zariadeniach na poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov, ktorým sa náhle zhoršil 

zdravotný stav 

• zriaďovanie komunitných služieb a tých služieb, ktoré chýbajú 

• informovanosť – občanov aj poskytovateľov 

Obecní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sa zhodli ešte na potrebe zvýšiť 

financovanie resp. mať stabilné financovanie sociálnych služieb. 
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ANALÝZA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ NSK  

Zákon o sociálnych službách v § 12 uvádza druhy sociálnych služieb. Sociálne služby podľa 

druhu sú štruktúrované na: 

• Sociálne služby krízovej intervencie 

• Sociálne služby na podporu rodín s deťmi 

• Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ŤZP, nepriaznivého 

zdravotného stavu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

• Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií 

• Podporné sociálne služby 

Podľa § 81 zákona o sociálnych službách sa vymedzuje pôsobnosť vyššieho územného celku 

(VÚC) v oblasti sociálnych služieb. V nasledovnej analýze sa budeme venovať detailnejšie 

týmto sociálnym službám a to aj vzhľadom na to, že najmä tieto majú dopad na rozpočet NSK. 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE  

Zo služieb krízovej intervencie do pôsobnosti VÚC spadá poskytovanie alebo zabezpečenie 

sociálnej služby: 

• v  integračnom centre,  

• v útulku,  

• v domove na polceste a  

• v zariadení núdzového bývania. 

 

INTEGRAČNÉ CENTRUM  

V integračnom centre sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 

situácii, ktorou je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej 

schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, z dôvodu prevencie 

vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenia nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenia 

nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a z dôvodu straty bývania 

alebo ohrozenia stratou bývania. 

 

Tabuľka 13 Integračné centrum 

P.č. 
INTEGRAČNÉ 

CENTRUM/Poskytovateľ 
kapacita Cieľová skupina Zriaďovateľ 

01 „VINIČKY“, Zariadenie 

sociálnych služieb Nitra 

10 

Osoby v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

NSK 

02 Obec Bánov, Hviezdoslavova 

34, 941 01 Bánov 

 obec 

03 Spolu kapacita – IC  10  

Zdroj: Register sociálnych služieb vedený Nitrianskym samosprávnym krajom k 31.03.2019 
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ÚTULOK 

V útulku sa poskytuje sociálna služba osobám v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že 

nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky a z dôvodu straty bývania. V útulku sa poskytuje 

sociálna služba oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov 

s dieťaťom. 

 

Tabuľka 14 Útulok 

P.č. ÚTULOK/Poskytovateľ Kapacita 
Cieľová 

skupina 
Zriaďovateľ 

01 Organizácia soc. starostlivosti mesta Šaľa 10 

O
so

b
y
 v

 n
ep

ri
az

n
iv

ej
 s

o
ci

ál
n
ej

 s
it

u
ác

ii
 

Mesto Šaľa 

02 
Domov Jesienka Šurany, Matunákova 2, 

Šurany 
18 Mesto Šurany 

03 
Mesto Komárno nám. Generála Klapku 1, 

Komárno 
28 Mesto Komárno 

04 Mesto Nitra, Štefánikova  trieda 60, 85 Mesto Nitra 

05 
,,MȎJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych 

služieb Topoľčany 
3 NSK 

06 BEVA ISTOTA, n.o., SNP 19, Levice 70 NEPOSS 

07 Centrum Slniečko, n.o., Bottova 32, Nitra 7   NEPOSS 

08 
eMKlub, ul. Dolná č. 48/19, Kremnica, 

miesto poskytovania Hostie 326 
15 NEPOSS 

09 
NÁRUČ Senior & Junior, Fedákova 8, 

Bratislava, miesto poskytovania: Solčany 
2 NEPOSS 

10 
Spolok sv. Vincenta de Paul na 

Slovensku, Dom nádeje, Tomášikova 8, 

Bratislava, miesto poskytovania, Šurany 
20 NEPOSS 

12 Spolu kapacita - útulok 258  
Zdroj: Register sociálnych služieb vedený Nitrianskym samosprávnym krajom k 31.03.2019 

 

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že v NSK kapacita útulkov podľa registra SS NSK 

aktualizovaného k 23. 7. 2019 je 258 miest. Podľa Petra Víška a Ladislava Prušu v publikácii 

Optimalizace sociálních služeb (Praha 2012) v časti makrosociálnej analýzy potreby sociálnych 

služieb sa uvádza, že počet osôb vyžadujúcich azylové ubytovanie na 10 000 obyvateľov sa 

pohybuje v rozmedzí 7 – 14. Z hľadiska tohto odporúčaného normatívu je kapacita útulkov 

v NSK nedostatočná. 

Je potrebné podotknúť, že napriek originálnej kompetencii zriaďovania útulkov resp. 

pokrývania potrieb uvedeného druhu sociálnej služby, zriaďovateľom útulkov je 54,65 % 

registrovanej kapacity, kde zriaďovateľom sú miestne samosprávy. NSK túto službu 

zabezpečuje najmä cez neverejných poskytovateľov – 44,19 % útulkov z registrovanej 

kapacity. V roku 2017 NSK poskytol finančné prostriedky na SS útulok pre neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej NEPOSS) a pre verejných poskytovateľov v iných 

samosprávnych krajoch vo výške 126 926 € a v roku 2018 158 069 €, čo predstavuje nárast 

oproti roku 2017 takmer o 25 %. 
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ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA  

V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácii, ktorou je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie 

jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, pre ohrozenie 

správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb 

(domáce násilie, rodovo podmienené násilie alebo obeťou  násilného trestného činu).  

 

Tabuľka 15 Zariadenie núdzového bývania 

P.č. 

ZARIADENIE 

NÚDZOVÉHO 

BÝVANIA/Poskytovateľ 

Kapacita Cieľová skupina Zriaďovateľ 

01 Centrum Slniečko, n. o., 

Bottova 32/A, Nitra 

17 
Osoby v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

NEPOSS 

02 Spolu – kapacita ZNB 17  
Zdroj: Register sociálnych služieb vedený Nitrianskym samosprávnym krajom k 31.03.2019 

 

Vyššie územné celky majú podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o sociálnych službách, 

povinnosť zabezpečiť dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ako aj jej právo výberu 

sociálnej služby. Zabezpečenie poskytovania sociálneho poradenstva a sociálnej služby 

v zariadení núdzového bývania je podľa ustanovenia § 81 v pôsobnosti vyšších územných 

celkov. Potrebu podpory pre obete domáceho násilia akcentuje zákon o sociálnych službách aj 

v tom, že v ustanovení § 8 ods. 6 ustanovuje, že vyšší územný celok poskytne alebo zabezpečí 

poskytovanie týchto sociálnych služieb bezodkladne tomu, koho život alebo zdravie sú vážne 

ohrozené, pričom za takéto vážne ohrozenie je považované najmä to, ak je fyzická osoba 

ohrozená správaním inej fyzickej osoby.  

Podľa odporúčaní Rady Európy sa za dostupné považujú také služby, ktoré sú zastúpené 

v počte: 

a) jedno rodinné miesto v bezpečnom ženskom dome (BŽD) na 10 000 obyvateľov 

(v prípade, že BŽD fungujú najmä/len ako jediná forma služby). 

Bezpečný ženský dom je zariadenie núdzového bývania v zmysle zákona 

o sociálnych službách a je zariadením krízovej intervencie. Je prevádzkované pre 

cieľovú skupinu žien zažívajúcich násilie a ich maloletých detí, maloletých detí na 

nich závislých alebo zverených im do starostlivosti a ďalších osôb, pokiaľ sú závislé 

na žene zažívajúcej násilie. Poskytuje im okamžité a bezpečné ubytovanie, v ktorom 

môžu žiť bez strachu z ďalšieho násilia. 

b) jedno poradenské centrum na 100 000 obyvateľov 
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Tabuľka 16 Odporúčaný počet oboch typov zariadení pre NSK 

Kraj Počet obyvateľov 
BŽD - rodinné 

miesto 

BŽD - miesto/počet 

postelí 

Poradenské 

centrá 

NSK 678 692 68 170 7 

Zdroj: Metodické usmernenie k poskytovaniu služieb pre obete domáceho násilia (MPSVR SR) 

NSK poskytol finančné prostriedky na SS núdzového bývania pre NEPOSS a pre verejných 

poskytovateľov v iných samosprávnych krajoch vo výške v roku 2017 - 15 956 €, v roku 2018 

49 923 €, čo predstavuje nárast o 312 % oproti roku 2017. 

 

DOMOV NA POLCESTE 

V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá 

zabezpečené ubytovanie najčastejšie po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení 

ochrannej výchovy. 

  

Tabuľka 17 Domov na polceste 

P.č. 
DOMOV NA 

POLCESTE/Poskytovateľ 
Kapacita Cieľová skupina Zriaďovateľ 

01 

„MÔJ DOMOV”,  

Zariadenie sociálnych 

služieb Topoľčany 

1 Osoby 

v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

NSK 

02 
Nádej - Rémenység, n.o., 

Veľké Kosihy 
6 NEPOSS 

03 Spolu – kapacita DnP 7   
Zdroj: Register sociálnych služieb vedený Nitrianskym samosprávnym krajom k 31.03.2019 

 

Kapacita zariadení domov na polceste je veľmi nízka. Z registra poskytovateľov je vidieť, že 

NSK posledných 8 rokov znižoval postupne kapacity tejto sociálnej služby, ktorú poskytovali 

zariadenia v jeho zriaďovateľskej kompetencii (zníženie o 23 miest) z toho dôvodu, že NSK 

dlhodobo eviduje minimálny záujem o túto sociálnu službu. 

NSK poskytol finančné prostriedky na SS domov na polceste pre NEPOSS a pre verejných 

poskytovateľov v iných samosprávnych krajoch vo výške v roku 2017 7 233 €, v roku 2018 

10 483 €, čo predstavuje nárast o 45 % oproti roku 2017. 

 

ZHRNUTIE – SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE 

Ak budeme vychádzať z predpokladu, že azylový typ ubytovania (útulok, domov na polceste, 

zariadenia núdzového bývania) vyžaduje 7 osôb na 10 000 obyvateľov, potom potrebná 

kapacita je 475 miest. Existujúca kapacita azylového typu ubytovania na území NSK ku 

koncu júla 2019 predstavuje kapacitu 297 miest, čo pokrýva približne 59 % normatívnej 

potreby. 
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Najrozšírenejším druhom služby je útulok, táto sociálna služba je zastúpená prakticky 

v každom okrese. Ostatné druhy sociálnych služieb krízovej intervencie, ktoré sú v originálnej 

kompetencii kraja, sú zastúpené veľmi málo a to len v jednom alebo vo dvoch okresoch NSK. 
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SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ 

SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, 

NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z  DÔVODU 

DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU 

Z vyššie uvedenej skupiny sociálnych služieb do pôsobnosti VÚC spadá poskytovanie alebo 

zabezpečovanie sociálnej služby: 

• v zariadení podporovaného bývania,  

• v rehabilitačnom stredisku,  

• v domove sociálnych služieb,  

• v špecializovanom zariadení a  

• tlmočníckej služby. 

 

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA  

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku 

veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. 

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení 

podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej. 

 

Tabuľka 18 Zariadenie podporovaného bývania 

P.č. 

ZARIADENIE 

PODPOROVANÉHO 

BÝVANIA/Poskytovateľ 

Kapa

cita 
Cieľová skupina Zriaďovateľ 

01 

OAZIS - Zariadenie sociálnych 

služieb, Ul. slobody 19 B, 945 01 

Komárno, 

24 

pre mentálne, telesne a 

zmyslovo postihnutých 

dospelých občanov 

NEPOSS 

02 

Psychiatrická nemocnica 

Hronovce, ul. Dr.J.Zelenáka 65, 

935 61 Hronovce 

16 NEPOSS 

03 

Spolok sv. Vincenta de Paul na 

Slovensku, Dom nádeje, 

Tomášikova 8, Bratislava, miesto 

poskytovania, Šurany 

10 NEPOSS 

04 
„DOMUM“, Zariadenie 

sociálnych služieb Krškany 
5 

pre mentálne, telesne a 

zmyslovo postihnutých 

dospelých občanov - muži 

NSK 

05 
„BARACHA“, Zariadenie 

sociálnych služieb Bardoňovo 
16 pre mentálne, telesne a 

zmyslovo postihnutých 

dospelých občanov 

NSK 

06 
„DUNAJ“, Zariadenie sociálnych 

služieb Kováčov 
12 NSK 

07 
„KAMILKA“, Zariadenie 

sociálnych služieb Maňa 
10 

pre mentálne, telesne a 

zmyslovo postihnutých 

dospelých občanov - ženy 

NSK 
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08 
„MÔJ DOMOV”,  Zariadenie 

sociálnych služieb Topoľčany 
6 

pre mentálne, telesne a 

zmyslovo postihnutých 

dospelých občanov 

NSK 

09 Kapacita ZPB spolu  99   
Zdroj: Register sociálnych služieb vedený Nitrianskym samosprávnym krajom k 31.03.2019 

 

Existujúca kapacita miest v sociálnych službách v zariadení podporovaného bývania v NSK 

predstavuje 1,4 miesta na 10 000 obyvateľov. Táto služba úplne absentuje v nitrianskom 

okrese. Uvedená kapacita je nedostačujúca aj vzhľadom na prebiehajúci proces 

deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, kde druh sociálnej služby podporované 

bývanie  je v „portfóliu“ sociálnych služieb podporujúcich cestu k nezávislému životu. V rámci 

NSK sú zapojené do NP DI PTT 3 zariadenia sociálnych služieb (1. kolo) „LIPKA“, ZSS 

Lipová, „DUNAJ“, ZSS Kováčov, „V KAŠTIELI, ZSS Horné Obdokovce. Ďalšie ZSS sa 

pripravujú na proces DI v rámci 2. kola – „MȎJ DOMOV“, ZSS Topoľčany. Z uvedeného 

dôvodu sa odporúča zvýšiť existujúcu kapacitu miest v ZPB minimálne o 50 % resp. na 

základe transformačných plánov zapojených zariadení. 

NSK poskytol v rámci zabezpečovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania pre 

neverejných poskytovateľov SS aj verejných poskytovateľov SS v iných samosprávnych 

krajoch v roku 2017 vo výške 132 228 € a v roku 2018 107 700 €. V porovnaní s rokom 2017 

došlo k poklesu finančnej podpory pre tento druh SS o 19 %. 

 

REHABILITAČNÉ STREDISKO  

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej 

osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. Ak sa poskytuje 

pobytová sociálna služba v rehabilitačnom stredisku, možno ju poskytovať len na určitý čas, 

najdlhšie na tri mesiace; túto lehotu možno predĺžiť len raz, najviac o tri mesiace. 

 

Tabuľka 19 Rehabilitačné stredisko 

P.č 
REHABILITAČNÉ 

STREDISKO/Poskytovateľ 
Kapacita Cieľová skupina Zriaďovateľ 

01 
„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych 

služieb Klasov 

1 (CP) 

1 (AF) 
Osoby 

v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

z dôvodu veku 

alebo 

zdravotného 

postihnutia 

NSK 

02 
„VEK NÁDEJE“, Zariadenie 

sociálnych služieb Nové Zámky 
1 (CP) NSK 

03 
„DUNAJ“, Zariadenie sociálnych 

služieb Kováčov  
2 (CP) NSK 

04 
„SVETLO“, Zariadenie sociálnych 

služieb Olichov 

2 (CP) 

2 (AF) 
NSK 

05 
EFFETA- stredisko Sv. Františka 

Saleského, Nitra 
25 (AF) NEPOSS 
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06 
OSTROV, n. o., Podhradie 1902/2, 934 

01 Levice 
1 (AF) NEPOSS 

07 Spolu kapacita ReS 
6 (CP) a 

29 (AF) 
  

Zdroj: Register sociálnych služieb vedený Nitrianskym samosprávnym krajom k 31.03.2019 

 

Existujúca kapacita rehabilitačných stredísk v NSK je nedostačujúca. Uvedený druh sociálnej 

služby patrí tiež medzi komunitné sociálne služby, ktoré podporujú proces transformácie 

sociálnych služieb a vytvárajú podmienky pre začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do 

komunity a podporujú prechod k nezávislému spôsobu života a to najmä vo svojej ambulantnej 

forme. Z uvedených dôvodov sa odporúča do strategickej časti KRSS NSK uvažovať so 

zvýšením kapacity miest, kde je možné podporovať osoby so zdravotným postihnutím 

v sociálnej rehabilitácii a nezávislom živote.  

NSK poskytol v rámci zabezpečovania sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku pre 

neverejných poskytovateľov SS aj verejných poskytovateľov SS v iných samosprávnych 

krajoch v roku 2017 vo výške 128 821 € a v roku 2018 151 472 €, v porovnaní s rokom 2017 

došlo k zvýšeniu o 17,6 %. 

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou 

službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového 

veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti 

je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň 

odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas 

poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej 

poskytuje aj naďalej.  

 

Tabuľka 20 Domov sociálnych služieb 

P.č. 
DOMOV SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB/Poskytovateľ 
Kapacita Cieľová skupina Zriaďovateľ 

1 Obec Tešedíkovo 2 (CP) 

Osoby 

v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

z dôvodu veku 

alebo 

zdravotného 

postihnutia 

obec 

2 
Dom seniorov Machulince, n.o., 

Kopanická 287/18, Machulince 
2 (CP) obec 

3 

ADVENTUS, n. o., Viničky 37/5, 949 

11 Nitra, miesto poskytovania: Vlčany, 

Močenok 

34 (CP) NEPOSS 

4 

Komunita Kráľovnej pokoja, 

Piešťanská 11, Radošina, miesto 

poskytovania: Radošina, Močenok 

54 (CP) 

6 (TP) 
NEPOSS 

5 
NÁRUČ, n. o., Zváračská 19, 945 01 

Komárno 
18 (CP) NEPOSS 
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6 

Nový domov Želiezovce, n. o., 

Komenského ul. 36, 937 01 

Želiezovce 

28 (CP) NEPOSS 

7 

OAZIS - Zariadenie sociálnych 

služieb, Ul. slobody 19 B, 945 01 

Komárno, 

125 (CP) NEPOSS 

8 

Občianske združenie DOS, 

Dukelských hrdinov 886, 022 01 

Čadca 

1 (CP) NEPOSS 

9 
OSTROV, n. o., Podhradie 1902/2, 

934 01 Levice 
14 (AF) NEPOSS 

10 
PRAMEŇ NÁDEJE, ul. SNP 147, 935 

41 Tekovské Lužany 

15 (CP)  

15 (AF) 
NEPOSS 

11 

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo 

Nitra, Nám. Jána Pavla II č. 7, 950 50 

Nitra 

8 (CP) NEPOSS 

12 SPLN, n. o., 956 07 Veľké Ripňany č. 12 (CP) NEPOSS 

13 
Združenie pre pomoc ľuďom s 

mentálnym postihnutím, Nové Zámky 
59 (AF) NEPOSS 

14 
Združenie na pomoc ľuďom s 

mentálnym postihnutím, Komárno 
20 (AF) NEPOSS 

15 AIRA, n. o., Nitra 2 (CP) NEPOSS 

16 SOCIA, Nitra 18 (AF) NEPOSS 

17 
Organizácia sociálnej starostlivosti 

mesta Šaľa 
14 (AF) Mesto Šaľa 

18 
„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych 

služieb Hurbanovo    
30 (CP) NSK 

19 
„JESEŇ ŽIVOTA“ , Zariadenie 

sociálnych služieb Levice 
43 (CP) NSK 

20 
„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych 

služieb Levice 
35 (CP) NSK 

21 
„PLATAN“, Zariadenie sociálnych 

služieb Lontov  
3 (CP) NSK 

22 
„PERLA“, Zariadenie sociálnych 

služieb Želiezovce  
5 (CP) NSK 

23 
„DOMUM“, Zariadenie sociálnych 

služieb Krškany 
85 (CP) NSK 

24 
„BORINKA“, Zariadenie sociálnych 

služieb Nitra 
3 (CP) NSK 

25 
„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych 

služieb Nitra 
51 (CP) NSK 

26 
„VINIČKY“, Zariadenie sociálnych 

služieb Nitra 
30 (CP) NSK 

27 
„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych 

služieb  Ľudovítová  
21 (CP) NSK 
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28 
„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych 

služieb Klasov 

95 (CP)  

2 (TP)  

10 (AF) 

NSK 

29 
„IPEĽ“, Zariadenie sociálnych služieb 

Leľa  
10 (CP) NSK 

30 
„VEK NÁDEJE“, Zariadenie 

sociálnych služieb Nové Zámky 
38 (CP) NSK 

31 
„BARACHA“, Zariadenie sociálnych 

služieb Bardoňovo 
37 (CP) NSK 

32 
„DUNAJ“, Zariadenie sociálnych 

služieb Kováčov  
126 (CP) NSK 

33 
“KAMILKA“, Zariadenie sociálnych 

služieb Maňa 

29 (CP)  

2 (TP) 
NSK 

34 
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie 

sociálnych služieb Topoľčany 

55 (CP)  

2 (TP)  

26 (AF) 

NSK 

35 
„PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych 

služieb Topoľčany 
26 (CP) NSK 

36 
„V KAŠTIELI“, Zariadenie 

sociálnych služieb Horné Obdokovce 
70 (CP) NSK 

37 
„HARMÓNIA“, Zariadenie 

sociálnych služieb Horné Štitáre 
15 (CP) NSK 

38 
„CLEMENTIA“, Zariadenie 

sociálnych služieb Kovarce 
100 (CP) NSK 

39 
„HARLEKÝN“, Zariadenie 

sociálnych služieb Topoľčany 

20 (CP)  

9 (TP)    

3 (AF) 

NSK 

40 
„SVETLO“, Zariadenie sociálnych 

služieb Olichov 
159 (CP) NSK 

41 
„LIPKA“, Zariadenie sociálnych 

služieb Lipová 

53 (CP)  

1 (TP) 
NSK 

42 Kapacita DSS - spolu 

1443 

(CP) 22 

(TP) 154 

(AF) 

  

Zdroj: Register sociálnych služieb vedený Nitrianskym samosprávnym krajom k 31.03.2019 

 

Celková kapacita miest v zariadeniach druhu – domov sociálnych služieb v NSK je 1619 miest. 

Z uvedenej kapacity vychádza, že v NSK je v DSS 21,28 na 10 000 obyvateľov. V porovnaní 

s normatívom je to vyšší počet, ale v DSS sa poskytujú sociálne služby aj osobám 

v dôchodkovom veku, ktorí boli prijatí ešte v preddôchodkovom veku a v DSS „dožívajú“, 

preto z uvedených dôvodov nemôžeme porovnávať s normatívom pre DSS. 

Takmer 75 % kapacít DSS je v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a zostávajúcich 25 % 

pokrývajú neverejní poskytovatelia SS. Čo sa javí ako nepriaznivejšia skutočnosť je, že väčšina 

služieb DSS je poskytovaná formou celoročného pobytu (89,1 %), iba 1,36 % sú tieto služby 
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poskytované týždennou formou a 9,5 % ambulantnou formou. Aj v súvislosti s procesom 

deinštitucionalizácie bude potrebné v rámci rozvoja klásť dôraz a vytvoriť podmienky pre 

rozvoj ambulantných foriem. To je v súlade aj so zákonom o sociálnych službách, ktorý uvádza, 

že poskytovanie terénnej formy sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má 

prednosť pred pobytovou sociálnou službou. Ak terénna forma sociálnej služby alebo 

ambulantná sociálna služba nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu 

situáciu fyzickej osoby, poskytuje sa pobytová sociálna služba. Pri pobytovej sociálnej službe 

má prednosť týždenná pobytová sociálna služba pred celoročnou pobytovou sociálnou službou. 

NSK poskytol v rámci zabezpečovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb pre 

neverejných poskytovateľov SS aj verejných poskytovateľov SS v iných samosprávnych 

krajoch v roku 2017 vo výške 1 710 936 € a v roku 2018 706 068 €, čo je v porovnaní s rokom 

2017 pokles o 0,7 %. 

 

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE  

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 a má 

zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, 

pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu 

etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. 

 

Tabuľka 21 Špecializované zariadenia 

P.č. 
ŠPECIALIZOVANE 

ZARIADENIE/Poskytovateľ 
Kapacita Cieľová skupina 

Zriaďova-

teľ 

01 
„MAGNÓLIA", Zariadenie 

sociálnych služieb Hurbanovo 
120 (CP) 

demencia rôzneho typu 

etiológie a organický 

psychosyndróm ťažkého 

stupňa, 

NSK 

02 
„DOMUM”, Zariadenie 

sociálnych služieb Krškany 
10 (CP) 

pervazívna vývinová 

porucha a schizofrénia, 
NSK 

03 
„FÉNIX”, Zariadenie 

sociálnych služieb Levice 
65 (CP) 

demencia rôzneho typu 

etiológie a Parkinsonova 

choroba, 

NSK 

04 

„JESEŇ ŽIVOTA", 

Zariadenie sociálnych služieb 

Levice 

70 (CP) 

demencia rôzneho typu 

etiológie, organický 

psychosyndróm ťažkého 

stupňa a Alzheimerova 

choroba, 

NSK 

05 
„PERLA", Zariadenie 

sociálnych služieb Želiezovce 
30 (CP) 

Alzheimerova choroba 

a schizofrénia, 
NSK 

06 
„PLATAN", Zariadenie 

sociálnych služieb Lontov 
40 (CP) 

schizofrénia a organický 

psychosyndróm ťažkého 

stupňa, 

NSK 
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07 

„BENEFIT”,  Zariadenie 

sociálnych služieb 

Ľudovítová 

22 (CP) 
schizofrénia a demencia 

rôzneho typu etiológie, 
NSK 

08 
„BORINKA”, Zariadenie 

sociálnych služieb Nitra 
155 (CP) 

Alzheimerova choroba a 

demencia rôzneho typu 

etiológie, 

NSK 

09 
„KREATÍV”,  Zariadenie 

sociálnych služieb Klasov 
40 (CP) 

organický 

psychosyndróm ťažkého 

stupňa, 

NSK 

10 
„NITRAVA", Zariadenie 

sociálnych služieb Nitra 
130 (CP) 

demencia rôzneho typu 

etiológie a skleróza 

multiplex, 

NSK 

11 
„VINIČKY”, Zariadenie 

sociálnych služieb Nitra 
120 (CP) 

demencia rôzneho typu 

etiológie a Alzheimerova 

choroba, 

NSK 

12 
„DUNAJ“, Zariadenie 

sociálnych služieb Kováčov 
100 (CP) 

schizofrénia a demencia 

rôzneho typu etiológie, 
NSK 

13 
„BARACHA“, Zariadenie 

sociálnych služieb Bardoňovo 
77 (CP) 

schizofrénia a organický 

psychosyndróm ťažkého 

stupňa, 

NSK 

14 

„HARMÓNIA“, Zariadenie 

sociálnych služieb Horné 

Štitáre 

34 (CP) 
 demencia rôzneho typu 

etiológie a schozofrénia, 
NSK 

15 
„PENZIÓN“, Zariadenie 

sociálnych služieb Topoľčany 
54 (CP) 

Alzheimerova choroba a 

demencia rôzneho typu 

etiológie, 

NSK 

16 
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie 

sociálnych služieb Topoľčany 

139 (CP) 

2 (AF) 

Alzheimerova choroba a 

demencia rôzneho typu 

etiológie, 

NSK 

17 

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie 

sociálnych služieb Nové 

Zámky 

111 (CP) 

Alzheimerova choroba, 

demencia rôzneho typu 

etiológie a  Parkinsonova 

choroba. 

NSK 

18 
„IPEĽ“, Zariadenie 

sociálnych služieb Leľa 
60 (CP) 

demencia rôzneho typu 

etiológie a organický   

psychosyndróm ťažkého 

stupňa, 

NSK 

19 
„LIPKA“, Zariadenie 

sociálnych služieb Lipová 
12 (CP) 

organický 

psychosyndróm ťažkého 

stupňa a hluchoslepota, 

NSK 

20 
„KAMILKA“, Zariadenie 

sociálnych služieb Maňa 

53 (CP) 

2 (TP) 

organický 

psychosyndróm ťažkého 

stupňa a pervazívna 

vývinová porucha, 

NSK 

21 
„HARLEKÝN“, Zariadenie 

sociálnych služieb Topoľčany 

18 (CP) 

2 (AF) 

pervazívna vývinová 

porucha,  
NSK 

22 
„SVETLO“, Zariadenie 

sociálnych služieb Olichov 
40 (CP) 

schizofrénia a demencia 

rôzneho typu etiológie, 
NSK 

23 
„CLEMENTIA“, Zariadenie 

sociálnych služieb Kovarce 
70 (CP) 

schizofrénia a demencia 

rôzneho typu etiológie, 
NSK 
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24 

„V KAŠTIELI“, Zariadenie 

sociálnych služieb Horné 

Obdokovce 

45 (CP) 
schizofrénia a demencia 

rôzneho typu etiológie, 
NSK 

25 Dom seniorov Dolný Ohaj 18 (CP) 

Osoby v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

z dôvodu veku a (alebo) 

zdravotného postihnutia 

VEPOSS 

26 
DOMOV JESIENKA 

ŠURANY 
32 (CP) VEPOSS 

27 Hesperus n. o., Hurbanovo 24 (AF) NEPOSS 

28 
Hospic Sv. Františka z Assisi, 

n. o., Palárikovo 
19 (CP) NEPOSS 

29 Spoločnosť Zlatý vek, Nitra 

18 (CP) 

13 (CP) 

10 (CP) 

NEPOSS 

30 ADVENTUS, n. o., Nitra 21 (CP) NEPOSS 

31 ORLÍK, o. z. 40 (CP) NEPOSS 

32 Dôstojnosť Horné Štitáre, o.z. 18 (CP) NEPOSS 

33 
Centrál, n. o., Zlatná na 

Ostrove 
14 (CP) NEPOSS 

34 
Centrum sociálnych služieb - 

MARGARÉTA n. o., Bajč 
5 (CP) NEPOSS 

35 NÁRUČ n.o., Komárno 75 (CP) NEPOSS 

36 RICCIO,n. o., Komárno 17 (CP) NEPOSS 

37 
Sociálne služby VRBA n. o., 

Vrbová n. V. 
20 (CP) NEPOSS 

38 TIMOTEUS n. o., Komárno 8 (CP) NEPOSS 

39 
BONAVITA DSS, n. o., 

Pohronský Ruskov 
3 (CP) NEPOSS 

40 Dignitas n. o., Plášťovce 12 (CP) NEPOSS 

41 
Grandpark, nezisková 

organizácia, Želiezovce 

87 (CP)  

3 (TP) 
NEPOSS 

42 OSTROV, n. o., Levice 3 (AF) NEPOSS 

43 
PRAMEŇ NÁDEJE, 

Tekovské Lužany 
18 (CP) NEPOSS 

44 AIRA, n. o., NItra 18 (CP) NEPOSS 

45 
Klub rodičov autistických 

detí v Nitre 
12 (AF) NEPOSS 

46 
Rímskokatolícka cirkev 

Biskupstvo Nitra 
10 (CP) NEPOSS 

47 Pokoj a zdravie, n. o. 5 (CP) NEPOSS 

48 

NÁDEJ Domov dôchodcov 

a Domov sociálnych služieb, 

n. o. 

5 (CP) NEPOSS 

49 Domov v prírode, n.o., Obyce 12 (CP) NEPOSS 

50 NÁRUČ Senior & Junior 6 (CP) NEPOSS 

51 Kapacita ŠZ - SPOLU  

2154 (CP) 

5 (TP) 

44 (AF) 

  

Register sociálnych služieb vedený Nitrianskym samosprávnym krajom k 31. 03. 2019 
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Z pohľadu kapacity je sociálna služba poskytovaná v špecializovanom zariadení najpočetnejšia 

na území NSK – 2 203 miest vo všetkých formách. Absolútne prevažuje celoročná pobytová 

forma, až 97,78 %. Odhad normatívnych potrebných kapacít o niečo prevyšuje súčasné čísla – 

2 666 miest. Avšak na rozdiel od súčasnej špecializácie väčšiny poskytovateľov, ktorí sa 

orientujú najmä na vekom podmienené diagnózy, normatív predpokladá vyššie kapacity pre 

deti a dospelých so zdravotným postihnutím. Kapacita 1 038 miest by mala byť postačujúca pre 

seniorov s najvyššou mierou odkázanosti a k tomu približne 1 628 miest pre deti a dospelých 

so zdravotným postihnutím (napr. s diagnózou PAS). Pri ďalšom rozširovaní tejto služby 

preto odporúčame podporovať vznik služieb najmä pre tieto skupiny a rovnako 

podporovať aj ambulantnú formu špecializovaného zariadenia. 

Uznesením Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 126/2018 zo 6. riadneho 

zasadnutia konaného dňa 9. júla 2018 boli schválené dodatky zriaďovacích listín 24 zariadení 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, aby im umožnili špecializovať sa na 

podporu ľudí s konkrétnym zdravotným postihnutím či diagnózou. Toto rozhodnutie je plne 

v súlade so zákonom a pomáha pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby. Na druhej 

strane ide prevažne o veľkokapacitné zariadenia, kde sa poskytujú v jednej budove rôzne druhy 

sociálnych služieb.  

NSK poskytol finančné prostriedky na SS špecializované zariadenie pre NEPOSS a pre 

verejných poskytovateľov v iných samosprávnych krajoch vo výške v roku 2017: 2 614 662 € 

a roku 2018 1 648 328 €, v porovnaní s rokom 2017 pokles o 37 % (z dôvodu legislatívnych 

zmien – finančný príspevok pre NEPOSS z kapitoly MPSVR SR aj pre SS v pôsobnosti VÚC). 

 

TLMOČNÍCKA SLUŽBA  

Tlmočnícka služba sa poskytuje osobe, ktorá je nepočujúca, nedoslýchavá alebo hluchoslepá. 

Ide potom o tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie. Môže 

byť poskytnuté aj formou online tlmočenia alebo simultánneho prepisu hovorenej reči. 

NSK na svojich stránkach informuje aj o možnosti On-line tlmočení, ktorú bezplatne 

prevádzkuje Telekom a nadácia Pontis. Zároveň umožňuje aj osobné tlmočenie. Za 1 hodinu 

tlmočníckej služby Nitriansky samosprávny kraj vypláca registrovanému poskytovateľovi 

v roku 2019 6,66 Eur.  
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ZHRNUTIE - SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ 

SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, 

NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU DOVŔŠENIA 

DÔCHODKOVÉHO VEKU 

 

Sociálne služby, ktorých cieľom je riešiť situáciu ľudí v seniorskom veku a ľudí so zdravotným 

postihnutím, tvoria počtom najvýznamnejšiu časť služieb, ktoré NSK poskytuje cez zariadenia 

vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti a rovnako aj zabezpečuje cez neverejných 

poskytovateľov. Ide v prvom rade o špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb. 

Sem smerujú aj najväčšie finančné výdavky z rozpočtu NSK. 

Tieto sociálne služby sú prevažne pobytovej formy a prevažujú v nich klienti seniorského veku. 

Veľmi slabo sú zastúpené ambulantné formy služieb rôznych druhov. V súvislosti s podporou 

komunitných služieb a procesom deinštitucionalizácie by sa mali rozvíjať všetky formy služieb 

na komunitnej úrovni. Dominantná prevaha celoročných pobytových služieb a slabé zastúpenie 

ambulantných a terénnych služieb, ktoré sú aj v kompetencii miestnej samosprávy, celkom 

prirodzene vytvára tlak na existujúce služby. 
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SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODINY S  DEŤMI 

Z vyššie uvedenej skupiny druhov sociálnych služieb má kraj poskytovať alebo zabezpečovať 

dve: 

• zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 

• služba včasnej intervencie 

ZARIADENIE DOČASNEJ STAROSTLIVOSTI O DETI  

V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, 

ak rodič dieťaťa alebo opatrovník, sa nemôže z vážnych dôvodov osobne starať o dieťa ani 

s pomocou rodiny. Sú to napríklad situácie, keď rodič ide do nemocnice či pôrodnice, má úraz 

alebo nastupuje do výkonu trestu. 

V NSK je na túto službu vyčlenená kapacita v zariadení sociálnych služieb „HARLEKÝN“, 

ZSS Topoľčany v zriaďovateľskej kompetencii NSK. Ide konkrétne o dve miesta. Vzhľadom 

na to, že v zariadení sú najmä osoby so zdravotným postihnutím, predpokladá sa, že aj dieťa, 

ktorému sa poskytne táto služba bude mať zdravotné postihnutie. Takto sa môže poskytovať 

ako forma odľahčovacej služby. 

Na Slovensku celkovo je táto služba v útlme, sú registrovaní len traja poskytovatelia na celom 

Slovensku s kapacitou 10 miest. Je otázkou spolupráce s kompetentnými úradmi z oblasti 

sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, či je to dostatočný počet resp. či táto služba má 

opodstatnenie. Celkovo kraj vynaložil na poskytovanie tejto služby 37 842 € v zariadení vo 

svojej pôsobnosti. 

 

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE  

Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj 

ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. Zákon uprednostňuje 

terénnu formu služby, ktorá má prednosť pred ambulantnou. V tom je práve výnimočná pridaná 

hodnota tejto služby, že sa venuje posilňovaniu rodiny a stimulácii dieťatka v jeho prirodzenom 

prostredí. Od roku 2017 NSK postupne zaregistroval 4 poskytovateľov tejto služby – všetko vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Každý z nich poskytuje sociálnu službu terénnou aj 

ambulantnou formou. 

Podľa odhadov expertov 3,2 % detí do 7 rokov má rizikový vývoj alebo zdravotné postihnutie 

a práve na nich by mala cieliť táto sociálna služba. V súčasnosti sa to týka odhadom 1 587 detí. 

Súčasní štyria poskytovatelia za necelé dva roky poskytovania služby podporili 125 rodín. 

Viaceré odborné štúdie dokazujú, že investície do včasnej intervencie, ktorá pomôže čo najviac 

rozvinúť potenciál dieťaťa, budú zhodnotené v ďalšom živote dieťaťa. Preto odporúčame túto 

sociálnu službu v Nitrianskom kraji naďalej rozvíjať.  

Priemerné výdavky na hodinu sociálnej služby včasná intervencia v roku 2018 boli 14,02 €. 

V priemere 1 rodina za 1 rok dostala 106 hodín podpory, čo je približne 1 486 € na rok. Celkovo 

kraj vynaložil na poskytovanie tejto služby 155 052,13 €. Neverejní poskytovatelia tejto 

sociálnej služby v NSK nie sú.  
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PODPORNÉ SLUŽBY 

Zákon o sociálnych službách pozná niekoľko sociálnych služieb, ktoré sú v skupine 

podporných služieb. Tieto môžu pomôcť ľuďom v rôznych nepriaznivých životných situáciách. 

Od roku 2018 je sociálna služba podpora samostatného bývania originálnou kompetenciou 

kraja. 

 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA  

Podpora samostatného bývania je pomerne nová služba, zákon ju predstavil v roku 2014. 

V rámci tejto sociálnej služby je možné fyzickým osobám nachádzajúcim sa v rôznych 

nepriaznivých situáciách poskytovať rôzne druhy pomoci priamo v ich prirodzenom prostredí 

(napr. v byte). Ide napr. o pomoc pri vedení domácnosti, pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami, pri platení účtov, pri nadväzovaní kontaktov. Okrem uvedených aktivít sa 

klientom/tkám v rámci podpory samostatného bývania má poskytovať sociálne poradenstvo, 

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a vykonávať preventívna aktivita 

a sociálna rehabilitácia.  

Táto služba je vhodná pri podpore osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré v rámci 

procesu deinštitucionalizácie budú prechádzať z celoročných pobytových zariadení sociálnych 

služieb do prirodzeného domáceho prostredia s cieľom podporiť ich nezávislosť 

a samostatnosť. Rovnako môže  sa účinne využiť pri klientele, ktorá má problémy sa 

spoločensky začleniť a riešiť samostatne svoje problémy pre neprimerané životné návyky alebo 

pre spôsob života. 

V súčasnosti ju v NSK nikto neposkytuje. Sociálnu službu podpora samostatného bývania 

plánuje poskytovateľ zariadenie sociálnych služieb „MȎJ DOMOV“, ZSS Topoľčany so 

začiatkom poskytovania od 1. 7. 2020. Toto rozhodnutie je podporené spoluprácou s mestským 

úradom Topoľčany, ktorý na tento účel plánuje poskytnúť  nájomné byty. Práve kvôli širokým 

možnostiam využitia tejto služby pre viaceré cieľové skupiny odporúčame túto službu 

v Nitrianskom kraji rozvíjať.  

 

  



54 

 

SAMOSTATNÉ ODBORNÉ ČINNOSTI  

Zákon o sociálnych službách umožňuje vykonávať sociálne poradenstvo a sociálnu 

rehabilitáciu ako samostatnú odbornú činnosť, pokiaľ je zapísaný v registri poskytovateľov 

alebo ide o výkon samostatnej praxe  sociálneho pracovníka. VÚC má povinnosť zabezpečiť 

poskytovanie: 

• špecializovaného sociálneho poradenstva 

• sociálnej rehabilitácie 

 

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO  

Špecializované sociálne poradenstvo sa zameriava na zistenie príčin vzniku, charakteru 

a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej 

odbornej pomoci. Na základe akreditácie, udelenej MPSVR, sa špecializuje na konkrétnu 

cieľovú skupinu, alebo konkrétnu krízovú situáciu. Špeciálne sociálne poradenstvo možno 

vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených 

na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov. 

 

Tabuľka 22 Špecializované sociálne poradenstvo 

P. č. 
ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE 

PORADENSTVO/poskytovateľ 
Cieľová skupina Zriaďovateľ 

1 
„BORINKA”, Zariadenie 

sociálnych služieb Nitra 

sociálne odkázaní občania NSK 

2 

Republiková špecifická organizácia 

SZTP ťažko telesne postihnutých 

a vozičkárov 

občania s ťažkým zdravotným 

postihnutím a s ťažkým telesným 

postihnutím 

NEPOSS 

3 

Rada pre poradenstvo v sociálnej 

práci, Bratislava 

Klienti so špeciálnymi potrebami 

a ich príbuzní, rodičia a príbuzní 

detí a mladých ľudí so 

špeciálnymi potrebami, klienti v 

staršom veku a ich príbuzní, 

týrané a sexuálne zneužívané 

osoby, občania so psychickými 

poruchami, bezdomovci a iné 

osoby 

NEPOSS 

4 

Spoločnosť priateľov detí z 

detských domovov Úsmev ako dar, 

o. z., Bratislava 

Rodiny a osamelí rodičia 

v nepriaznivej sociálnej situácii, 

ktorým hrozí sociálne vylúčenie 

alebo ktorých schopnosť začleniť 

sa do spoločnosti a samostatne 

riešiť svoje problémy je 

obmedzená, osoby alebo rodiny 

nachádzajúce sa v krízovej 

sociálnej situácii, ktoré sú 

v ohrození života a zdravia a preto 

NEPOSS 
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si vyžadujú bezodkladnú pomoc 

a riešenie danej situácie, mladí 

dospelí bez podpory rodiny po 

ukončení ústavnej starostlivosti, 

mladí dospelí s nedostatočne 

rozvinutými schopnosťami 

a zručnosťami pre začlenenie sa 

do spoločnosti a uplatnenie na trhu 

práce a mladí dospelí 

s nevhodnými životnými návykmi 

a spôsobom života. 

5 Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, Bratislava 

fyzické osoby so zrakovým 

postihnutím rodinní príslušníci 

osôb so zrakovým postihnutím 

NEPOSS 

6 Združenie na podporu rodiny 

a rodovej rovnosti, o. z. 

ženy a matky s deťmi ohrozené 

a zažívajúce násilie, deti 

a mladiství, rodičia, partneri 

v nepriaznivej sociálnej situácií 

NEPOSS 

7 Slovenský zväz telesne 

postihnutých Krajské centrum Nitra 

osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutým a ich rodinní 

príslušníci 

NEPOSS 

8 EFFETA - stredisko sv. Františka 

Saleského, Nitra 

klienti so sluchovým postihnutím NEPOSS 

Zdroj: Register sociálnych služieb vedený Nitrianskym samosprávnym krajom k 31.03.2019 

 

Poskytovateľmi špecializovaného sociálneho poradenstva sú siedmi neverejní poskytovatelia 

a jedno zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej kompetencii NSK. Špecifikom je, že 

väčšina poskytovateľov patrí k organizáciám s celoslovenskou pôsobnosťou. Na území NSK 

majú sídlo v jednom meste a inde poskytujú podporu terénnou formou. 

Štyria poskytovatelia sa venujú poradenstvu pre ľudí so zdravotným postihnutím. Každý má 

akreditáciu na podporu rôznych cieľových skupín. Napriek tomu sú niektoré zraniteľné 

skupiny, ktoré by potrebovali dostupné poradenské centrá (napr. ľudia so závislosťami, seniori, 

ľudia s mentálnym postihnutím, a pod.). 

NSK poskytol finančné prostriedky na SS špecializované poradenstvo pre NEPOSS a pre 

verejných poskytovateľov v iných samosprávnych krajoch vo výške v roku 2017 68 841 €, 

v roku 2018 78 872 €, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje nárast o 14,6 %. 

 

SOCIÁLNA REHABILITÁCIA  

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti 

fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním 

návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych 

aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. Sociálnou 

rehabilitáciou je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik 
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priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma, 

nácvik zrakového vnímania a sociálna komunikácia. 

Na území NSK poskytuje sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú akreditovanú odbornú činnosť 

len jeden poskytovateľ - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj keď odborná činnosť 

sociálna rehabilitácia sa môže poskytovať aj v rámci rôznych druhov sociálnych služieb, 

považujeme tento stav za nedostatočný. Finančná podpora tomuto jedinému NEPOSS nie je 

samostatne vyčlenená, ale je súčasťou zmluvy o poskytovaní sociálneho poradenstva. 

Z hľadiska procesu transformácie sociálnych služieb ako aj rozvoja včasnej intervencie 

predpokladáme, že v budúcich rokoch bude narastať potreba po sociálnej službe, ktorá bude 

výlučne zameraná na podporu nezávislosti, na rozdiel od situácie, keď sa sociálna rehabilitácia 

poskytuje v rámci celoročného pobytového zariadenia, kde sú pre jej realizáciu obmedzené 

podmienky. 
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STRATEGICKÁ ČASŤ  

Návrh strategickej časti KRSS vychádza zo schválenej KRSS, ktorá bola schválená  uznesením 

č. 226/2018 na 9. riadnom zasadnutí ZNSK dňa 10. decembra 2018. V uvedenej KRSS sú 

identifikované slabé stránky existujúceho systému sociálnych služieb v regióne NSK, kde 

sa poukazuje na nedostatočne vytvorené podmienky pre zotrvanie občanov odkázaných na 

pomoc v prirodzenom (domácom) prostredí, na nedostatočne rozvinutú sieť odľahčovacích 

služieb, na regionálnu nerovnomernosť siete zariadení sociálnych služieb a terénnych 

sociálnych služieb, na absenciu špecializovaných zariadení poskytujúcich sociálne služby 

ambulantnou formou a formou týždennou a celoročnou. Taktiež sa poukazuje na narastajúci 

počet ohrozených detí a rodín, ktoré žijú v nevyhovujúcich sociálnych podmienkach. Za 

závažnú považujeme skutočnosť, že z 25 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK len 

11 spĺňa podmienky Vyhlášky MZ SR č. 210/2016 Z. z. vznp o podrobnostiach 

a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách  na byty nižšieho 

štandardu a na ubytovacie zariadenia v ZSS. Ďalším východiskom pri návrhu strategickej časti 

bola nedostupnosť sociálnych služieb pre občanov NSK (ktorá bola uvádzaná aj 

v dotazníkoch), ale potvrdzuje to najmä 731 evidovaných neuspokojených žiadateľov 

o poskytnutie sociálnej služby k 31. 7. 2019. 

Navrhované priority a ciele sú štruktúrované v súlade so zákonom o sociálnych službách (§ 12) 

podľa druhu sociálnych služieb: 

• Sociálne služby krízovej intervencie – cieľová skupina občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii (to sú občania, ktorí  nemajú zabezpečené uspokojovanie základných 

životných potrieb, závislosť od návykových látok,....) 

• Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi – cieľová skupina rodina s deťmi 

• Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku – cieľová skupina seniori a osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím 
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SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE – CIEĽOVÁ SKUPINA: 

OSOBY V NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII  

Z vyššie uvedenej analýzy vyplýva, že je nedostatočná kapacita azylového typu ubytovania 

(útulok, zariadenie núdzového bývania). Z analýzy vyplýva ako aj na stretnutiach pracovných 

skupín boli uvádzané nedostatočné databázy a informácie o občanoch v kríze a odkázaných na 

pomoc, ako aj nedostatočne rozvinutá sieť služieb krízovej intervencie. V rámci tejto cieľovej 

skupiny sa ohrozením javí narastajúci počet detí a rodín v ohrození a s nedostatočným príjmom. 

Sociálne služby krízovej intervencie poskytuje v NSK celkom 16 poskytovateľov sociálnych 

služieb (ďalej SS) s celkovou kapacitou 297 miest. 

 

 

 

          

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ďalších častiach definujeme bližšie navrhované špecifické ciele a opatrenia: 

  

Strategický cieľ č. 1 Pomoc a podpora osobám pri riešení  nepriaznivých 

sociálnych situácií 

 

 

  

Špecifický cieľ č. 1.1. 

Koordinácia pomoci 

osobám v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

Špecifický cieľ č. 1.2.  

Rozvoj SS krízovej 

intervencie 

Špecifický cieľ č. 1.3.  

Podpora programov 

dostupného bývania 

Opatrenie 1.1.1  

Stanovenie 

platformy s cieľom 

koordinovať aktivity 

subjektov 

a partnerov v oblasti 

krízovej intervencie 

na území NSK 

 

Opatrenie č. 1.2.1 

Podpora rozšírenia 

kapacít v útulku 

o ďalších 40 miest  

Opatrenie č. 1.2.2 

Rozšírenie kapacít 

v zariadení 

núdzového bývania 

o 40 miest 

Opatrenie č. 1.2.3 

Rozšírenie kapacít v 

domove na polceste 

o 12 miest 

Opatrenie 1.3.1 

Rozvoj SS – 

podpora 

samostatného a 

dostupného bývania 
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ŠPECIFICKÝ 

CIEĽ Č. 1.1 

KOORDINÁCIA POMOCI OSOBÁM V NEPRIAZNIVEJ 

SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

Krátky popis 

cieľa 

Krízová intervencia je legislatívne riešená prostredníctvom zákona 

o sociálnych službách a aj zákona o sociálno-právnej ochrane 

a sociálnej kuratele. Pri riešení krízových situácií sú zákonom 

definované kompetencie a pôsobnosti rôznych subjektov (miestne 

a regionálne samosprávy, ÚPSVaR, neštátne subjekty,...). Navrhovaný 

špecifický cieľ má zabezpečiť koordinovaný postup pri zabezpečovaní 

komplexnej ponuky služieb krízovej intervencie ako aj 

multiinštitucionálnu spoluprácu. 

Opatrenia, ktoré 

zabezpečia 

naplnenie cieľa 

O 1.1.1 Stanovenie platformy s cieľom koordinovať aktivity subjektov 

a partnerov v oblasti krízovej intervencie na území NSK 

Opatrenie 1.1.1 
Stanovenie platformy s cieľom koordinovať aktivity subjektov 

a partnerov v oblasti krízovej intervencie na území NSK 

Krátky popis 

opatrenia 

Navrhovaným opatrením sa má zabezpečiť spolupráca organizácií 

a subjektov, ktorí sa podieľajú na  riešení nepriaznivej sociálnej situácie 

osôb v ťažkých životných situáciách (hmotná núdza, sociálne vylúčenie, 

závislosti od návykových látok, dlhodobá nezamestnanosť,...).  

Spolupracujúce organizácie a subjekty majú koordinovaným postupom 

vytvárať komplexnú ponuku vzájomne sa doplňujúcich služieb, a aby 

spolupracovali na konkrétnych aktivitách a akciách. Niektoré aktivity 

platformy budú nadväzovať na odporúčania vyplývajúce z národných 

strategických materiálov a premietnu sa vo forme akčného plánu.  

Predpokladané 

dopady opatrenia 

Prepojenosť služieb krízovej intervencie, koordinácia, zefektívnenie 

poskytovania, zamedzenie triešteniu zdrojov a duplicite. 

Predpokladaná 

výška fin. zdrojov 

na realizáciu 

opatrenia 

0 € 

Predpokladaní 

realizátori 

Všetky organizácie zapojené do problematiky: koordinátor - ÚPSVaR, 

mestá, poskytovatelia SS krízovej intervencie (ďalej KI), VÚC. 

Predpokladané 

obdobie realizácie 
2020 - 2023 

Aktivity pre 

naplnenie 

opatrenia 

A 1.1.1.1 Vytypovanie organizácii a subjektov (potencionálnych 

členov platformy) a ich oslovenie k spolupráci 

A 1.1.1.2 Menovanie členov platformy, štatút s vymedzením účelu, 

kompetencií, frekvencie stretávania a pod. 

A 1.1.1.3 Koordinačné stretnutia organizácií prejavujúcich záujem 

o spoluprácu 

A 1.1.1.4 Získavanie a analýza dát o osobách v krízovej situácii 

A 1.1.1.5 Súčinnosť pri rozširovaní siete SS a návrhy riešení 

závažných problémov (napr. Národný akčný plán pre prevenciu a 

elimináciu násilia na ženách 2014-2019 v spolupráci s Inštitútom pre 

výskum práce a rodiny) 

Previazanosť na 

schválenú KRSS 

Priorita č. 6 - spolupracovať s mestami a obcami, s poskytovateľmi 

sociálnych služieb, so subjektmi vykonávajúcimi opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a inštitúciami 

z oblasti sociálnych služieb na území NSK. 
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ŠPECIFICKÝ 

CIEĽ 1.2 

ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KRÍZOVEJ 

INTERVENCIE 

Krátky popis 

cieľa 

Z analýzy služieb KI vyplýva, že kapacita SS KI je nepostačujúca. 

Existujúca kapacita azylového typu ubytovania na území NSK ku koncu 

júla 2019 predstavuje kapacitu 297 miest, čo pokrýva približne 59 % 

normatívnej potreby. 

Opatrenia, ktoré 

zabezpečia 

naplnenie cieľa 

Opatrenie č. 1.2.1 Podpora rozšírenia kapacít v útulku o ďalších 

40 miest 

Opatrenie č. 1.2.2 Rozšírenie kapacít v zariadení núdzového bývania 

o 40 miest 

Opatrenie č. 1.2.3 Rozšírenie kapacít v domove na polceste o 12 miest 

Opatrenie č. 

1.2.1 
Podpora rozšírenia kapacít v útulku o ďalších 40 miest 

Krátky popis 

opatrenia 

Napriek originálnej kompetencii zriaďovania útulkov samosprávnym 

krajom resp. pokrývania potrieb uvedeného druhu sociálnej služby, 

zriaďovateľom útulkov je z 54,65 % registrovanej kapacity  sú miestne 

samosprávy. NSK túto službu zabezpečuje najmä cez neverejných 

poskytovateľov – 44,19 % útulkov z registrovanej kapacity.  

Predpokladané 

dopady opatrenia 

Zabezpečenie dostupnosti služieb KI a vytvorenie podmienok pre 

postupné začleňovanie osôb v kríze do bežného života (predchádzanie 

narastaniu problémov s bezdomovectvom) 

Predpokladaná 

výška finančných 

zdrojov na 

realizáciu 

opatrenia 

Nemožno odhadnúť (závisí na spôsobe realizácie opatrenia – vlastné 

objekty,  rekonštrukcia , objekty v správe iných subjektov napr. 

miest.....) 

Prevádzkové náklady 60 tis.€/rok/20 PSS (250 €/mesiac/PSS) 

Predpokladané 

zdroje krytia  

EŠIF – zriaďovacie náklady, rozpočet VÚC – prevádzkové náklady, 

Mesto Nitra („útulok pre chorých“) 

Predpokladané 

obdobie realizácie 

2020 – 2021 – 20 miest 

2022 – 2023 – 20 miest 

Aktivity na 

naplnenie 

opatrenia 

A 1.2.1.1 vytypovanie vhodných objektov na rozšírenie kapacity na 

základe zmapovania potrieb (lokalita) 

A 1.2.1.2 Verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu (PD) 

A 1.2.1.3 Spracovanie (PD), stavebné povolenie a žiadosť o NFP 

z EŠIF 

A 1.2.1.4 Rekonštrukcia (výstavba) útulku s kapacitou 20 miest 

A 1.2.1.5 Prevádzkovanie útulku s kapacitou 20 miest 

A 1.2.1.6 detto pre ďalšie 2 roky (2022 – 2023) 

Previazanosť na 

schválenú KRSS 
-- 

Opatrenie č. 

1.2.2 

Rozšírenie kapacít v zariadení núdzového bývania o 40 miest 

Krátky popis 

opatrenia 

Registrovaná kapacita ZNB v NSK je len 17 miest, ktorú prevádzkuje 

neverejný poskytovateľ SS. ZNB poskytuje SS osobám, ktoré sa stali 

obeťou domáceho násilia, rodovo podmieneného násilia alebo obeťami 

násilných trestných činov. Z vyššie uvedenej analýzy je zrejmé, že 

potreby (ktoré sú často „latentné“, neidentifikované) sú riešené, až keď 

dochádza k narastaniu krízových situácii a prehlbovaniu dôsledkov 

týchto situácii na život obetí násilia. 



61 

 

Predpokladané 

dopady opatrenia 

Včasná, odborná  a kvalitná pomoc pre osoby v nepriaznivých 

sociálnych situáciách a prevencia narušenia bezpečia ohrozených osôb. 

Predpokladaná 

výška finančných 

zdrojov na 

realizáciu 

opatrenia 

Nemožno odhadnúť investičné náklady  (závisí na spôsobe realizácie 

opatrenia – vlastné objekty,  rekonštrukcia , objekty v správe iných 

subjektov napr. miest...) 

 

Prevádzkové náklady 45 tis. €/rok/10 PSS (380 €/mesiac/PSS), pri 

návrhu 40 miest to predstavuje 362 tis. € 

Predpokladané 

zdroje krytia  

EŠIF – zriaďovacie náklady, rozpočet VÚC – prevádzkové náklady, 

Predpokladané 

obdobie realizácie 

2020 – 10 miest, 2021 – 10 miest, 2022 – 10 miest, 2023 – 10 miest 

(postupné uvádzanie do prevádzky každý rok 10 miest) 

Aktivity na 

naplnenie 

opatrenia 

A 1.2.2.1 vytypovanie vhodných objektov na rozšírenie kapacity na 

základe zmapovania potrieb (lokalita) 

A 1.2.2.2 Verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu (PD) 

A 1.2.2.3 Spracovanie (PD), stavebné povolenie a žiadosť o NFP 

z EŠIF 

A 1.2.2.4 Rekonštrukcia /(výstavba) ZNB s kapacitou 10 miest 

A 1.2.2.5 Prevádzkovanie ZNB s kapacitou 10 miest 

A 1.2.2.6 detto pre ďalšie 4  roky (2020 – 2023) 

Previazanosť na 

schválenú KRSS 

-- 

Opatrenie č. 

1.2.3 

Rozšírenie kapacít v domove na polceste o 12 miest 

Krátky popis 

opatrenia 

Registrovaná kapacita DNPC v NSK je len 7 miest (1 miesto ZK NSK, 

6 NEPOSS). V posledných rokoch pre nízky záujem kraj znižoval 

svoje kapacity. Túto sociálnu službu je dobré mať ako súčasť širšej 

siete podpory pre mladých ľudí, ktorí ukončili pobyt v ústavnej 

náhradnej starostlivosti. Preto je veľmi vítané, že mesto Nové Zámky 

chce touto službou doplniť sieť podpory na svojom území.  

Predpokladané 

dopady opatrenia 

Odborná a kvalitná podpora pre mladých odchovancov detských 

domov, príprava na život a prevencia ich zlyhávania v samostatnom 

živote bez podpory. 

Predpokladaná 

výška finančných 

zdrojov na 

realizáciu 

opatrenia 

Investičné náklady bude pokrývať mesto Nové Zámky (projektový 

zámer) 

 

Prevádzkové náklady 36,5 tis.€/rok/12 PSS (253,66€/mesiac/PSS), pri 

návrhu 12 miest to predstavuje 110 tis.€ 

Predpokladané 

zdroje krytia  

Mesto Nové Zámky – zriaďovacie náklady, rozpočet VÚC – 

prevádzkové náklady 

Predpokladané 

obdobie realizácie 

2021 – 12 miest, 2022 – 12 miest, 2023 – 12 miest 

(vzhľadom na to, že projekt je v štádiu projektového zámeru, počítame 

s plnou prevádzkou až od roku 2021) 

Aktivity na 

naplnenie 

opatrenia 

A 1.2.2.1 Podpora mestu Nové Zámky pri registrácii sociálnej služby 

A 1.2.2.5 Prevádzkovanie DNPC s kapacitou 12 miest 

A 1.2.2.6 detto pre ďalšie 2  roky (2022 – 2023) 

Previazanosť na 

schválenú KRSS 

-- 
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ŠPECIFICKÝ 

CIEĽ 1.3 
PODPORA PROGRAMOV DOSTUPNÉHO BÝVANIA  

Krátky popis 

cieľa 

Vychádzajúc z dotazníkového prieskumu - väčšina miest (9) uvádza 

zvyšujúci sa počet občanov závislých na drogách a závislosť na látkach 

rôzneho druhu, čo má často za následok aj stratu bývania resp. ohrozenie 

stratou bývania (dlhy na nájomnom, exekúcie, deložácie...) 

Opatrenia, ktoré 

zabezpečia 

naplnenie cieľa 

Opatrenie 1.3.1 Rozvoj SS – podpora samostatného a dostupného  

bývania 

Opatrenie č. 

1.3.1 

Opatrenie 1.3.1 Rozvoj SS – podpora samostatného a dostupného 

bývania 

Krátky popis 

opatrenia 

Podpora samostatného bývania je pomerne nová služba, zákon ju 

predstavil v roku 2014. V rámci tejto sociálnej služby je možné 

fyzickým osobám nachádzajúcim sa v rôznych nepriaznivých situáciách 

poskytovať rôzne druhy pomoci priamo v ich prirodzenom prostredí 

(napr. v byte). V súčasnosti ju v NSK nikto neposkytuje. Kvôli širokým 

možnostiam využitia tejto služby pre viaceré cieľové skupiny je 

potrebné túto službu v Nitrianskom kraji rozvíjať. 

Mesto Nitra spracúva Koncepciu riešenia problematiky ľudí bez 

domova na území mesta Nitra na roky 2019 – 2022 a v rámci opatrení 

je navrhnuté zriadiť Nájomné bývanie- Housing first. Bývanie ako prvé 

- tento prístup v niektorých prípadoch úplne stačí na to, aby sa človek 

dokázal postupne vymaniť zo sociálnych problémov, a to primárne 

vďaka istote, ktorú vďaka poskytnutému bývaniu pociťuje. Tento model 

je možné multiplikovať aj v iných mestách. 

Predpokladané 

dopady opatrenia 

Preventívne aktivity v rámci poskytovania tohto druhu SS znížia 

požiadavky na iné druhy SS (útulok, ZNB), ktoré sú finančne 

náročnejšie 

Predpokladaná 

výška fin. zdrojov 

na realizáciu 

opatrenia 

2 sociálni pracovníci (CCP 1 350 €/mesačne) 

1 bude platený z VÚC, 1 zamestnanec bude platený z Mesta Nitra 

32 400 tis. €/rok (2 zamestnanci 2020 – 2021, 2 zamestnanci 2022 - 

2023) 

Predpokladané 

zdroje krytia  
Rozpočet VÚC, Mesto Nitra 

Predpokladané 

obdobie realizácie 
2020 - 2023 

Aktivity na 

naplnenie 

opatrenia 

A 1.3.1.1 Vstupné dáta a údaje od členov multidisciplinárneho tímu  

(výstupy z O.1.1.1) ako aj zmapovanie potrieb z aktuálnych dát 

A 1.3.1.2 Registrácia SS Podpora samostatného bývania pre uvedenú 

cieľovú skupinu 

A 1.3.1.3 Poskytovanie SS – Podpora samostatného bývania 

A 1.3.1.4 Poskytovanie „prvého bývania“  Mestom Nitra  

Previazanosť na 

schválenú KRSS 
-- 
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Tabuľka 23 Finančná tabuľka KRSS – rozdelenie financií na jednotlivé ciele a opatrenia v 

rokoch 2020 – 2023 pre strategický cieľ č.1 (bežné výdavky v €) 

Ciele a opatrenia 2020 2021 2022 2023 Spolu 

Špecifický cieľ č. 1.1. Koordinácia pomoci osobám v nepriaznivej sociálnej situácii 

O 1.1.1 0 0 0 0 0 

Špecifický cieľ č. 1.2.  Rozvoj SS krízovej intervencie  

O 1.2.1 
investičné      

prevádzkové 0 60 000 60 000 120 000 240 000 

O 1.2.2 
investičné      

prevádzkové 23 000 68 000 113 000 158 000 362 000 

O 1.2.3 
investičné      

prevádzkové 0 36 500 36 500 36 500 110 000 

Špecifický cieľ č. 1.3.  Podpora programov dostupného bývania 

O 1.3.1 32 400 32 400 32 400 32 400 129 600 

Spolu 
investičné      

prevádzkové 55 400 196 900 241 900 346 900 841 100 

 

Na zabezpečenie strategického cieľa č. 1 – Pomoc a podpora osobám pri riešení nepriaznivých 

sociálnych situácií v programovacom období (2020 – 2023) nevieme vyčleniť finančné 

prostriedky v rámci investícií . Na prevádzkové (bežné) výdavky 841 100 €. Uvedené finančné 

prostriedky umožnia rozšíriť kapacitu služieb krízovej intervencie o 92 miest a tiež podporu 

rozvoja terénnych služieb krízovej intervencie – podpora samostatného bývania (2 sociálni 

pracovníci). Realizáciou uvedených opatrení sa poskytne včasná a odborná pomoc osobám 

ohrozeným sociálnym vylúčením  a rozvojom aj terénnych foriem služieb KI sa zníži dopyt po 

pobytových sociálnych službách KI. Uvedené skutočnosti a výstupy bude monitorovať 

koordinačná pracovná skupina, ktorá bude pracovať priebežne počas celého programovacieho 

obdobia.  
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SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODINY S DEŤMI – CIEĽOVÁ 

SKUPINA: RODINY S DEŤMI  

Schválená koncepcia rozvoja sociálnych služieb (v decembri 2018) identifikovala ako slabú 

stránku NSK nerozvinutú sieť odľahčovacích služieb v prípadoch, keď sa rodina stará 

o odkázaného člena rodiny. Na stretnutí so zástupcami samospráv a poskytovateľov SS v NSK 

v máji 2019 boli identifikované ako slabé stránky: nerozvinutá sieť sociálnych služieb pre 

rodiny s deťmi, nedostatočná informovanosť a dostupnosť poradenstva pre rodiny s deťmi 

a absencia podporných a odľahčovacích služieb. Z pôsobnosti samosprávneho kraja 

v sociálnych službách pre rodiny s deťmi má opodstatnenie služba včasnej intervencie, ktorá sa 

poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu 

zdravotného postihnutia. V súčasnosti sa v NSK to týka odhadom 1587 detí. Súčasní štyria 

poskytovatelia za necelé dva roky poskytovania služby a podporili 125 rodín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Strategický cieľ č. 2 – Vytvorenie priaznivých životných podmienok pre 

rodiny s deťmi 

Špecifický cieľ č. 2.1 – Overovanie 

potrebnosti a kvality sociálnych služieb 

pre rodiny s deťmi 

 

Špecifický cieľ č. 2.2 -  Podpora a 

rozvoj potrebných sociálnych služieb 

pre rodiny s deťmi 

O 2.1.1 – Stanovenie pracovnej 

skupiny pre koordináciu služieb 

pre rodiny s deťmi 

O 2.2.1 – Podpora a rozvoj 

poradenských služieb pre rodiny 

s deťmi 

O 2.2.2 – Podpora a rozvoj služieb 

včasnej intervencie 
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ŠPECIFICKÝ 

CIEĽ 2.1 

OVEROVANIE POTREBNOSTI A KVALITY 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE RODINY S DEŤMI  

Krátky popis 

cieľa 

Z analýzy vyplýva nárast počtu rodín v nepriaznivej sociálnej situácii, 

ktoré potrebujú pomoc. Chýbajú však kvalitné informácie a dáta 

o potrebách a koordinované spolupráca zainteresovaných aktérov.. 

Opatrenia, ktoré 

zabezpečia 

naplnenie cieľa 

O 2.1.1 – Stanovenie pracovnej skupiny pre koordináciu služieb pre 

rodiny s deťmi 

Opatrenie č. 

2.1.1 

Stanovenie pracovnej skupiny pre koordináciu služieb pre rodiny 

s deťmi 

Krátky popis 

opatrenia 

Pre implementáciu a priebežnú aktualizáciu rozvoja služieb pre rodiny 

s deťmi je potrebné zabezpečiť odbornú koordináciu plánovania týchto 

služieb, previazanosť s inými poskytovateľmi a subjektmi vrátane 

zaistenia informovanosti o existujúcich popr. potrebných službách. 

Predpokladané 

dopady opatrenia 
Koordinovaný rozvoj služieb, kvalitné informácie a dáta. 

Predpokladaná 

výška finančných 

zdrojov na 

realizáciu 

opatrenia 

0 € (zamestnanci VÚC) 

Predpokladané 

zdroje krytia  
Rozpočet VÚC 

Predpokladané 

obdobie realizácie 
2020 -  2023 

Aktivity na 

naplnenie 

opatrenia 

A 2.1.1.1 Vytipovanie organizácii a subjektov (potencionálnych členov 

pracovnej skupiny) a ich oslovenie k spolupráci 

A 2.1.1.2 Menovanie členov pracovnej skupiny, štatút s vymedzením 

účelu, kompetencií, frekvencie stretávania a pod. 

A 2.1.1.3 Koordinačné stretnutia organizácií prejavujúcich záujem 

o spoluprácu s cieľom posilnenia spolupráce a získania potrebných dát  

o rodinách s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii 

A 2.1.1.5 Súčinnosť pri rozširovaní siete SS a návrhy riešení 

závažných problémov 

Previazanosť na 

schválenú KRSS 

Priorita č. 6  - spolupracovať s mestami a obcami, s poskytovateľmi 

sociálnych služieb, so subjektmi vykonávajúcimi opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a inštitúciami 

z oblasti sociálnych služieb  pre rodiny s deťmi na území NSK. 
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2 

PODPORA A ROZVOJ POTREBNÝCH 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE RODINY S 

DEŤMI 

Krátky popis cieľa 

Na území NSK absentujú SS poskytujúce podporu 

a ochranu v prípade ohrozenia  rodín s deťmi , ako 

aj SS poskytujúce rôzne možnosti pomoci a 

podpory orientované na rodinu a dieťa vo veku od 

0 do 7 rokov, ktorého  vývin je ohrozený z dôvodu 

zdravotného postihnutia. 

Opatrenia, ktoré zabezpečia naplnenie 

cieľa 

O 2.2.1 – Podpora a rozvoj poradenských služieb 

pre rodiny s deťmi 

O 2.2.2 – Podpora a rozvoj služieb včasnej 

intervencie 

Opatrenie č. 2.2.1 Podpora a rozvoj poradenských služieb pre 

rodiny s deťmi 

Krátky popis opatrenia Poradenské centrá (špecializované poradenstvo) 

predstavujú špecializovaný druh podpory a 

ochrany pre ženy zažívajúce násilie a ich deti a 

poskytujú celú škálu špecializovaných služieb. 

Predpokladané dopady opatrenia Poradenské centrá  poskytnú bezpečie, posilnenie, 

prekonanie izolácie a spoločenskú zmenu pre 

rodiny v kríze. 

Predpokladaná výška finančných 

zdrojov na realizáciu opatrenia 

2 sociálni pracovníci (CCP 1 350 €/mesačne x 2 

osoby) / špecializované poradenstvo, 1 právnik 

(1 600 €/mesačne) a 0,5 psychológ (700 

€/mesačne), prevádzkové náklady do výšky 

1 000€/mesačne. 

Vznik poradenského centra predpokladáme už v 

roku 2020. 

Celkovo za roky 2020-2024 ide o 323 808 € 

Predpokladané zdroje krytia  Rozpočet VÚC 

Predpokladané obdobie realizácie 2020 - 2023 

Aktivity na naplnenie opatrenia A 2.2.1.1 Vyhodnotenie akútnosti potreby 

zriadenia vo vzťahu k dátam získaným v rámci 

A 2.1.1.3 

A 2.2.1.2 Zriadenie špecializovaného poradenstva 

na území NSK 

Previazanosť na schválenú KRSS Priorita č. 6  - spolupracovať s mestami a obcami, 

s poskytovateľmi sociálnych služieb, so subjektmi 

vykonávajúcimi opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately a inštitúciami 

z oblasti sociálnych služieb  pre rodiny s deťmi na 

území NSK. 

Opatrenie č. 2.2.2 Podpora a rozvoj služieb včasnej intervencie 

Krátky popis opatrenia 

V súčasnosti odhadom je asi 1 587 detí, (rodín so 

zdravotne postihnutým dieťaťom) v NSK. Súčasní 

štyria poskytovatelia za necelé dva roky 

poskytovania služby podporili 125 rodín.  
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Predpokladané dopady opatrenia 
Začlenenie detí a rodín s dieťaťom so ZP do 

bežného života. 

Predpokladaná výška finančných 

zdrojov na realizáciu opatrenia 

185 500 € (106 x 125 = 13 250 hod./rok x 14) – 

podpora existujúcich služieb VI  

49 000 € (3 500hod./rok x 14) – podpora rozvoja 

služieb VI 

Predpokladané zdroje krytia  Rozpočet VÚC 

Predpokladané obdobie realizácie 2020 – 2023 

Aktivity na naplnenie opatrenia 
A 2.2.2.1 Podpora existujúcich kapacít služieb VI 

A 2.2.2.2 Podpora rozvoja kapacít služieb VI 

Previazanosť na schválenú KRSS 

Priorita č. 6  - spolupracovať s mestami a obcami, 

s poskytovateľmi sociálnych služieb, so subjektmi 

vykonávajúcimi opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately a inštitúciami 

z oblasti sociálnych služieb  pre rodiny s deťmi na 

území NSK. 

 

Tabuľka 24 Finančná tabuľka KRSS – rozdelenie financií na jednotlivé ciele a opatrenia v 

rokoch 2020 – 2023 pre strategický cieľ č.2 (bežné výdavky v €) 

Ciele a 

opatrenia 
2020 2021 2022 2023 Spolu 

Špecifický cieľ č. 2.1 – Overovanie potrebnosti a kvality sociálnych služieb pre rodiny 

s deťmi 

O 2.1.1 0 0 0 0 0 

Špecifický cieľ č. 2.2 -  Rozvoj potrebných sociálnych služieb pre rodiny s deťmi 

O 2.2.1 55 800 81 760 93 120 93 120 323 800 

O 2.2.2 185 500 185 500 185 500 234 500 791 000 

Spolu 241 300 267 260 278 620 327 620 1 114 800 

 

Na zabezpečenie strategického cieľa č. 2 – Vytvorenie priaznivých podmienok pre rodiny s 

deťmi je potrebné v programovacom období (2020 – 2023) vyčleniť finančné prostriedky na 

bežné výdavky v objeme 1 114 800 €. Uvedené zdroje budú slúžiť na udržanie existujúcich 

služieb pre rodiny s deťmi a na podporu rozvoja ďalších služieb pre rodiny v kríze (1 centrum 

včasnej intervencie, poradenské centrum). 
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SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ 

SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, 

NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z  DÔVODU 

DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU – CIEĽOVÁ SKUPINA SENIORI 

A OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Zo spracovanej analýzy vyplýva, že je nedostatok sociálnych služieb a nie sú dostupné pre 

obyvateľov NSK (seniori a osoby so ZP), hlavne sa jedná o špecializované zariadenie, 

zariadenie podporovaného bývania a nedostatočné sú aj kapacity rehabilitačných služieb, ktoré 

majú podporovať osoby so zdravotným postihnutím v sociálnej rehabilitácii a v nezávislom 

živote.  V schválenej koncepcii rozvoja sociálnych služieb NSK v decembri 2018 sú definované 

slabé stránky :  nedostatočné pokrytie terénnych sociálnych služieb zo strany obcí, zlý technický 

stav niektorých zariadení sociálnych služieb (ďalej ZSS), nevyhovujúce prevádzkové 

podmienky viacerých ZSS, existencia veľkokapacitných ZSS, absencia špecializovaných 

zariadení poskytujúcich sociálne služby ambulantnou formou resp. formou týždenného pobytu 

pre osoby so zdravotným postihnutím, nesplnenie požiadaviek Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 

Z. z. vznp o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 

požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Tieto skutočnosti sú aj 

východiskom pre stanovenie strategického cieľa č. 3 ako aj špecifických cieľov. 

 

 

      

           

 

 

   

 

 

 

 

  

Strategický cieľ č. 3 – Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb pre 

seniorov a osoby so zdravotným postihnutím 

Špecifický cieľ č. 3.1  

Systémová podpora pre 

obce 

Špecifický cieľ č. 3.2 

Zvyšovanie kvality  

a kapacity existujúcich 

sociálnych služieb 

 O  

 

 

Špecifický cieľ č. 3.3 

Podpora rozvoja 

komunitných 

sociálnych služieb 

O 3.1.1 

Metodická a odborná 

pomoc pre obce pri 

plánovaní rozvoja 

sociálnych služieb 

O 3.2.1 

Zvyšovanie kvality 

existujúcich 

sociálnych služieb 

O 3.2.2 

Rozšírenie kapacít ŠZ 

O 3.2.3 

Rozšírenie kapacít 

ZPB 

 

O 3.3.1 

Rozšírenie kapacít  na 

poskytovanie 

sociálnej rehabilitácie  
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ŠPECIFICKÝ 

CIEĽ 3.1 
SYSTÉMOVÁ PODPORA PRE OBCE 

Krátky popis 

cieľa 

V NSK je 354 obcí, v ktorých žije viac ako polovica obyvateľov NSK 

(cca 55 %) Dotazníkový prieskum preukázal, že nie vo všetkých obciach 

sú rozvinuté SS a ukázala sa aj nízka angažovanosť obcí pri rozvoji 

sociálnych služieb v rámci národných projektov, ktoré poskytujú 

finančné prostriedky pre rozvoj terénnych sociálnych služieb práve 

v malých obciach. V rámci princípu subsidiarity NSK poskytne 

metodickú podporu s cieľom poskytnúť odbornú pomoc a usmernenie. 

Opatrenia, ktoré 

zabezpečia 

naplnenie cieľa 

O 3.1.1 Metodická a odborná pomoc pre obce pri plánovaní rozvoja 

sociálnych služieb 

Opatrenie č. 

3.1.1 

Metodická a odborná pomoc pre obce pri plánovaní rozvoja 

sociálnych služieb 

Krátky popis 

opatrenia 

Metodickou podporou a pomocou sa pomôže riešiť nepriaznivú sociálnu 

situáciu občanov v NSK tým, že malé obce dostanú odbornú pomoc 

a poradenstvo a čím sa zvýši dostupnosť terénnych sociálnych služieb 

v obciach a zníži „tlak“ na pobytové SS. 

Predpokladané 

dopady opatrenia 
Eliminácia a zníženie požiadaviek a tlaku na pobytové sociálne služby 

Predpokladaná 

výška finančných 

zdrojov na 

realizáciu 

opatrenia 

0 € (zamestnanci VÚC) 

Predpokladané 

zdroje krytia  
Rozpočet VÚC 

Predpokladané 

obdobie realizácie 
2020 – 2023 

Aktivity na 

naplnenie 

opatrenia 

A 3.1.1.1  Zmapovanie potrieb obcí a stanovenie spôsobu a foriem 

spolupráce 

A 3.1.1.2 Poskytovanie odbornej pomoci pri rozvoji SS 

Previazanosť na 

schválenú KRSS 

Priorita č. 6  - spolupracovať s mestami a obcami, s poskytovateľmi 

sociálnych služieb, so subjektmi vykonávajúcimi opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a inštitúciami 

z oblasti sociálnych služieb  pre rodiny s deťmi na území NSK. 
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ŠPECIFICKÝ 

CIEĽ 3.2 

ZVYŠOVANIE KVALITY  A KAPACITY EXISTUJÚCICH 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Krátky popis 

cieľa 

Z 25 zariadení v ZP NSK 14 nevyhovuje požiadavkám Vyhlášky MZ 

SR č. 259/2008 Z. z. vznp (z hľadiska priestorových požiadaviek), čo 

je jedno z kritérií pri posudzovaní kvality sociálnych služieb. Je 

nedostatočná kapacita niektorých druhov sociálnych služieb (ŠZ, ZPB) 

a absentujú tiež komunitné sociálne služby. Tento cieľ je zameraný aj 

na podporu deinštitucionalizácie ZSS. 

Opatrenia, ktoré 

zabezpečia 

naplnenie cieľa 

O 3.2.1 Zvyšovanie kvality existujúcich sociálnych služieb 

O 3.2.2 Rozšírenie kapacít ŠZ 

O 3.2.3 Rozšírenie kapacít ZPB 

Opatrenie č. 

3.2.1 
Zvyšovanie kvality existujúcich sociálnych služieb 

Krátky popis 

opatrenia 

NSK požiadavku Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. vznp začal riešiť 

a v súčasnosti sa pripravuje materiál do ZNSK s návrhmi riešení. 

Z dôvodu dodržania štandardov kvality  dôjde k zníženiu existujúcich 

kapacít o 513 miest, ktoré bude potrebné doplniť výstavbou nových 

ZSS resp. prístavbou alebo nadstavbou existujúcich ZSS. 

Predpokladané 

dopady opatrenia 
Zvýšená kvalita života prijímateľov SS 

Predpokladaná 

výška finančných 

zdrojov na 

realizáciu 

opatrenia 

Nie je možné presne špecifikovať investičné náklady, nakoľko ešte 

prebieha vyhodnocovanie navrhovaných riešení. 

Predpokladané 

zdroje krytia  
EŠIF, ŠFRB a rozpočet VÚC 

Predpokladané 

obdobie realizácie 
2020 – 2023 

Aktivity na 

naplnenie 

opatrenia 

A 3.2.1.1 Výstavba nových ZSS, ktoré budú „saturovať“ existujúcu 

kapacitu, ktorá sa zníži z dôvodu dodržania štandardov kvality 

A 3.2.1.2 Nadstavby, prístavby existujúcich ZSS („KREATÍV“, ZSS 

Klasov, „PERLA“, ZSS Želiezovce, „IPEĽ“, ZSS Leľa, „DUNAJ“, 

ZSS Kováčov) 

A 3.2.1.3 Príprava a realizácia navrhovaných opatrení schválených 

v ZNSK 

Previazanosť na 

schválenú KRSS 

Priorita č. 7  -  vytvárať podmienky pre implementáciu štandardov 

kvality sociálnych služieb 

Priorita č. 8  - zavádzať do praxe ustanovenia novely vyhlášky č. 

259/2008 Z. z. vo všetkých ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. 

Opatrenie č. 

3.2.2 
Rozšírenie kapacít špecializovaného zariadenia 

Krátky popis 

opatrenia 

Väčšina poskytovateľov služieb špecializovaného zariadenia sa 

orientujú najmä na vekom podmienené diagnózy, normatív predpokladá 

vyššie kapacity pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím. Taktiež 

je nedostatočná ponuka služieb špecializovaného zariadenia 

ambulantnou formou.  

Predpokladané 

dopady opatrenia 

Zvýšenie dostupnosti a foriem uvedeného druhu SS pre osoby so 

zdravotným postihnutím. 
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Predpokladaná 

výška finančných 

zdrojov na 

realizáciu 

opatrenia 

Prevádzkové náklady 244 800  €/17 PSS / PF/ rok, 129 840 €/10 

PSS/AF/rok („SOS“, ZSS Hurbanovo 

Prevádzkové náklady: 172 800 €/12 PSS/CP/rok („LIPKA“, ZSS 

Lipová) 

Predpokladané 

zdroje krytia  
Investičné EŠIF, rozpočet VÚC 

Predpokladané 

obdobie realizácie 
2021 – 2023 

Aktivity na 

naplnenie 

opatrenia 

A 3.2.2.1 Príprava pre rozšírenie kapacít ŠZ - (výber lokality, cieľová 

skupina, projektová dokumentácia, VO ,...) 

A 3.2.2.2 Výstavba (rekonštrukcia) ŠZ  

A 3.2.2.3 Zriadenie ŠZ (registrácia, uvedenie do prevádzky,..) 

A 3.2.2.4 Príprava a realizácia ŠZ v rámci DI („LIPKA“, ZSS Lipová ) 

Previazanosť na 

schválenú KRSS 

Priorita č. 1 - v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vybudovať 1 

zariadenie sociálnych služieb pre 66 prijímateľov sociálnych služieb 

v rámci projektu deinštitucionalizácie. 

Priorita č. 2  -  v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vybudovať 1 

špecializované zariadenie pre deti a mladých dospelých s autizmom – 

forma ambulantná a pobytová – týždenná a celoročná pre 27 

prijímateľov sociálnych služieb. 

Priorita č. 3  -  podporovať ZSS s denným a týždenným pobytom pre 

mladých dospelých so zdravotným postihnutím. 

Priorita č.10 - vytvoriť aspoň 2 ďalšie špecializované zariadenia podľa 

potrieb obyvateľov žijúcich v rámci NSK s celkovým počtom 80 miest. 

Opatrenie č. 

3.2.3 

Rozšírenie kapacít  zariadenia podporovaného bývania 

Krátky popis 

opatrenia 

Vzhľadom na prebiehajúci proces deinštitucionalizácie (ďalej DI) je 

potrebné zvýšiť kapacitu sociálnych služieb podporujúcich 

samostatnosť a nezávislý spôsob života. V rámci transformácie DSS 

prijímatelia SS prejdú do nových druhov SS, medzi ne patrí aj 

Zariadenie podporovaného bývania. 

Predpokladané 

dopady opatrenia 

Zvýšenie kvality života prijímateľov sociálnych služieb 

Predpokladaná 

výška finančných 

zdrojov na 

realizáciu 

opatrenia 

Investičné náklady nie je možné určiť 

Prevádzkové: 740 Eur/PSS/mes, na kapacitu 42 miest – 372 960 € 

(v roku 2023) 

Predpokladané 

zdroje krytia  

Investičné EŠIF 

Prevádzkové rozpočet VÚC 

Predpokladané 

obdobie realizácie 

2020 – 2023 

Aktivity na 

naplnenie 

opatrenia 

A 3.2.3.1 Príprava a realizácia ZPB s kapacitou 6 miest (NZ – 

„LIPKA“, ZSS Lipová) 

A 3.2.3.2 Príprava  ZPB s kapacitou 3 x 12 miest („V KAŠTIELI“, 

ZSS Horné Obdokovce, „DUNAJ“, ZSS Kováčov - Chľaba) 
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Previazanosť na 

schválenú KRSS 

Priorita č. 1 - v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vybudovať 1 

zariadenie sociálnych služieb pre 66 prijímateľov sociálnych služieb v 

rámci projektu deinštitucionalizácie. 

ŠPECIFICKÝ 

CIEĽ 3.3 

PODPORA ROZVOJA KOMUNITNÝCH SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 

Krátky popis 

cieľa 

Osoby so zdravotným postihnutím sú umiestnené častokrát vo veľkých 

(segregovaných) zariadeniach. Fyzické odčlenenie od komunít a rodín 

vážne obmedzuje schopnosť a pripravenosť ľudí, ktorí žijú alebo 

vyrastajú v týchto zariadeniach, úplne sa zapojiť do komunity a širšej 

spoločnosti. Podporou sociálnych služieb v komunite, kde sa poskytuje 

sociálna rehabilitácia by sa postupne vytvárali kapacity, ktoré nahradia 

inštitucionálne služby, a to aj v oblasti bývania (zariadenia 

podporovaného bývania, podpora samostatného bývania) ako aj 

v oblasti denných aktivít podľa stupňa samostatnosti jednotlivých 

obyvateľov s primeranou mierou podpory. 

Opatrenia, ktoré 

zabezpečia 

naplnenie cieľa 

O 3.3.1 Rozšírenie kapacít  na poskytovanie sociálnej rehabilitácie 

Opatrenie č. 

3.3.1 
Rozšírenie kapacít na poskytovanie sociálnej rehabilitácie 

Krátky popis 

opatrenia 

Vzhľadom na podporu služby včasnej intervencie ako aj to, že NSK je 

zapojený do NP Deinštitucionalizácie sociálnych služieb a podpora 

transformačných tímov (3 ZSS, ktoré čerpajú zdroje z EŠIF), je potrebné 

vytvoriť podmienky pre začlenenie osôb so ZP (v závislosti od miery 

podpory) aj rozvojom komunitných sociálnych služieb, kde sa poskytuje 

sociálna rehabilitácia napr. rehabilitačné stredisko, podpora 

samostatného bývania a iné. V NSK je registrovaných celkom 

6 poskytovateľov SS – rehabilitačné stredisko, z čoho 4 sú v ZP NSK 

a 2 sú neverejní poskytovatelia SS. S pobytovou formou pobytu je 

kapacita 6 miest a 29 je kapacita poskytovaná ambulantnou formou. 

Predpokladané 

dopady opatrenia 

Zvýšenie kvality života osôb so ZP, plnenie Dohovoru o právach osôb 

so ZP 

Predpokladaná 

výška finančných 

zdrojov na 

realizáciu 

opatrenia 

940 €/mes./PSS/ AF + PF – rozšírenie  o 40 miest poskytovanej 

kapacity (AF + PF)  

Predpokladané 

zdroje krytia  

Investičné: zo zdrojov EŠIF 

Prevádzkové: z rozpočtu VÚC – 225 tis. €/rok/20 PSS 

Predpokladané 

obdobie realizácie 
2021 -  2023 

Aktivity na 

naplnenie 

opatrenia 

A 3.3.2.1 Spolupráca so ZSS zapojenými do DI – analýza potrieb na 

základe výstupov z transformačného procesu (v procese DI) 

A 3.3.2.2 Zriaďovanie a registrácia nových služieb – rozšírenie kapacít 

služieb poskytujúcich sociálnu rehabilitáciu 

A 3.3.2.3 Podpora prevádzky zriadených služieb, ktoré poskytujú 

sociálnu rehabilitáciu 
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Previazanosť na 

schválenú KRSS 

Priorita č. 11  -  finančne podporovať sieť ambulantných a terénnych 

sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím s regionálnou 

dostupnosťou v NSK. 

 

Tabuľka 25 Finančná tabuľka KRSS – rozdelenie financií na jednotlivé ciele a opatrenia v 

rokoch 2020 – 2023 pre strategický cieľ č.3 (bežné výdavky v €) 

 

* Poznámka:    

Údaje o investičných nákladoch sa neuvádzajú alebo ak sú uvedené nie sú úplné, sú stanovené 

len z doposiaľ poskytnutých resp. pripravených investičných projektov alebo štúdií. Upresnenie 

bude možné po dopracovaní realizačnej dokumentácie pre investičné projekty. Väčšina 

investičných zdrojov by mala byť krytá zo zdrojov EŠIF alebo zo ŠFRB. Údaje budú upresnené 

pri predkladaní do ZNSK (spolufinancovanie projektov a ich odsúhlasovanie v ZNSK)  

 

Na zabezpečenie strategického cieľa č. 3 - Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb pre 

seniorov a osoby so zdravotným postihnutím je potrebné v programovacom období (2020 – 

2023) vyčleniť finančné prostriedky z bežných výdavkov v objeme 1 970 040 €, z čoho takmer 

70 % spadá do posledného roku programovacieho obdobia (predchádzajúce roky pôjde skôr 

o investičné výdavky súvisiace s prípravou a rozširovaním kapacít sociálnych služieb pre 

cieľovú skupinu seniori a osoby so zdravotným postihnutím). Z uvedených výdavkov bude 

vykryté rozšírenie kapacít o služby špecializovaného zariadenia, zariadenie podporovaného 

bývania, a rozšírenie kapacít rehabilitačného strediska resp. podpory samostatného bývania. 

 

  

 Ciele a opatrenia 2020 2021 2022 2023 Spolu 

Špecifický cieľ č. 3.1  - Systémová podpora pre obce 

O 3.1.1 0 0 0 0 0 

Špecifický cieľ č. 3.2 -  Zvyšovanie kvality  a kapacity existujúcich sociálnych služieb 

O 3.2.1  

 

investičné Rozloženie podľa jednotlivých rokov podľa 

stavu pripravenosti  

 

prevádzkové 0 0 0 0 0 

O 3.2.2 Investičné : Je možné určiť až po spracovaní PD  

prevádzkové 0 0 374 640 547 440 922 080 

 O 3.2.3 investičné  Je možné určiť až po spracovaní 

PD 

 

prevádzkové 0  0 0 372 960 372 960 

Špecifický cieľ č. 3.3 - Podpora rozvoja komunitných sociálnych služieb 

O 3.3.1 0 0 225 000 450 000 675 000 

Spolu investičné      

prevádzkové   599 640 1370 400. 1 970 040 
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PODPORNÉ SLUŽBY A  SAMOSTATNÉ ODBORNÉ ČINNOSTI  

Z podporných služieb do pôsobnosti samosprávneho kraja patrí podpora samostatného 

bývania, ktorá bola v rámci strategickej časti riešená v  sociálnych službách pre jednotlivé 

cieľové skupiny (osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, seniori a osoby so zdravotným 

postihnutím).  

Samostatné odborné činnosti ako špecializované sociálne poradenstvo a sociálna 

rehabilitácia sú čiastočne riešené vo vyššie uvedených strategických cieľoch a po 

zaregistrovaní uvedených druhov sociálnych služieb NSK ich finančne podporuje v súlade 

s ustanoveniami zákona o sociálnych službách. 
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PRIEREZOVÉ CIELE  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Strategický cieľ č. 4 - Podpora a rozvoj ľudských zdrojov pre oblasť 

sociálnych služieb 

Špecifický cieľ 4.1 - Systémová 

podpora pre priebežné zabezpečovanie 

agendy KRSS 

Špecifický cieľ č. 4.2 – Zlepšovanie 

pracovných podmienok zamestnancov v SS 

O 4.1.1 – Doplnenie organizačnej 

štruktúry OSV  

O 4.2.1 

Zavedenie systematického a efektívneho 

vzdelávania zamestnancov ZSS a OSV 

O 4.2.2 

Zlepšenie pracovných podmienok 

a odmeňovania zamestnancov v oblasti SS 
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ŠPECIFICKÝ 

CIEĽ Č. 4.1 

SYSTÉMOVÁ PODPORA PRE PRIEBEŽNÉ 

ZABEZPEČOVANIE AGENDY KRSS  

Krátky popis 

cieľa 

§ 83 ods. (5) písm. f), g)  zákona o sociálnych službách ukladajú 

každoročne vyhodnocovať plnenie KRSS, vyhodnocovať podmienky 

a zmeny a aktualizovať KRSS. Je to rozsiahla agenda, ktorú nie je 

možné robiť kumulatívne popri inej pracovnej činnosti. Predchádzajúca 

novela zákona uložila určiť kritériá pre posudzovanie súladu 

poskytovaných a pripravovaných sociálnych služieb s KRSS. Uvedené 

činnosti majú dopad na dostupnosť, kvalitu a rozsah poskytovaných 

sociálnych služieb  - je to ucelená agenda činnosti, ktorá v súčasnej 

organizačnej štruktúre úradu NSK nie je zohľadnená. 

Opatrenia, ktoré 

zabezpečia 

naplnenie cieľa 

O 4.1.1 – Doplnenie organizačnej štruktúry OSV  

Opatrenie č. 

4.1.1 
Doplnenie organizačnej štruktúry OSV  

Krátky popis 

opatrenia 

Organizačná štruktúra a organizačný poriadok ÚNSK doplniť v súlade 

s rozšírením agendy KRSS (Organizačný poriadok obsahuje iba: 

vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb na území 

NSK) , čo je „vnímané“ ako jednorazová činnosť, v skutočnosti sa jedná 

o ucelenú agendu priebežnú, s ktorou sa pracuje celý rok. Uvedený 

pracovník bude zároveň zabezpečovať a koordinovať aj úlohy 

vyplývajúce zo špecifických cieľov 1.1., 2.1 a 3.1.  

Predpokladané 

dopady opatrenia 
Skvalitnenie procesu komunitného plánovania 

Predpokladaná 

výška finančných 

zdrojov na 

realizáciu 

opatrenia 

19 200 €/koordinátor KRSS/rok (CCP 1 600 €/mesačne) 

Predpokladané 

zdroje krytia  
Rozpočet VÚC 

Predpokladané 

obdobie realizácie 
2020 – 2023 

Aktivity na 

naplnenie 

opatrenia 

A 4.1.1.1 Predloženie návrhu Ú NSK na zmenu organizačnej štruktúry 

a organizačného poriadku s návrhom pracovnej náplne: Tvorba, 

vyhodnocovanie , aktualizácia a koordinácia procesov koncepcie 

rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie, sociálneho 

poradenstva a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately poskytovaných právnickými osobami a fyzickými osobami na 

úrovni vyššieho územného celku. (09. PT v súlade s katalógom 

pracovných činností) 

Previazanosť na 

schválenú KRSS 

Priorita č. 9 - udržiavať a ďalej rozširovať počty zamestnancov v ZSS 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK ďalším zlepšovaním pracovných 

podmienok zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK tak 

z finančného ako aj z bezpečnostného hľadiska. 
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ŠPECIFICKÝ 

CIEĽ 4.2 

ZLEPŠOVANIE PRACOVNÝCH PODMIENOK 

ZAMESTNANCOV V SS 

Krátky popis 

cieľa 

V ostatnom období je problém so získavaním  kvalifikovanej pracovnej 

sily do oblasti sociálnych služieb. Z uvedeného dôvodu je potrebné 

venovať pozornosť celoživotnému vzdelávaniu, čo vyplýva aj z § 84 

ods. (24) a (25) zákona o sociálnych službách venovať pozornosť 

aj motivácii zamestnancov. 

Opatrenia, ktoré 

zabezpečia 

naplnenie cieľa 

O 4.2.1 - Zavedenie systematického a efektívneho vzdelávania 

zamestnancov ZSS a OSV 

O 4.2.2 - Zlepšenie pracovných podmienok a odmeňovania 

zamestnancov v oblasti SS 

Opatrenie č. 

4.2.1 

Zavedenie systematického a efektívneho vzdelávania 

zamestnancov ZSS a OSV 

Krátky popis 

opatrenia 

Opatrenie vzťahujúce sa k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov 

zahrňuje súčasné poznatky o koncepcii a metódach práce v sociálnych 

službách, vrátane metód využívajúcich moderné informačné 

technológie. 

Predpokladané 

dopady opatrenia 

Zvýšenie kompetencií a zručností zamestnancov, zvýšenie kvality 

poskytovaných SS a spokojnosti prijímateľov SS. 

Predpokladaná 

výška finančných 

zdrojov na 

realizáciu 

opatrenia 

50 €/zamestnanca v SS a OSV/ rok 

(cca 2 200 zamestnancov v SS) za predpokladu, že sa vzdelávania 

zúčastní cca 500 zamestnancov – 25 000 €/rok 

Predpokladané 

zdroje krytia  
Rozpočet VÚC 

Predpokladané 

obdobie realizácie 
2020 – 2023 

Aktivity na 

naplnenie 

opatrenia 

A 4.2.1.1 Zmapovanie vzdelávacích potrieb 

A 4.2.1.2 Plán vzdelávania na rok a krytie v rozpočte 

A 4.2.1.3 Účasť na vzdelávacích aktivitách 

A 4.2.1.4 Vyhodnotenie efektívnosti vzdelávacích aktivít 

Previazanosť na 

schválenú KRSS 

Priorita č. 5 - vytvoriť program celoživotného vzdelávania 

zamestnancov v oblasti poskytovania sociálnych služieb na všetkých 

úrovniach. 

Opatrenie č. 

4.2.2 

Zlepšenie pracovných podmienok a odmeňovania zamestnancov 

v oblasti SS 

Krátky popis 

opatrenia 

Zamestnanci v sociálnych službách sú spoločensky podhodnotení, často 

krát psychicky vyhorení a fyzicky unavení. Vzhľadom na nízky 

„spoločenský status“ pracovných pozícií v sociálnych službách nie je 

v záujme zamestnať sa v zariadeniach sociálnych služieb, z dôvodu, že 

práca je fyzicky a psychicky náročná a výška odmeny nie je motivujúca. 

Predpokladané 

dopady opatrenia 

Spokojnejší a motivovanejší zamestnanci v SS a kvalitnejšie sociálne 

služby 

Predpokladaná 

výška finančných 

zdrojov na 

realizáciu 

opatrenia 

11 563 000 €  výdavky v roku 2018 SS (60 % mzdy – 6 937 800 x 0,05 

= 346 890 €) 

Navýšenie MP o 5 % 346 890 €/rok 
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Predpokladané 

zdroje krytia  
Rozpočet VÚC 

Predpokladané 

obdobie realizácie 
2020  

Aktivity na 

naplnenie 

opatrenia 

A 4.2.2.1 Analýza odmeňovania v SS 

A 4.2.2.2 Návrhy na zvýšenie odmeňovania 

A 4.2.2.3 Iné motivačné benefity pre zamestnancov ZSS 

Previazanosť na 

schválenú KRSS 

Priorita č. 9 - udržiavať a ďalej rozširovať počty zamestnancov v ZSS v 

zriaďovateľskej pôsobnosti NSK ďalším zlepšovaním pracovných 

podmienok zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK tak 

z finančného ako aj z bezpečnostného hľadiska. 

 

Tabuľka 26 Finančná tabuľka KRSS – rozdelenie financií na jednotlivé ciele a opatrenia v 

rokoch 2020 – 2023 pre strategický cieľ č.4 (bežné výdavky v €) 

 

Na zabezpečenie strategického cieľa č. 4 - Podpora a rozvoj ľudských zdrojov pre oblasť 

sociálnych služieb je potrebné v programovacom období (2020 – 2023) vyčleniť finančné 

prostriedky z bežných výdavkov v objeme 1 576 800 €, ktoré sú rovnomerne rozložené 

v každom roku programovacieho obdobia. Z uvedených výdavkov budú vykryté výdavky na 

mzdu zamestnanca – „koordinátora KRSS“, na vzdelávanie zamestnancov v SS a na zvýšenie 

odmeňovania zamestnancov v SS. 

  

 Ciele a opatrenia 2020 2021 2022 2023 Spolu 

Špecifický cieľ 4.1 - Systémová podpora pre priebežné zabezpečovanie agendy KRSS 

O 4.1.1. 19 200 19 200 19 200 19 200 76 800 

Špecifický cieľ 4.2 - Zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov v SS 

O 4.2.1 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 

O 4.2.2 350 000 350 000 350 000 350 000 1 400 000 

Spolu 394 200 394 200 394 200 394 200 1 576 800 
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Tabuľka 27 Finančné zdroje potrebné na pokrytie požiadaviek plánovaných v rámci KRSS 

na programovacie obdobie 2020 – 2023 (bežné výdavky v €) 

Cieľ EUR 

Strategický cieľ č. 1 – Pomoc a podpora osobám pri 

riešení nepriaznivých sociálnych situácií 
841 100 

Strategický cieľ č. 2 – Vytvorenie priaznivých životných 

podmienok pre rodiny s deťmi 
1 114 800 

Strategický cieľ č. 3 – Zlepšenie dostupnosti sociálnych 

služieb pre seniorov a osoby so zdravotným 

postihnutím 

1 970 040 

Strategický cieľ č. 4 – Podpora a rozvoj ľudských 

zdrojov pre oblasť sociálnych služieb 
1 576 800 

SPOLU 5 502 740 

 

Vyššie uvedená tabuľka uvádza finančné prostriedky na navýšenie oproti doposiaľ 

vynakladaným finančným zdrojom (existujúce výdavky vyššie uvedený finančný plán 

nezahŕňa).  

Kapitálové výdavky nie sú špecifikované, nakoľko je „veľa premenných“, ktoré ovplyvnia 

plánovanie (lokalita, vlastníctvo nehnuteľnosti, realizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

alebo iného subjektu – mesto, neverejný poskytovateľ a pod.). Tieto údaje budú upresnené pri 

predkladaní ročných akčných plánov, ktoré budú predkladané.  
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VYSVETLENIE SKRATIEK  

AF – ambulantná forma 

CP – celoročnej pobytovej forma 

DNPC – domov na polceste 

DSS – Domov sociálnych služieb 

KRSS alebo Koncepcia – Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho 

samosprávneho kraja  na roky 2018 – 2023 

MRK – marginalizované rómske komunity 

NEPOSS – neverejný poskytovateľ sociálnych služieb 

PD – projektová dokumentácia 

PF – pobytová forma 

PSS – prijímateľ sociálnych služieb 

SS – sociálny služby 

ŠZ – špecializované zariadenie 

TF – terénna forma 

TPo – trvalý pobyt 

TP – týždenná pobytová forma 

Úrad NSK – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja 

VEPOSS – verejný poskytovateľ sociálnych služieb 

Zákon o sociálnych službách – Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov 

Zastupiteľstvo NSK – Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja 

ZP NSK – v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

ZPS – Zariadenie pre seniorov 

ZSS – zariadenie sociálnych služieb 

Ž – žiadosti 

 


