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Úvod
V súlade s ust. § 83 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991b Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších obec Šenkvice vytvorila
Komunitný plán sociálnych služieb obce Šenkvice na roky 2018 až 2023.
Komunitný plán sociálnych služieb je vo všeobecnosti vnímaný ako programový dokument
obce, ktorý stanovuje krátkodobé a strednodobé ciele a priority a smeruje k dosiahnutiu
dlhodobejšej vízie rozvoja sociálnych služieb v obci. Komunitný plán je „otvoreným“ dokumentom
nakoľko je žiadané jeho pravidelné vyhodnocovanie, zapracovávanie potrebných zmien v zmysle
vývoja situácie a potrieb komunity, ktorú obec vytvára.
Zmyslom komunitného plánovania na úrovni obcí je aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie
poskytovania sociálnych služieb spoločným, koordinovaným postupom. Výsledkom komunitného
plánovania by mala byť odpoveď na otázky typu:
- Aké sociálne služby treba vytvoriť?
- Aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť?
- Aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb?
Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých
obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín.
Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb
pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby.
Hlavným zámerom realizácie komunitného plánu sociálnych služieb je spokojnosť občanov
s poskytovanými službami, zvýšenie kvality života, aktívny záujem ľudí o udržateľnosť a rozvoj
komunity obce.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Šenkvice sa skladá zo štyroch hlavných kapitol.
V prvej kapitole je teoretické vymedzenie základných pojmov komunitného plánovania
a sociálnych služieb, špecifikovaný legislatívny rámec a podrobnejšie je popísaná forma a postup
vypracovania komunitného plánu sociálnych služieb obce.
Druhá kapitola sa venuje analýze sociologických a demografických údajov a rozpočtu obce v
oblasti sociálnych služieb, ktoré sú veľmi cennými vstupnými údajmi zostavovania komunitného
plánu. Následne je podrobne popísaný okruh a stav poskytovaných sociálnych služieb v obci
a detailne sú rozanalyzované požiadavky prijímateľov sociálnych služieb s vymedzením vzniku
možných problémov, silných stránok, slabých stránok, príležitostí a ohrození v členení na tri
základné skupiny obyvateľov: Rodina, deti a mládež, Seniori a občania so zdravotným postihnutím
a Osoby v nepriaznivej životnej situácii.
V tretej kapitole sú určené špecifické ciele každej zo skupín obyvateľov, ktoré sú následne
komplexne spojené do spoločných cieľov s určením priority ich plnenia, časovým plánom realizácie
komunitného plánu, určenia finančných, personálnych, prevádzkových a organizačných podmienok.
Posledná kapitola vymedzuje spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného
plánu, podmienky, spôsob zmeny a jeho aktualizácie.
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1. Teoretické vymedzenie komunitného plánovania sociálnych služieb
1.1.

Charakteristika a klasifikácia sociálnych služieb

V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej zmene pri
poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR SR č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009 sa
stanovili nové postupy a formy poskytovania sociálnych služieb. V zákone o sociálnych službách sú
podrobne upravené povinnosti poskytovateľa sociálnej služby.
Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne služby podľa druhu do piatich skupín
v závislosti od povahy nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú určené,
pričom sociálne služby je možné účelne a vhodne spájať:
a) sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
1. terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:
2.1. nízkoprahové denné centrum,
2.2. integračné centrum,
2.3. komunitné centrum,
2.4. nocľaháreň,
2.5. útulok,
2.6. domov na polceste,
2.7. zariadenie núdzového bývania,
3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
2. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
3. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
4. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
5. služba včasnej intervencie,
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
ktorými sú:
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:
1.1. zariadenie podporovaného bývania,
1.2. zariadenie pre seniorov,
1.3. zariadenie opatrovateľskej služby,
1.4. rehabilitačné stredisko,
1.5. domov sociálnych služieb,
1.6. špecializované zariadenie,
1.7. denný stacionár,
2. domáca opatrovateľská služba (ďalej len "opatrovateľská služba"),"
3. prepravná služba,
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
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5. tlmočnícka služba,
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
7. sprostredkovanie osobnej asistencie,
8. požičiavanie pomôcok,
d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú:
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,
e) podporné služby, ktorými sú
1. odľahčovacia služba,
2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
4. podpora samostatného bývania,
5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.
Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou alebo
inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava:
Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná
alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej
sociálnej služby môže byť aj zariadenie.
Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí
alebo v jej domácom prostredí.
Pobytová forma sociálnej služby v zariadení sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je
ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba alebo týždenná
sociálna služba.
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.
Sociálnu službu možno poskytovať aj inou formou, najmä telefonicky alebo s použitím
telekomunikačných technológií, ak je to účelné.
Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý alebo určitý čas.

1.2.

Právny rámec poskytovania sociálnych služieb

V zmysle ust. § 83 ods. 2 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách obci vypracúva
a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych
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služieb, v ktorom zohľadní miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb
poskytovaných na území obce a určí personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky
na ich zabezpečenie.
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020 je záväzný dokument,
vypracovaný v súlade so zákonom slúžiaci ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb
a taktiež systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v tejto oblasti.
Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania
sociálnych služieb v SR (najmä ich nedostupnosť, nedostatočné materiálno technické zabezpečenie,
personálne podmienky poskytovania sociálnych služieb) a vychádzajú z potrieb identifikovaných
v rámci SR a zároveň z priorít Európskeho spoločenstva (dostupnosť, prístupnosť sociálnych
služieb, ich finančná udržateľnosť).
Rozvoj sociálnych služieb je jedným z predpokladov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
a preto je nevyhnutné, aby obec zohľadňovala rozvoj sociálnych služieb v súlade so stanovenými
národnými prioritami.
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí sociálneho
zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených s riešením hmotnej
aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a najmä
v oblasti sociálnych služieb.
Legislatívny rámec v oblasti sociálnych služieb súvisí s dokumentmi vyššej úrovne, medzi ktoré
sú zaraďované najmä:
- Národný strategický referenčný rámec, Partnerská dohoda na roky 2014 – 2020,
- Programové vyhlásenie vlády 2016 – 2020,
-

Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie,

-

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020,

-

Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v
systéme sociálnych služieb,
- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja.

-

-

Právny rámec v oblasti sociálnych služieb vytvára najmä nasledujúca legislatíva SR:
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len:
„zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“),
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov,
zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov,
zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov,
zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov,
zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku na viac súčasne
narodených detí v znení neskorších predpisov,
zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky,
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- zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzácie ťažkého zdravotného
postihnutia,
- zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb
zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 185/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných
činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny v znení neskorších predpisov.
Samosprávna legislatíva:
- všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré sa týkajú sociálnej problematiky.

1.3.

Základná terminológia

Komunita je sociálny útvar charakterizovaný vonkajšími a vnútornými znakmi na dvoch
úrovniach: na úrovni sociálnych služieb medzi členmi v rámci vlastnej komunity a na úrovni
sociálnych väzieb a špecifického postavenia komunity v rámci širšieho sociálneho prostredia.
Komunita je skupina osôb, ktorá žije v určitom zoskupení na jednom mieste a ktorú spájajú
spoločné záujmy, hodnoty a ciele. Medzi osobami sú rôzne sociálne väzby a sú viazaní nielen
k sebe ale aj k miestu, v ktorom žijú.
Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych
služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom predchádzania vzniku alebo
predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych
problémov.
Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov miestnej
komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva,
hlavne rozvojom sociálnych služieb.
Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je koordinácia činnosti
subjektov – rodina, mesto, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb, poskytovatelia
služieb zamestnanosti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej rehabilitácie je
obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností
fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácií a podpora jej začlenenia do spoločnosti. Za účelom
vykonávania komunitnej rehabilitácie sa môžu zriaďovať komunitné centrá.
Komunitné plánovanie spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú. Ide o
partnerstvo medzi verejnou správou, štátnymi, súkromnými a neziskovými poskytovateľmi
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sociálnych služieb a ich prijímateľmi. Komunitné plánovanie zosúlaďuje a konfrontuje záujmy
všetkých zúčastnených strán a vytvára priestor pre hľadanie najlepších stratégií prostredníctvom
vzájomnej spolupráce. Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je posilňovať sociálnu
súdržnosť všetkých obyvateľov obce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii
ohrozených jednotlivcov a skupín opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji
Komunitný plán je hlavným nástrojom komunitného plánovania. Stanovuje krátkodobé a
strednodobé ciele a priority, pričom smeruje k dosiahnutiu dlhodobejšej vízie rozvoja sociálnych
služieb v obci. Komunitné plánovanie je otvorený aktívny proces zisťovania potrieb, zdrojov a
hľadania najlepšieho riešenia v oblasti sociálnych služieb.
Komunitný plán sociálnych služieb obsahuje najmä:
- analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem
sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce,
- analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode
obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych
služieb a cieľových skupín v územnom obvode obce,
- analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce,
- určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb,
foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto
služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch
zariadení v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku,
- časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych
služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak
ide o sociálnu službu v zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých
rokoch v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli
vytvorené podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce, ktorí sú
odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok,
prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec, vyšší územný celok a
zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb,
- spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo
koncepcie rozvoja sociálnych služieb,
- podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb.
Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá využíva sociálne služby, nakoľko sa ocitla
v nepriaznivej sociálnej situácií.
Poskytovateľ sociálnej služby je subjekt poskytujúci sociálne služby za podmienok
stanovených zákonom alebo prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila na tento účel:
a. verejný poskytovateľ – obec, vyšší územný celok
b. neverejný poskytovateľ – neziskové organizácie, občianske združenia,...
Objednávateľ sociálnej služby je osoba, ktorá zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb.
Obec a vyšší územný celok sú subjekty v kompetencii ktorých sú sociálne služby.
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-

Sociálna služba je súbor odbornej, obslužnej alebo ďalšej činnosti, zamerané na:
prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej
sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život
a podpora jej začlenenia do spoločnosti,
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej
osoby,
riešenie krízovej sociálnej situácie,
prevenciu sociálneho vylúčenia.

1.4.

Forma a postup vypracovania Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Šenkvice na roky 2018 až 2023

Komunitný plán sociálnych služieb obce Šenkvice na roky 2018 až 2023 predstavuje
krátkodobý až programový dokument sociálnej politiky obce Šenkvice v oblasti rozvoja sociálnych
služieb. Je vypracovaný v súlade s ust. § 83 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
pri zohľadňovaní miestnych špecifík a potrieb miestnych komunít obyvateľstva. Tvorba
komunitného plánu bola realizovaná v období od decembra 2016 do júna 2018.
V mesiaci december 2016 si obec dala dodávateľským spôsobom vypracovať základný návrh
komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý zaručuje nestranné posúdenie stavu poskytovania
sociálnych služieb.
Pri tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb bola snaha obce o zapojenie čo najširšej
verejnosti do procesu komunitného plánovania. Obec Šenkvice dňa 02.05. 2018 o 18.00 h
zorganizovala stretnutie občanov za účelom diskusie o sociálnej tematike, ktoré sa konalo v
Kultúrnom a informačnom stredisku, Námestie G. Kolinoviča č. 1 v Šenkviciach. Uvedené
stretnutie slúžilo ako prvotný podklad pre zostavenie Komunitného plánu rozvoja sociálnych
služieb obce Šenkvice na roky 2018 až 2023. Občania boli na toto stretnutie pozvaní listinou
pozvánkou, ktorá bola samostatne vložená do časopisu Šenkvičan č. 1 v roku 2018, ďalej
prostredníctvom viacnásobného vyhlasovania v obecnom rozhlase, zverejnením na úradnej tabuli
v obci aj na webovom sídle obce, zaslaním informatívneho emailu na emailové adresy občanov,
ktorí mali svoju emailovú adresu nahlásenú na sekretariáte obecného úradu na doručovanie
aktuálnych oznamov obce. Občania boli oboznámení s tým, že komunitný plán rozvoja sociálnych
služieb ako kvalitný dokument môže vzniknúť iba ako výsledok diskusie obecného úradu,
organizácií pôsobiacich na pôde obce, štátnej správy a občanov.
Cieľom verejného stretnutia občanov, ktoré viedol starosta obce Mgr. Peter Fitz bolo poznať
prvotné požiadavky, stanoviská a návrhy občanov ako dôležitý podklad k vytváraniu komunitného
plánu rozvoja sociálnych služieb.
Na stretnutí boli občanom vysvetlené princípy, znaky a celkový proces komunitného
plánovania. Stretnutie občanov bolo verejnou diskusiou, ktorá vytvárala časť prípravná fáza tvory
komunitného plánu - komunitného plánovania.
Prítomnými boli zadefinované cieľové skupiny, ku ktorým je potrebný individuálny prístup
a v súvislosti s tým boli kreované pracovné skupiny vo veľkosti približne 10 - 15 ľudí v každej
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skupine, ktorí majú záujem spolupracovať s obcou pri tvorbe komunitného plánu. Kreované boli
nasledujúce skupiny:
- rodina, deti a mládež,
- seniori a občania so zdravotným postihnutím,
- osoby v nepriaznivej životnej situácii.
Členmi pracovných skupín boli zástupcovia samosprávy, t. j. poslanci Obecného zastupiteľstva
v Šenkviciach, zamestnanci Obecného úradu v Šenkviciach, zástupcovia konkrétnej cieľovej
skupiny, zástupcovia organizácii a spolkov pôsobiacich v obci, zástupcovia poskytovateľov
sociálnych služieb a občania, ktorí majú záujem spolupracovať s obcou pri tvorbe komunitného
plánu. Obecným úradom boli samostatne oslovení členovia organizácií ako napr. Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska, Slovenský zväz telesne postihnutých, zákl. organizácia Šenkvice,
Materské centrum: ADAMKOVO – centrum detí, o.z., Klub dôchodcov Šenkvice, lekári
vykonávajúci lekársku prax na zdravotnom stredisku v Šenkviciach, vedúci zamestnanci základnej
a materskej školy.
V ďalšom období sa uskutočnili pracovné stretnutia týchto skupín, na
ktorých
členovia
jednotlivých skupín riešili konkrétnu oblasť cieľovej skupiny. Na týchto pracovných stretnutiach
boli dôkladne rozanalyzované požiadavky prijímateľov sociálnych služieb s definovaním vzniku
možných problémov, ktoré vyplývajú z reálneho stavu. Boli určené silné stránky, slabé stránky,
príležitosti a ohrozenia danej skupiny občanov vyplývajúce z miestnych pomerov a skutočností.
Výstupom práce jednotlivých pracovných skupín bolo definovanie špecifických cieľov rozvoja
v oblasti sociálnych služieb pre danú skupinu, t. j. cieľov ktoré boli pomenované a boli skupinou
odôvodnené ako vhodné ciele pre ďalší rozvoj.
Následne na pracovnom stretnutí boli poslancami Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach
určené spoločné ciele komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb, ktoré vyplývali z cieľov
pracovných skupín. Ciele boli zadefinované podľa priority ich uskutočnenia s určením časového
plánu realizácie, finančných, personálnych, prevádzkových a organizačných podmienok., ktoré
spolu vytvárajú strategickú časť Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb obce Šenkvice na
roky 2018 - 2023.
Zároveň zamestnanci obecného úradu, poslanci a starosta obce aj inými formami ako napr.
individuálnymi rozhovormi získavali názory, podnety a postrehy občanov v oblasti komunitného
plánovania. Starostom obce a zamestnancami obecného úradu boli uskutočnené viacnásobné
stretnutia zástupcov mesta Modry, zamestnancov Mestského úradu v Modre na úseku sociálnych
služieb a Mestského centra sociálnych služieb Modra za účelom oboznámenia sa s rozsahom
poskytovaných sociálnych služieb a praktickými skúsenosťami pri ich poskytovaní.
Metodicky sa hlavná pozornosť sústredila na analýzu súčasného stavu a potenciálu rozvoja
sociálnych služieb v obci. Východiskom pre vypracovanie analýz boli zároveň aj štatistiky
priebežne mapovaných údajov. Pri analýzach sa používali menej náročné metódy ako napr. SWOT
analýza.
Celková rekapitulácia účastníkov procesu komunitného plánovania:
zadávateľ: Obec Šenkvice. Je zodpovedný za zabezpečenie sociálnych služieb na území obce,
ktoré zodpovedajú miestnym potrebám a špecifikám. Obec v zmysle ust. § 83 ods. 2 zákona
448/2008 Z. z. o sociálnych službách vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb,
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poskytovateľ: poskytovateľom sociálnej služby v zmysle ust. § 3 zákona 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách je za podmienok ustanovených týmto zákonom obec, právnická osoba
zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo
založená vyšším územným celkom, t. j. verejný poskytovateľ sociálnej služby a iná osoba, t .j.
neverejný poskytovateľ sociálnej služby,
prijímateľ: prijímateľom sociálnej služby v zmysle ust. § 3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje sociálna
služba. Je to teda každý občan, ktorý v súčasnosti resp. v budúcnosti bude mať potrebu užívania
sociálnej služby,
verejnosť: občania obce Šenkvice, ktorí sa zapojili do procesu komunitného plánovania,
riadiaci subjekt komunitného plánovania a spracovateľ: starosta obce, zamestnanci Obecného
úradu v Šenkviciach.
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2. Analýza sociologických a demografických údajov
2.1.

Vymedzenie sociálnej analýzy

Analytická časť je dôležitou súčasťou procesu komunitného plánovania, ktorá napomáha
detailnejšie poznať a pochopiť procesy späté so skupinou obyvateľov, na ktorých je komunitné
plánovania zacielené. Analýza sociologických a demografických údajov obce Šenkvice približuje
geografické údaje a vznik obce, zaoberá sa napr. vývojom počtu obyvateľov v rozdelení podľa
pohlaví, vekovým a národnostným zložením obyvateľstva, vzdelanostným štruktúrou obyvateľov,
prognózovaním priemerného veku obyvateľov, indexom starnutia, indexom ekonomického
zaťaženia, rozoberá oblasť školstva, služieb, zdravotníctva, kultúry, športových aktivít,
nezamestnanosti. Analýza vychádza z údajov Štatistického úradu SR, Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny, Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied a z údajov Obecného úradu
v Šenkviciach.
2.2.

Geografické údaje obce

Územie obce Šenkvice sa rozkladá v Trnavskej pahorkatine (na tzv. Trnavskej tabuli), ktorá je
súčasťou rozsiahlej Podunajskej pahorkatiny. Katastrálnym územím (pozostávajúcim z dvoch
katastrálnych území – plošne väčšieho Veľké Šenkvice a menšieho Malé Šenkvice) pretekajú dva
významnejšie vodné toky – Stoličný potok a Hruškový potok, pričom prvý menovaný preteká aj
intravilánom obce. Celková výmera územia obce je 2 480 ha. Intravilán obce leží v rozmedzí
nadmorských výšok od 143 m n. m. do 212 m n. m., stred obce vo výške 160 m n. m.. Územie sa
zaraďuje do klimaticky teplej oblasti, suchej klímy, s malou inverziou teplôt. Prevažne odlesnený
chotár, zväčša pahorkatinného rázu, tvoria treťohorné sedimenty s hrubou vrstvou spraše.
Vyskytujú sa tu černozemné, hnedozemné a lužné pôdy. Južne od obce sa rozprestiera Šenkvický
háj. Chotár obce je výrazne poľnohospodársky využívaný, svoj priestor tu má aj rekreácia
a turizmus.

Poloha obce Šenkvice v regióne Malokarpatsko (Zdroj : www.mapy.cz)
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Obec Šenkvice po administratívnej stránke spadá do Bratislavského samosprávneho kraja a je
súčasťou okresu Pezinok. Poloha obce je veľmi výhodná vzhľadom k blízkosti okresného mesta
Pezinok, ktoré je vzdušnou čiarou vzdialené cca 6 km. Z ďalších dôležitých sídiel je to najmä
hlavné mesto SR – Bratislava 25 km juhozápadným smerom. Zhruba 10 km vzdušnou čiarou sa
nachádza ďalšie okresné mesto – Senec a 20 km severovýchodným smerom krajské mesto Trnava.
Obec Šenkvice susedí s mestami Modra, Pezinok a Senec a s obcami Báhoň, Blatné, Viničné,
Vinosady a Vištuk.
Podľa údajov Obecného úradu v Šenkviciach – Referátu matriky a evidencie obyvateľstva,
k 31. decembru 2017 v obci žilo 4 988 obyvateľov. Z tohto hľadiska sú Šenkvice najväčšou
vidieckou obcou (obec bez štatútu mesta) v rámci okresu Pezinok a piatou najväčšou vidieckou
obcou Bratislavského samosprávneho kraja. Pripisovať to možno výhodnej a strategickej polohe na
železničnom koridore Bratislava – Trnava. V nadväznosti na túto skutočnosť, Šenkvice sú už
dlhodobo strediskovou a spádovou obcou i pre okolité obce, vo vybraných ohľadoch i pre susedné
mesto Modra. V spádovom území Šenkvíc pojednávame o vyše 19 000 obyvateľoch, vrátane
občanov Šenkvíc.
Jedná sa o obec s dlhodobo pozitívnou perspektívou a už čiastočne naplneným kvalitným
a vysokým potenciálom rozvoja v zázemí Bratislavy. Na základe vidieckeho charakteru tohto sídla
možno v budúcnosti očakávať zintenzívnenie pozície obce Šenkvice ako jedného
z najvýznamnejších rekreačných a agroturistických centier malokarpatského regiónu.

2.3.

Vznik obce

Poznatky o prvotnom osídlení sa môžu opierať len o čiastkové archeologické nálezy, ktoré sa
v lokalite obce Šenkvice našli od konca 19. storočia dodnes. Mnohé z nich pri výkopových prácach
v hliniskách niekdajšej tehelne (nález pohrebiska skrčencov), v neskoršom období obzvlášť pri
výstavbe základov domov či hĺbení studní (lokalita medzi ulicami Vinohradská a Uhliská a pod.).
Bližšej predstave o osídlení tohto územia v dávnejších dobách by napomohol komplexný
archeologický výskum. Ten bol doposiaľ realizovaný len známym slovenským archeológom
Štefanom Janšákom v 40. rokoch 20. storočia, aj to len v povodí Stoličného potoka medzi obcou
Šenkvice (vtedy býv. Veľké Šenkvice) a susednou obcou Blatné (vtedy Šarfia), kde bolo odhalené
husté a súvislé osídlenie oblasti.
Obec sa v novšom období svojej existencie môže popýšiť bohatou a kvetnatou históriou.
Najväčšie premeny sa odohrali od poslednej štvrtiny 19. storočia do 70. rokov 20. storočia
a v aktuálnom období obec znova zažíva obdobie dynamického rozvoja, korešpondujúceho
s príslušnými geografickými a demografickými (resp. sociologickými) procesmi v rámci Slovenskej
republiky.
Z tradicionalistickej agrárnej obce došlo k postupnej transformácii sídla na priemyselné
mestečko – priemysel tu bol vďaka prítomnosti významnej železničnej trate rozvinutejší než
v susednej Modre, bývalom slobodnom kráľovskom meste. Vďaka pracovným príležitostiam
dochádzalo k nebývalému stavebnému a demografickému rozvoju obcí Veľké Čaníkovce a Malé
Čaníkovce (názov Veľkých Šenkvíc a Malých Šenkvíc v rokoch 1948 – 1964), čoho dôsledkom
bolo dodnes existujúce sídelné a administratívne spojenie dovtedy 300 rokov samostatných obcí.
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Bývalá obec Veľké Čaníkovce, podľa predpokladov odborných archivárov a historikov,
vznikla okolo roku 1557, kedy tu došlo k obnoveniu zaniknutej slovenskej osady Chanuk (čítaj
Čanuk, resp. Čaník). Obnoviteľmi osady boli chorvátski a dalmátski obyvatelia mesta Kostajnica
(dnes Hrvatska Kostajnica), utekajúci pred expandujúcou Osmanskou ríšou. K asimilácii tunajšieho
obyvateľstva došlo na konci 18. storočia, pričom doposiaľ je obec po národnostnej i religióznej
stránke homogénnou (väčšinová slovenská národnosť a rímskokatolícke vierovyznanie).
Obec bola už na konci 17. storočia pomyselne zaraďovaná do kategórie väčších obcí. Neskôr sa
stala sídlom obvodného notariátu (pre Veľké Šenkvice, Malé Šenkvice a Vištuk); pošty a ďalších
spádových inštitúcií a úradov či zariadení (neskôr napr. zdravotného strediska).
Sídlilo tu viacero významných priemyselných podnikov – liehovary, škrobáreň, tehelňa, parný
mlyn, mydláreň (Tri lipy), závod Palma (Palma-Tumys) a Nákupná ústredňa potravných družstiev
(NÚPOD); od roku 1956 aj výkonné a v obmedzenom objeme dodnes fungujúce poľnohospodárske
družstvo a od roku 1969 do konca 20. storočia aj Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky.
Aktuálnym trendom je vznik viacerých menších súkromných vinárstiev.
Bývalá obec Malé Čaníkovce vznikla v roku 1594 osídlením nevyužitej a spustnutej časti
chotára už 37 rokov existujúcich Veľkých Šenkvíc. Prvými obyvateľmi boli chorvátski osadníci,
pôvodom z chorvátskeho mesta Sisak a jeho okolia. Vplyvom geomorfologických podmienok
(poloha na zvýšenom, pomerne strmom pahorku) bola obec oproti Veľkým Šenkviciam
izolovanejšou, čo sa podpísalo aj pod jej menší stavebný a demografický rozvoj.
V minulosti sa tunajšie obyvateľstvo živilo roľníctvom a vinohradníctvom. V neskoršom
období nachádzali pracovné príležitosti v blízkych Veľkých Šenkviciach, resp. neďalekých
a dopravne ľahko dostupných mestách (Pezinok, Bratislava, Trnava). Od roku 1957 tu pracovalo
poľnohospodárske družstvo, ktoré sa v období jednotnej obce stalo súčasťou družstva v bývalých
Veľkých Šenkviciach.
Obyvatelia bývalých Malých Šenkvíc (resp. Malých Čaníkoviec) sa vo veľkej miere sobášili
s občanmi bývalých Veľkých Šenkvíc (resp. Veľkých Čaníkoviec), čo má neopomenuteľný podiel
na tom, že v rámci politicko-spoločenských zmien po roku 1989 nedošlo k rozdeleniu jednotnej
obce na pôvodné dve (ako tomu bolo v mnohých iných prípadoch v rámci celej Slovenskej
republiky).

2.4.

Analýza demografických údajov

Základným demografickým ukazovateľom je počet obyvateľov. Obec Šenkvice mala k dátumu
31.12.2017 4 988 obyvateľov. Štatistické údaje o vývoji počtu obyvateľov nám ukazujú, že nárast
obyvateľstva sa mení rozvojom hospodárstva v regióne a v poslednej dobe badať postupný nárast
počtu obyvateľstva. Podrobný vývoj počtu obyvateľov obce v rozdelení podľa pohlavia ukazuje
tabuľka č. 1 a graf č. 1. Za sledované obdobie nastal nárast počtu obyvateľov o 903 osôb. V celkom
sledovanom období je zaznamenaná prevaha počtu žien.
Rok
muži
ženy
spolu
Medziročný
nárast/pokles

1993
1981
2026
4007

1994
1986
2014
4000

1995
1987
2021
4008

1996
1988
2022
4010

1997
2012
2047
4059

1998
2004
2034
4038

1999
2019
2058
4077

2000
2029
2086
4115

2001
2043
2104
4147

2002
2099
2156
4255

2003
2114
2188
4302

2004
2131
2196
4327

-7

8

2

49

-21

39

38

32

108

47

25

14

Rok
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
muži
2174 2192 2204 2223 2260 2284 2224 2247 2256 2285 2318
ženy
2234 2266 2281 2293 2319 2356 2298 2308 2336 2360 2393
spolu
4408 4458 4485 4516 4579 4640 4522 4555 4592 4645 4711
Medziročný
nárast/pokles 84
50
27
31
63
61 -118
33
37
53
66
Tabuľka č. 1 Vývoj počtu obyvateľov obce Šenkvice podľa pohlavia od roku 1996
(Zdroj: http://datacube.statistics.sk)

2016
2362
2447
4809

2017
2415
2495
4910

98

101

Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1993 - 2017
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Graf č. 1 Vývoj počtu obyvateľov obce Šenkvice v rokoch 1993 - 2017
(Zdroj: http://datacube.statistics.sk)
Vývoj vekového zloženia obyvateľstva obce Šenkvice je uvedený v tabuľke č. 2 a v grafe č. 2.
Roky
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
od 0 do 14
rokov
733 734 701 703 683 689 687 688 666 655 649
od 15 do 64
rokov
2726 2755 2777 2801 2858 2962 2987 3038 3091 3184 3223
nad 65 rokov
551 570 560 573 574 576 581 576 570 569 586
spolu
4010 4059 4038 4077 4115 4227 4255 4302 4327 4408 4458
Roky
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
od 0 do 14
rokov
639 629 641 650 646 650 669 678 714 753 778
od 15 do 64
rokov
3269 3289 3319 3366 3235 3238 3228 3263 3270 3289 3327
nad 65 rokov
577 598 619 624 641 667 695 704 727 767 805
spolu
4485 4516 4579 4640 4522 4555 4592 4645 4711 4809 4910
Tabuľka č. 2 Vývoj vekového zloženia obyvateľstva obce Šenkvice
(Zdroj: http://datacube.statistics.sk)
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Veková štruktúra obyvateľstva obce v rokoch 1996 - 2017
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Graf č. 2 Veková štruktúra obyvateľstva obce Šenkvice v rokoch 1996 - 2017
(Zdroj: http://datacube.statistics.sk)
Je potrebné uviesť, že podľa evidencie obecného úradu je značná odchýlka v počte obyvateľov voči
údaju zo Štatistického úradu SR, ktorá je spôsobená dôsledkom metodiky použitej pri SODB 2011.

Index starnutia v rokoch 1996 - 2017
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Graf č. 3 Vývoj indexu starnutia obyvateľov obce Šenkvice v rokoch 1996 - 2017 (Zdroj:
http://datacube.statistics.sk)
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Index ekonomického zaťaženia v rokoch 1996 - 2017
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Graf č. 4 Vývoj indexu ekonomického zaťaženia v rokoch 1996 - 2017
(Zdroj: http://datacube.statistics.sk)
Posledné dostupné informácie o národnostnom zložení populácie obce Šenkvice sú zo sčítania
obyvateľstva v roku 2011:
Národnosť
Muži
Ženy
Spolu
Slovenská
2 088
2 180
4 268
Maďarská
11
10
21
Rómska
1
0
1
Rusínska
1
0
1
Česká
7
7
14
Nemecká
2
1
3
Chorvátska
3
2
5
Srbská
1
0
1
Ruská
3
2
5
Moravská
0
6
6
Bulharská
0
1
1
Iná
9
1
10
Nezistená
94
67
161
Spolu
2 220
2 277
4 497
Tabuľka č. 3 Národnostné zloženie obyvateľov obce Šenkvice
(Zdroj: Štatistický úrad SR)
Obyvatelia obce: národnostne dominantná je slovenská národnosť 94,91 %, ďalej národnosť
maďarská 0,47 %, česká 0,31 % a iná a nezistená 4,31 %. Rómska komunita nie je zastúpená.
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Vzdelanostná štruktúra populácie obce Šenkvice v členení podľa najvyššieho dosiahnutého
vzdelania na základe údajov zo sčítania obyvateľstva v roku 2011 je uvedená v tabuľke č. 4.
Najväčšiu skupinu obyvateľstva obce Šenkvice tvoria občania s úplným stredným odborným
vzdelaním s maturitou 22,13 %. Podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva je 14,5 %.
Pohlavie
Spolu
muži ženy
Základné
189
397
586
Učňovské (bez maturity)
391
239
630
Stredné odborné (bez maturity)
233
169
402
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
120
67
187
Úplné stredné odborné (s maturitou)
467
528
995
Úplné stredné všeobecné
79
141
220
Vyššie odborné vzdelanie
28
58
86
Vysokoškolské bakalárske
45
72
117
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
261
229
490
Vysokoškolské doktorandské
20
25
45
Vysokoškolské spolu
326
326
652
Bez školského vzdelania
339
314
653
Nezistené
48
38
86
Spolu
2 220 2 277 4 497
Tabuľka č. 4 Obyvatelia obce Šenkvice v členení podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
(Zdroj: Štatistický úrad SR)
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Z hľadiska prognózy vývoja obyvateľstva SR do roku 2035 vypracovanej Prognostickým
ústavom Slovenskej akadémie vied je toto obdobie charakterizované procesom starnutia
a populačný vývoj je typický zmenou reprodukčného procesu. Vplyv demografického vývoja na
vekové zloženie obyvateľstva v sledovaných skupinách sa od celorepublikového priemeru veľmi
neodlišuje. Vekové zloženie obyvateľstva SR sa za posledných 10 rokov zmenilo, proces starnutia
sa zintenzívnil.
Keď porovnáme vekovú štruktúru obyvateľstva v obci za posledné roky tak vidíme, že
obyvateľstvo v menšej miere ale začalo starnúť. Štatistické údaje a hlavne index starnutia nám
ukazuje, že za posledných 10 rokov sme mohli pozorovať postupné tempo starnutia obyvateľstva.
I napriek týmto skutočnostiam štruktúra obyvateľstva obce v dôsledku stagnácie počtu obyvateľov
predproduktívnom veku oproti nárastu poproduktívnym v blízkej budúcnosti prinesie aj
demografický problém prestarnutia obyvateľstva a problém v sociálnej starostlivosti obyvateľstva.
Údaje o prognózovanom priemernom veku obyvateľstva v okrese Pezinok na základe prognózy
vývoja obyvateľstva SR do roku 2035 vypracovanej Prognostickým ústavom Slovenskej akadémie
vied sú uvedené v tabuľke č. 5.

Roky

2015

2020

2025

2030

2035

zmena 2015 -2035
roky

Priemerný vek 40,12
41,7
43,44
45,22
46,88
6,77
Tabuľka č. 5 Prognózovaný priemerný vek obyvateľstva v okrese Pezinok
(Zdroj: Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied)

18

%
16,9

Sobáše a rozvody sú rovnako súčasťou demografického vývoja. Počet uzatvorených
manželstiev v Obci Šenkvice a počet rozvodov za roky 2013 až 2017 je uvedený v tabuľke č. 6
a v tabuľke č. 7. Najvyšší počet sobášov bol v roku 2014 a najvyšší počet rozvodov bol evidovaný
v roku 2014.
Roky
2013
2014
2015
2016
Počet sobášov
22
26
18
20
Tabuľka č. 6 Počet manželstiev uzatvorených v obci Šenkvice
(Zdroj: Obecný úrad v Šenkviciach)

2017
25

Rok
2013
2014
2015
2016
Počet rozvodov
3
11
9
7
Tabuľka č. 7 Počet manželstiev uzatvorených v obci Šenkvice
(Zdroj: Obecný úrad v Šenkviciach)

2017
7

Z dôvodu nárastu poproduktívneho obyvateľstva treba uvažovať o doplnení vhodnej formy
poskytovania sociálnej služby v obci.

2.5.

Analýza sociologických údajov

Školstvo
V obci Šenkvice sa nachádzajú dve výchovné zariadenia: materská škola a základná škola.
Školská výchova podľa dostupných údajov sa traduje od roku 1618.
Základná škola
Základná škola s celodennou prevádzkou bola odovzdaná do zriaďovateľskej právomoci obce
v roku 2002. Oficiálny názov školy je: Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice. Výchovnovzdelávací proces prebieha podľa platných učebných osnov a štandardov jednotlivých predmetov na
I. stupni podľa základného variantu a štátneho vzdelávacieho programu I. stupňa základnej školy
ISCED1., na II. stupni podľa druhého variantu učebných plánov a štátneho vzdelávacieho programu
II. stupňa základnej školy ISCED2. Prevádzka školy je jednosmenná, popoludní prebieha
výchovno-vzdelávacia činnosť v oddelení ŠKD, záujmová činnosť a organizované aktivity
rôzneho charakteru. Žiaci majú zabezpečenú teplú stravu zo školskej jedálne. V rámci
mimoškolských aktivít existuje školský klub detí, ktorý ponúka jej členom rôzne formy trávenia
voľného času. Škola využíva od roku 2001 internet a informačné a komunikačné technológie. Škola
sa úspešne uchádza o rôzne projekty na získanie finančných prostriedkov na zvýšenie kvality
výchovy, čo sa odzrkadľuje na úspešnosti žiakov na rôznych súťažiach a olympiádach. Na
základnej škole boli vykonané viaceré rekonštrukčné práce. V ZŠ sa nachádzajú nasledovné
odborné učebne informatiky, cvičná kuchynka, jazyková učebňa, žiacka knižnica a 1 fyz-chem-bio
laboratórium. Na hodiny telesnej výchovy, športové krúžky a popoludní v ŠKD sa využíva
telocvičňa, multifunkčné ihrisko, atletické doskočisko a dopravné ihrisko. Základná škola je
kapacitne naplnená, všetky priestory pre kmeňové triedy sú naplno využité.
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K dátumu 15.09.2017 mala základná škola celkovo počet žiakov 374, z toho 49 prvákov. Žiaci
navštevujú 18 tried, pričom v každom z deviatich ročníkov sú paralelne vytvorené dve triedy.
V školskom klube detí navštevovalo k dátumu 15.09.2017 celkovo 136 detí
Materská škola
V obci Šenkvice sa nachádza materská škola: zariadenie s celodennou výchovou
a vzdelávaním, ktorého hlavnou činnosťou, základným účelom a predmetom ako rozpočtovej
organizácie Obce Šenkvice je zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku,
dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno–vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa, pričom súčasťou predškolskej výchovy je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú
dochádzku. Oficiálny názov školy je: Materská škola, Horná 11, Šenkvice. Budova materskej školy
sa nachádza na ul. Horná 11 v Šenkviciach, budova Elokovaného pracoviska sa nachádza na ul.
Záhradná 1 v Šenkviciach. Obe budovy materskej školy sú umiestnené v areáloch s dostatkom
zelene, ideálne pre celodenný pobyt detí a deti majú zabezpečenú teplú stravu. Materskú školu
navštevujú deti vo veku od 3 - do 6 rokov. Materská škola je kapacitne naplnená, všetky priestory
pre triedy sú naplno využité.
K dátumu 15.09.2017 v materskej škole nastúpilo na dochádzku celkovo 185 detí, ktoré sú
zaradené do desiatich tried umiestnených v dvoch budovách: šesť tried v budove na ulici Horná a
štyri triedy v elokovanom pracovisku v budove na ulici Záhradná.
V roku 2017 bola vykonaná nadstavba budovy elokovaného pracoviska na ulici Záhradná, kedy
sa pôvodný počet tried zvýšil o dve nové triedy, celkovo na štyri triedy a rozšírila sa tým celková
kapacita materskej školy.
Zo sociálneho hľadiska existencia pedagogického dozoru v obci kladne vplýva na dospievajúcu
mládež.
Služby
V obci je zastúpenie najmä drobných živnostníkov. Ich existencia na území obce značne vplýva
na finančné možnosti obce a obyvateľstva. Všetky podnikateľské subjekty pôsobia na komerčnej
báze. Niektorý podnikatelia majú len sídlo v obci a svoju podnikateľskú aktivitu vykonávajú mimo
obce.
Odvetvie
Počet subjektov
Poľnohospodárstvo
10
Maloobchod
78
Služby
290
Spoločnosti
68
Tabuľka č. 8 Odvetvová štruktúra subjektov pôsobiacich v obci (Zdroj: http://vsetkyfirmy.sk)
Miera ekonomickej aktivity v obci je okolo 51 %, časť obyvateľstva je napojená na štátne
sociálne dávky. Narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami.
Vyše 88 % ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádza za prácou mimo obce. Chýbajú možnosti
zamestnávať obyvateľov s najnižším vzdelaním.
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Kultúra, šport, zdravotníctvo
Spoločenský život je veľmi aktívny, na ktorom sa zúčastňujú vekové kategórie od detí po
seniorov. Zoznam spoločenských organizácií, spolkov a združení pôsobiacich v obci Šenkvice:
Športový klub Šenkvice, ktorý má futbalový oddiel, oddiel pozemného hokeja a oddiel športovej
gymnastiky, Folklórny súbor Mladosť, detská folklórna skupina Šenkvičárik, ľudová hudba
Šenkvická muzika, Dychová hudba Šenkvičanka, Slovenský zväz chovateľov, Dobrovoľný
hasičský zbor, Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach, Poľovnícke združenie Dolina,
Materské centrum Adamko, Klub dôchodcov, Spolok žien Šenkvice, klub historických vozidiel
Veterán Tatra club Šenkvice, M-Cross Šenkvice, OZ Mladí umelci, MO Matica slovenská, MO
Slovenského zväzu včelárov, hiphopová tanečná skupina ADT Crew, Fire Angels, tréningové
cičenie Warrior Outdoor GYM, Slovenský zväz telesne postihnutých, zákl. organizácia Šenkvice,
bikrosový klub, cirkevná organizácia Združenie mariánskej mládeže, spevácka skupina Neznámi na
trati, spoločenstvo rodín 3R Šenkvice.
Športovo-rekreačné zariadenia v obci Šenkvice: areál futbalového ihriska, areál pozemného
hokeja, viacúčelové ihrisko, detské ihriská, telocvičňa, motocrossový areál, tenisové kurty,
posilňovňa, bikrosová dráha, možnosti pre turistiku a cykloturistiku, možnosti pre poľovníctvo,
strelnica.
Hlavným organizátorom kultúrnych podujatí v obci Šenkvice je Kultúrne a informačné
stredisko, ktorého súčasťou je Obecná knižnica a múzejné zariadenie Obecné múzeum Šenkvice.
Medzi pravidelne organizované kultúrno - spoločenské podujatia a aktivity patria: Za vínom do
Šenkvíc, Pochovávanie basy, Veľkonočné inšpirácie a Farmársky jarmok, Posedenie pri máji,
oslavy MDŽ, MDD, oslava dňa matiek, Ockov kotlík, Jánske ohne a vítanie leta, Šenkvické hody,
stretnutie s dôchodcami – Deň úcty k starším, Mikuláš, Súťaž vo varení kapustnice a vianočné trhy,
Noc s Andersenom, Strašidelné čítanie, pietne spomienky na zosnulých, posedenie s jubilatmi,
Potulky po šenkvickom chotári, Bažant kinematograf, Večer s Mladosťou, Vianočné pastorále,
mariášové turnaje, plesy spolkov a organizácií, karnevaly, verejné výstavy vín, ochutnávky vín,
uvítanie detí do života, rôzne výstavy, vernisáže, koncerty, výchovné koncerty, divadelné
predstavenia, akadémie, rôzne cvičenia a kurzy pre dospelých i deti a iné voľnočasové aktivity.
V obci je zdravotné stredisko s lekárňou, lekársku prax v obci vykonávajú dvaja praktickí
lekári pre dospelých, jeden pediater, jeden psychiater, dvaja zubári a jeden čelustný ortopéd. V obci
sa pravidelne uskutočňuje darovanie krvi.
Obec o dianí v obci informuje obyvateľstvo a širokú verejnosť prostredníctvom obecného
časopisu „Šenkvičan“, ktorý vychádza v intervale štyrikrát do roka, obecného rozhlasu a
internetovej stránky www.senkvice.org.
V obci sú vytvorené podmienky na uskutočňovanie rôznych obecných, kultúrnych a športových
podujatí, ktoré poskytujú občanom i turistom ideálne podmienky na stretávanie sa pri rôznych
príležitostiach a prostredie pre trávenie voľného času.
Nezamestnanosť a iné sociálne ukazovatele
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje v priemyselnej výrobe, v poľnohospodárstve a s ním
súvisiacich službách. Obyvatelia dochádzajú denne za prácou najmä do Bratislavy, Pezinka, Modry,
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Senca, Trnavy. Do týchto miest cestujú železničnou dopravou, autobusovou dopravou alebo
individuálne autami.
Štatistické údaje v tejto oblasti sú dosť relatívne čísla. Každá inštitúcia si vedie svoju vlastnú
štatistiku podľa vlastných kritérií. Obec nemá k dispozícii informácie o zamestnaní svojich
občanov, k dispozícii sú iba údaje z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vedie evidenciu
uchádzačov o zamestnanie (tento údaj však nezahŕňa celkový počet nezamestnaných z dôvodu
chýbajúcich údajov o dobrovoľne nezamestnaných). Taktiež nie je k dispozícii údaj o počte osôb,
ktoré pracujú v zahraničí. Skrytú nezamestnanosť, t.j. nezamestnanosť ľudí, ktorí nie sú evidovaní
ako uchádzač o zamestnanie, alebo boli z evidencie z rôznych dôvodov vyradení, nie je možné
zistiť. Taktiež počet evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie nekorešponduje
s počtom občanov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.
Najmenšie šance umiestniť sa na trhu práce majú hlavne starší občania nad 50 rokov, taktiež
absolventi škôl, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, občania s nízkou úrovňou vzdelania
a dlhodobo nezamestnaní. Kým pre starších ľudí je typické, že nie sú schopní pružne reagovať na
zmenu trhu práce, absolventi škôl majú problém nájsť si svoje prvé zamestnanie kvôli nedostatočnej
praxi.
Z dostupných informácií bol zostavený nasledovný prehľad počtu uchádzačov o zamestnanie,
t.j. občanov obce Šenkvice:
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o
zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania
považované za predbežné.
Šenkvice
z toho
z toho
spolu
ženy
muži
k 31.12.2013
177
66
111
k 31.12.2014
175
78
97
k 31.12.2015
147
71
76
k 31.12.2016
116
52
64
k 31.12.2017
75
36
39
k 31.05.2018
59
25
34
Tabuľka č. 9 Počet uchádzačov o zamestnanie
(Zdroj: Ústredie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia riadenia, Odbor metodiky
informačných systémov)
Počet uchádzačov o
zamestnanie k dátumu

Nasledujúce štatistické údaje vytvárajú prehľad o sociálnych ukazovateľoch:
Celkový počet ŤZP osôb (stav ku 31.12. daného roka)
2013-12
2014-12
2015-12
2016-12
2017-12
Počet FO s ŤZP
312
304
308
300
299
Tabuľka č. 10 Celkový počet ťažko zdravotne postihnutých osôb vyčíslený k 31.12. v období
rokov 2013 až 2017
(Zdroj: Ústredie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia riadenia, Odbor metodiky
informačných systémov)
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Celkový počet držiteľov preukazu ŤZP (stav ku 31.12.daného roka)
2013-12
2014-12
2015-12
2016-12
2017-12
Preukaz FO s ŤZP
56
74
84
94
102
Preukaz FO s ŤZP-S
93
98
104
108
110
Parkovací preukaz
57
62
64
74
76
Tabuľka č. 11 Celkový počet držiteľov preukazov ťažko zdravotne postihnutých osôb vyčíslený
k 31.12. v období rokov 2013 až 2017
(Zdroj: Ústredie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia riadenia, Odbor metodiky
informačných systémov)
Celkový počet poberateľov a opatrovaných osôb PP na opatrovanie za rok 2013 - 2017
2013
2014
2015
2016
2017
Počet poberateľov
50
45
38
40
31
Počet opatrovaných
49
45
38
39
33
Tabuľka č. 12 Celkový počet poberateľov a opatrovaných osôb peňažného príspevku na
opatrovanie v období rokov 2013 až 2017
(Zdroj: Ústredie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia riadenia, Odbor metodiky
informačných systémov)
Celkový počet poberateľov PP na kompenzácie za rok 2013 - 2017
2013
2014
2015
2016 2017
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov - diéta
58
51
47
45
42
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov hygiena alebo opotrebovanie
166
153
138
129
120
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov prevádzka OMV
86
80
71
65
61
PP na kúpu pomôcky
1
0
0
0
0
PP na kúpu zdvíhacieho zariadenia
1
0
0
1
1
PP na úpravu rodinného domu
0
1
1
1
0
PP na osobnú asistenciu
5
5
5
5
5
PP na opravu pomôcky
0
1
0
0
0
1
3
3
0
2
PP na kúpu osobného motorového vozidla
PP na prepravu
1
1
1
0
0
Spolu (kumulatív)
216
200
182
171
160
Tabuľka č. 13 Celkový počet poberateľov peňažného príspevku na kompenzácie v období rokov
2013 až 2017
(Zdroj: Ústredie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia riadenia, Odbor metodiky
informačných systémov)
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Celkový počet poberateľov štátnych sociálnych dávok za rok 2013 - 2017
2013
2014
2015
2016
2017
36
51
51
50
64
Príspevok pri narodení dieťaťa
47
47
37
45
30
Príspevok na pohreb
673
674
686
682
713
Prídavok na dieťa
1 022
1 030
1 057
1 076
1 102
Prídavok na dieťa - Počet detí
Rodičovský príspevok - Nie je dieťa
s DNZS*
146
151
164
162
182
Rodičovský príspevok- Je dieťa s
DNZS*
4
5
6
10
14
* - DNZS - dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
Tabuľka č. 14 Celkový počet poberateľov štátnych sociálnych dávok v období rokov 2013 až 2017
(Zdroj: Ústredie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia riadenia, Odbor metodiky
informačných systémov)

Pomoc v hmotnej núdzi (PvHN) a príspevky k nej za rok 2013 - 2017:
2013
2014
2015
58
36
20
Počet poberateľov PvHN
Počet spoločne posudzovaných osôb
PvHN
71
43
24

2016
20

2017
17

23
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Príspevky k dávke:
2013

2014

2015

2016

2017

Aktivačný príspevok
4
3
0
0
0
Príspevok na bývanie
21
13
5
5
5
Príspevok na nezaopatrené dieťa
0
2
2
1
1
Ochranný príspevok
11
9
8
9
7
Tabuľka č. 15 Celkový počet poberateľov príspevku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v období rokov 2013 až 2017
(Zdroj: Ústredie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia riadenia, Odbor metodiky
informačných systémov)

2.6.

Analýza rozpočtu obce v oblasti sociálnych služieb

V tabuľke č. 8 sú uvedené výdavky rozpočtu obce Šenkvice na sociálne služby za roky 2015,
2016 a 2017. Uvedené výdavky boli alokované do nasledovných oblastí: opatrovateľská služba,
útulok, starostlivosť o seniorov - Klub dôchodcov Šenkvice a jednorazové dávky v hmotnej
a sociálnej núdzi. V rokoch 2015a 2016 neboli vykazované v sociálnej oblasti žiadne kapitálové
výdavky. V roku 2017 boli vykázané kapitálové výdavky na prípojky pre účely útulku na ulici
Zapotok. V roku 2015 bolo na sociálne služby: opatrovateľská služba a útulok použitých 23 238,68
€, v roku 2016 nastal pokles na úroveň 19 413,14 € a v roku 2017 nárast na 22 298,13 €. Hodnoty
rozpočtovaných výdavkov v ostatnej sociálnej oblasti sú v sledovanom období na rovnakej úrovni
1 200 až 1300,- €.
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Analýza rozpočtu sociálnych služieb
Výdavky rozpočtu
Výdavky
obce Šenkvice
obce celkom
€

v tom:
Sociálne
služby €

Podiel na
v tom:
celkových Ostatné výdavky
výdavkov
v sociálnej
v%
oblasti €
3
4
1,77
1 272,80

€
6
24 511,48

Podiel na
celkových
výdavkov v
%
7
1,86

0,12
0

24 511,48
0

2,41
0

1 206,16

0,08

20 619,30

1,33

1,83
0

1 206,16
0

0,12
0

20 619,30
0

1,95
0

1,16

2 299,47

0,12

24 597,60

1,28

1,65
0,45

2 299,47
0

0,20
0

21 027,60
3 570,00

1,85
0,45

1
1 315 570,52

2
23 238,68

1 015 477,51
300 093,01

23 238,68
0

2,29
0

1 272,80
0

1 546 355,19

19 413,14

1,25

1 059 324,91
487 030,28

19 413,14
0

Kapitálové a bežné
1 921 870,65
22 298,13
spolu – rok 2017
Bežné
1 134 914,58
18 728,13
Kapitálové
786 956,07
3 570,00
Tabuľka č. 16 Rozpočet obce Šenkvice - výdavky
(Zdroj: Obecný úrad v Šenkviciach)

Kapitálové a bežné
spolu – rok 2015
Bežné
Kapitálové
Kapitálové a bežné
spolu – rok 2016
Bežné
Kapitálové
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Podiel na
celkových
výdavkov
v%
5
0,09

SPOLU
(stl.2 + stl. 4)

Graf č. 5 vyjadruje vývoj podielu výdavkov v sociálnej oblasti k celkovým výdavkom rozpočtu
obce Šenkvice za roky 2015 až 2017. Podiel výdavkov bol za sledované obdobie v rozmedzí od
1.28 % do 1,86 %. Podiel výdavkov v sociálnej oblasti bude potrebné zvýšiť vzhľadom na
predpokladaný demografický vývoj a nevyhnutnosť zabezpečenia sociálnych služieb.

Vývoj podielu výdavkov na sociálne služby k celkovým výdavkom obce
3

Podiel výdavkov

2,5

2
1,86
1,5
1,33

1,28

1

0,5

0
Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Graf č. 5 Vývoj percentuálneho podielu výdavkov na sociálne služby k celkovým výdavkom obce
Šenkvice (Zdroj: Obecný úrad v Šenkviciach)

2.7.

Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb

Nasledujúca tabuľka č. 10 vytvára prehľad stavu poskytovaných služieb v obci Šenkvice podľa
jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych
služieb. Údaje boli čerpané z Obecného úradu v Šenkviciach a od poskytovateľov.

Druh sociálnej služby
A) Sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
1. terénna sociálna služba krízovej intervencie
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:
2.1. nízkoprahové denné centrum,
2.2. integračné centrum,
2.3. komunitné centrum,
2.4. nocľaháreň,
2.5. útulok,
2.6. domov na polceste,
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Forma
sociálnej
služby
pobytová
-

Poskytovateľ

Obec Šenkvice
-

2.7. zariadenie núdzového bývania,
3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
B) Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
2. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení
dočasnej starostlivosti o deti
3. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a
pracovného života
4. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a
pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa
5. služba včasnej intervencie
C) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku, ktorými sú:
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické
osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:
1.1. zariadenie podporovaného bývania

1.2. zariadenie pre seniorov

1.3. zariadenie opatrovateľskej služby
1.4. rehabilitačné stredisko
1.5. domov sociálnych služieb
1.6. špecializované zariadenie
1.7. denný stacionár
2. domáca opatrovateľská služba
3. prepravná služba
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba
5. tlmočnícka služba
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby
7. sprostredkovanie osobnej asistencie
8. požičiavanie pomôcok
D) sociálne služby s použitím telekomunikačných
technológií, ktorými sú:
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikačných technológií
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dom seniorov AGÁPE
Svätý Jur
Casa Slovensko, n.o.
pobytová
Pezinok
OAZIS Komárno
ZPS Pezinok
Mestské centrum
pobytová
sociálnych služieb Modra
pobytová
OAZIS Komárno
ambulantná Charita Šenkvice n.o.
Charita Šenkvice n.o.
terénna
Obec Šenkvice
terénna
Charita Šenkvice n.o.
terénna
Charita Šenkvice n.o.
terénna
Charita Šenkvice n.o.

-

-

-

-

E) podporné služby, ktorými sú:
1. odľahčovacia služba
terénna
2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností
3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
ambulantná
4. podpora samostatného bývania
5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni
6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni
7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny
Tabuľka č. 17 Prehľad stavu poskytovaných služieb v obci Šenkvice
(Zdroj: Obecný úrad v Šenkviciach, Charita Šenkvice, n.o.)

Charita Šenkvice n.o.
Obec Šenkvice
-

Obec Šenkvice má v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Bratislavského
samosprávneho kraja registrované poskytovanie týchto sociálnych služieb:
- útulok - kapacita 4 miesta - dátum registrácie: 15.11.2010,
- opatrovateľská služba - dátum registrácie: 15.11.2010,
- denné centrum - dátum registrácie: 07.02.2014.
Vlastná legislatíva na poskytovanie sociálnych služieb na území obce Šenkvice je vypracovaná
a schválená obecným zastupiteľstvom, a to konkrétne: Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Šenkvice č. 3/2009 zo dňa 08.10.2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
určenia úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2009 Obce
Šenkvice o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a spôsobe
platenia úhrady za sociálne služby.
V obci pôsobia zriadené komisie pri Obecnom zastupiteľstve:
- Komisia sociálno - zdravotná pri OZ,
- Komisia školstva pri OZ,
- Komisia mládeže a športu pri OZ,
- Komisia kultúry a cestovného ruchu pri OZ,
- Komisia verejného poriadku pri OZ.
Obec Šenkvice má od roku 2009 uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnych
služieb s neziskovou organizáciou Charita Šenkvice, n.o.
Obecný úrad v Šenkviciach má v rámci svojej organizačnej štruktúry vytvorených 11
pracovných miest Referátu sociálnej a opatrovateľskej služby, pričom
- v súčasnosti v pracovnom pomere je jedna referentka na 0,3 pracovný úväzok
- a jedna opatrovateľka na plný úväzok.
Obec Šenkvice poskytuje opatrovateľskú službu v zmysle § 41 zákona 448/2008 o sociálnych
službách. Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti je poskytovaná chorým a starším obyvateľom
obce v ich prirodzenom prostredí. Referent sociálnej a opatrovateľskej služby riešili viaceré
problémy, ako napríklad: vypracovávanie posudkov na poskytovanie sociálnych služieb,
spracováva spisy a pripravuje rozhodnutia v sociálnej oblasti, rieši návrhy na protialkoholické
liečenia, vybavovanie zasielania dávok v hmotnej núdzi pre občanov bez domova, vybavovanie
dokladov pre občanov bez domova, pomoc pri vybavovaní dokladov potrebných pre inštitúcie ako
napr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pravidelne zasiela správy na Úrad práce, sociálnych vecí
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a rodiny – týkajúce sa maloletých detí, adopcie detí a na súdy – občania pozbavení svojprávnosti na
niektoré úkony, vypracováva štatistiky pre potreby Štatistického úradu SR,...
V roku 2017 sa poskytovala opatrovateľská služba v rozsahu 1 úväzku + 0,10 koordinátor
sociálnych služieb. Ostatní klienti boli zaradení do projektu cez Implementačnú agentúru
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Projekt sa končil v apríli 2018. V zmysle zákona č.
448 /2008 o sociálnych službách a jeho novelizácii patrí medzi originálne kompetencie obce
zabezpečovanie a financovanie prevádzkových nákladov niektorých druhov sociálnych služieb –
terénna opatrovateľská služba, pobytové zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby.
Tým, že sa končí projekt cez IA MPSVR SR a v novele menovaného zákona je povinnosť
poskytnúť finančný príspevok na prevádzku, je predpoklad, že v roku 2018 narastú výdavky na
poskytovanie sociálnych služieb.
Obec Šenkvice je prevádzkovateľom útulku, ktorý sa nachádza v uzatvorenom dvore hasičskej
zbrojnice na ulici Zapotok 79. Útulok vytvárajú dve samostatné unimobunky s celkovou kapacitou
štyroch miest a jeden mobilný dom. Na prevádzku útulku obec z časti využíva finančný príspevok
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý je vyplácaný podľa počtu obsadených
miest v útulku. Klient útulku za poskytnutie služieb útulku platí sumu 2,- € na deň. Služby útulku v
roku 2015 využili spolu 3 klienti, v roku 2016 4 klienti, v roku 2017 spolu 3 klienti a v súčasnosti 4
klienti.
Obec Šenkvice poskytuje svojim občanom aj jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.
Počas roka 2017 boli poskytnuté jednorazové sociálne dávky 11 žiadateľom v celkovej sume 880,€. V roku 2016 boli poskytnuté 8 žiadateľom v celkovej sume 400,- € a v roku 2015 boli poskytnuté
7 žiadateľom v celkovej sume 370,- €.
Obec Šenkvice v rámci svojho rozpočtu vymedzuje aj finančné prostriedky v oblasti
starostlivosti o seniorov - poskytovanie sociálnej služby v dennom centre - Klubu dôchodcov
Šenkvice prispieva napr. na autobusovú dopravu dôchodcov na divadelné predstavenia a iné
kultúrne podujatia, financuje interiérové vybavenie klubových priestorov, ktoré sa nachádzajú v
suteréne budovy Obecného úradu v Šenkviciach na Námestí G. Kolinoviča č. 5. Členovia Klubu
dôchodcov, ktorých je v súčasnosti približne 105, sa aktívne zapájajú aj do kultúrno –
spoločenských aktivít obce.
Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých, zákl. organizácia Šenkvice, využívajú na
svoje stretávania klubové priestory v budove hasičskej zbrojnice, na ulici Zapotok 79, ktorá je
majetkom obce.
V obci nepôsobí sociálne zariadenie, v ktorom je možné zabezpečiť sociálnu službu odkázaným
v zariadení. Najbližšie zariadenie s pobytovou formou sa nachádza v Pezinku, kde je možnosť
zabezpečiť potrebné sociálne služby v zariadení. Sociálne služby pre túto sociálnu skupinu
v súčasnosti zabezpečuje aj rodina s využitím ďalších systémov sociálneho zabezpečenia a pomoci
cez dávky. Na koordináciu sociálnej služby obec má vytvorenú funkciu sociálneho pracovníka – na
posúdenie problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií
o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej
odbornej pomoci. Čiastočne supluje prácu terénneho pracovníka na vyhľadávanie a evidenciu
občanov odkázaných na sociálnu službu.
Prostredníctvom neziskovej organizácie Charita Šenkvice, n.o. sú pre občanov obce
zabezpečované aj nasledujúce sociálne služby:
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prepravná služba, ktorá je v období jedného kalendárneho roka poskytovaná približne 30 občanom
obce. Občania sú prepravovaní na vyšetrovania k lekárom, na nákupy, na návštevy cintorínov, do
záhrady, na úrady a inštitúcie. Občanom je rovnako zabezpečovaný dovoz liekov v prípade potreby.
Občanom je v prípade záujmu zabezpečené zapožičiavanie zdravotníckych a rehabilitačných
pomôcok, čo v období jedného roka využijú približne 10 občania. Na území obce Šenkvice nie je
zriadený denný stacionár ale v spolupráci s Charitou Šenkvice, n.o. 3 občania obce Šenkvice
navštevujú denný stacionár v obci Vištuk. Prostredníctvom Charity Šenkvice, n.o. majú občania
možnosť sprostredkovania osobnej asistencie, odľahčovacej služby a terénnej opatrovateľky.
Obecnému zastupiteľstvu v Šenkviciach bola každoročne v prvom štvrťroku na zasadnutí
predkladaná informácia o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti a ďalších sociálnych služieb
v obci za predchádzajúci kalendárny rok, čím poslanci miestneho zastupiteľstva mali vytvorený
komplexný pohľad na poskytovanie sociálnych služieb občanom obce.

2.8.

Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale najmä skupina, komunita
a sociálne prejavy, ktoré sa ich týkajú. Ide o subjekt, ktorý je definovaný spoločným znakom
odvodeným od sociálneho znevýhodnenia, t. j. od znaku, ktorý ho posúva do polohy závislosti na
iných osobách alebo na štátnych opatreniach.
Veková štruktúra, ktorá je súčasnosti relatívne stabilizovaná má vzhľadom k vysokému rastu
indexu starnutia a indexu ekonomickej závislosti jednoznačnú tendenciu ďalšieho a trvalého nárastu
poproduktívnej kategórie populácie v komunite, čo je vo väzbe na ďalšie skutočnosti významným
faktorom a indikátorom pre plánovanie sociálnych služieb pri ktorých je nevyhnutné venovať
vzrastajúcu pozornosť práve tejto vekovej kategórií, nakoľko starnutie nie je možné žiadnym
spôsobom zastaviť.
Z dostupných demografických údajov na základe štatistického predpokladu bol odhadnutý
počet občanov, ktorí budú potrebovať istú formu sociálnej pomoci, prípadne sociálnych služieb.
Použité boli pri tom orientačné údaje, ktoré vymedzujú potrebu sociálnych služieb vo vzťahu
k veku, miere závislosti na pomoc pri sebaobsluhe a zdravotného postihnutia.
Obec sa v rámci svojich možností snaží kompenzovať určité sociálne znevýhodnenie.
Dňa 02.05.2018 sa konalo úvodné verejné stretnutie občanov k tvorbe komunitného plánu obce
Šenkvice, v priebehu ktorého boli zadefinované tri cieľové skupiny, ku ktorým je potrebný
individuálny prístup:
- rodina, deti a mládež,
- seniori a občania so zdravotným postihnutím,
- osoby v nepriaznivej životnej situácii.
Pre každú cieľovú skupinu bola zriadená pracovná skupina. Výstupom pracovných stretnutí týchto
skupín boli podklady pre analýzy uvedené v nasledujúcich podkapitolách.
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2.8.1. Rodina, deti a mládež

Sociálne služby vo vzťahu k predmetnej cieľovej skupine je potrebné prioritne orientovať na
ohrozené rodiny, rodiny v kríze a mladých ľudí. Ohrozená rodina - rodina, ktorá sa ocitla pod
vplyvom vonkajších a vnútorných faktorov, ktoré ju ohrozujú. Najčastejšie ide o:
- neadekvátne rodičovské postoje, hodnoty, vzory a zručností,
- strata bývania,
- užívanie alkoholu alebo iných návykových látok (najmä ako prostriedok na odbúranie
stresu),
- náhle životné zmeny alebo iné stresové situácie,
- upadanie prostredia, v ktorom rodina žije,
- chudoba, sociálne vylúčenie,
- poruchy učenia a správania sa,
- špeciálne psychologické problémy, psychiatrické diagnózy,
- fajčenie maloletých, šikanovanie, kyberšikana,
- vzťahy v rodine, vzťahy so spolužiakmi, neadekvátne vzory,
- poškodzovanie majetku, vandalizmus zo strany mládeže,
- rodiny s hendikepovyným dieťaťom,
- nedostatok finančných prostriedkov rodičov na zariadenie izieb pre deti, resp. na opravy
a rekonštrukcie príbytkov,
- nesprávne stravovacie návyky deti zo sociálne slabších rodín.
Mládež v obci je organizovaná, infraštruktúra na zabezpečenie činnosti voľného času sa
nachádza najmä v kultúrnom dome – Kultúrne a informačné stredisko ako súčasť organizačnej
štruktúry Obecného úradu v Šenkviciach, športové ihriská a príroda okolo obce. V obci je možnosť
športového vyžitia mládeže na dobrej úrovni. Hlavnou úlohou kultúrneho centra v obci Šenkvice je
udržiavať, podporovať a rozvíjať kultúrne a duchovné hodnoty, starať sa o národné kultúrne
dedičstvo, rozvíjať miestne a celonárodné hodnoty a tradície, podieľať sa na vytváraní nových,
podporovať a rozvíjať na dobrovoľnej báze tvorivé záujmovo-umelecké, vzdelávacie a voľno
časové aktivity jednotlivcov i rôznych skupín obyvateľstva.
Výborná je vzájomná spolupráca Obecného úradu v Šenkviciach so školami. Deti sa aktívne
zapájajú do podujatí organizovaných obcou, napr. pre dôchodcov, pre jubilantov, pre matky ku Dňu
matiek, privítanie detí do života, rôzne slávnosti ako napr. šenkvické hody, pastorále, atď. Pre deti
a mládež sú organizované výchovné koncerty, koncerty, divadelné predstavenia, akadémie,
karnevaly, rôzne cvičenia a kurzy a iné voľnočasové aktivity. Aktívne s deťmi a mládežou pracuje
aj obecná knižnica, napr. zamestnankyňa obecnej knižnice pravidelne deťom prezentuje nové knihy
v knižnici, číta im priamo v školskom zariadení z kníh, organizuje aktivity na podporu záujmu
čítania ako napr. Noc s Andersenom, Strašidelné čítanie, atď. Deti zo základnej aj materskej školy
pravidelne navštevujú priestory knižnice, kde sú pre nich pripravené rôzne vzdelávacie programy
v oblasti literatúry.
Obec neposkytuje finančný príspevok výborným študentom. Na konci školského roka sú
najlepší žiaci za študijné výsledky alebo za úspešnú účasť v súťažiach obcou odmenení vecnými
darmi, pričom odmeňovanie je verejné a koná sa pri príležitosti podujatia Jánske ohne a vítanie leta.
Obec nemá vypracovanú vlastnú legislatívu na podporu detí zo sociálne slabších rodín. Zásady
poskytovania finančnej podpory pri stravovaní sociálne odkázaných detí v školskej jedálni
v prípade potreby je riešené s prostredníctvom Úradu práve, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti
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sa neposkytuje dotácia pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením.
Obec nemá vypracované zásady poskytovania finančnej podpory pri narodení dieťaťa.
Obec momentálne má jedno dieťa umiestnené v detskom domove - náhradnej rodinnej
starostlivosti. V reedukačnom zariadení nie sú umiestnené deti. Obec nemá vypracovanú vlastnú
legislatívu ohľadne sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na sanáciu krízovej situácie
v rodine a na ochranu práv a právom chránených záujmov detí.
Obec poskytuje pomoc v naliehavých prípadoch, ak je život dieťaťa ohrozený, alebo je
ohrozený jeho psychosomatický vývoj. V zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a zákona č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorý dal obciam a mestám nové
kompetencie a povinnosti, je potrebné sa zaoberať predchádzaniu patologických javov. Úlohou
obce je ochrana detí pred týraním, zneužívaním a zanedbaním výchovy a výživy zo strany rodičov.
Identifikácia problému:
-

vyhľadávacia činnosť sociálne slabších rodín s deťmi, ktoré potrebujú pomoc,
nevhodné trávenie voľného času,
chýba miestna legislatíva.

SWOT analýza:
Silné stránky:
- existencia materskej školy so školskou jedálňou,
- existencia základnej školy s úplnou školskou dochádzkou, školskou jedálňou, školským
klubom detí a záujmovými krúžkami pre deti,
- činnosť psychológa a asistenta učiteľa na základnej škole,
- záujmové krúžky pre deti v materskej škole, základnej škole, kultúrnom dome,
športoviskách (futbalové ihrisko, ihrisko pozemného hokeja, viacúčelové ihrisko, detské
ihriská, telocvičňa, motocrossový areál, tenisové kurty, posilňovňa, bikrosová dráha,
turistika, cirkevné aktivity, hasičský krúžok),
- aktívna spolupráca školy s políciou - v oblasti dopravnej výchovy a predchádzania
patologickým javom, s Dobrovoľným hasičským zborom Šenkvice, hasičským
a záchranným zborom.
- aktívna spolupráca školy s rodičmi,
- pravidelné organizovanie kultúrno – spoločenských udalostí pre deti a mládež,
- športoviská a detské ihriská,
- vytváranie možností voľnočasových aktivít v kultúrnom dome, knižnica,
- blízkosť turisticky zaujímavých miest,
- aktivita materského centra, ktoré je umiestnené v budove, ktorá je majetkom obce,
- pokoj vidieckeho prostredia,
- zdravotné stredisko, v ktorom lekársku činnosť vykonáva jeden pediater, dvaja zubári a
jeden čelustný ortopéd,
- lekáreň priamo na zdravotnom stredisku,
- verejná autobusová doprava v rámci obce – obsluhovanie viacerých zastávok v obci,
- existencia Komisie školstva pri OZ, Komisie mládeže a športu pri OZ, Komisie kultúry
a cestovného ruchu pri OZ,
- možnosť prenájmu haly v telocvični po skončení vyučovacieho procesu,
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-

v ranných hodinách je zamestnancami obce Šenkvice zabezpečovaný dohľad pri troch
prechodoch pre chodcov z dôvodu zvýšenia bezpečností detí idúcich do základnej školy.

Slabé stránky:
- absencia centra pre rodiny s deťmi a komunitného centra,
- absencia terénno sociálnej práce pre cieľovú skupinu (napr. kontrola podávania alkoholu
mladistvým),
- nárast počtu rodín s patologickými javmi (nevhodné vzory rodičov, alkoholizmus, drogová
závislosť, záškoláctvo, závislosť na internete,...),
- neexistujúce nájomné sociálne byty pre rodiny s deťmi,
- absencia zariadenia núdzového bývania pre rodiny s deťmi,
- rozvodovosť, neúplne rodiny, disfunkčné rodiny, neplnenie si rodičovských povinností,
záškoláctvo,
- nevybudované cyklochodníky, ktoré by zabezpečovali bezpečnosť detí a mládeže,
- absencia sociálneho poradenstva pri rozpadávajúcom sa manželstve,
- chýbajúca legislatíva na úrovni obce, napr. VZN alebo zásady poskytovania finančnej
podpory pri narodení dieťaťa, resp. VZN, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní
finančných príspevkov obcou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, VZN na podporu detí zo sociálne slabších rodín.
Príležitosti:
- využitie projektov,
- možnosti rozpočtu obce,
- spolupráca škôl s rodinami,
- dobrovoľníctvo.
Ohrozenia:
- nízky rozpočet obce pre sociálnu oblasť,
- chýbajúca legislatíva.

Ciele, ktoré pracovná skupina definovala:
- Spolupráca škôl so špeciálnymi pedagógmi, logopédmi:
Zámerom je podporenie spolupráce materskej a základnej školy so špeciálnymi pedagógmi,
logopédmi. Cieľom je napr. aby rodičia s deťmi nemuseli za týmito špecialistami cestovať mimo
obce, zabezpečenie včasnej diagnostiky a tým podchytenia správneho vývoja dieťaťa.
- Zlepšiť kvalitu športového areálu na ulici Domovina:
Zámerom je zdokonalenie športového areálu - futbalového ihriska a ihriska pre pozemný hokej
nachádzajúceho sa na ulici Domovina z dôvodu bezpečnosti detí a mládeže, napr. vybudovaním
oplotenia. Podporiť aj iné aktivity, ktoré by bolo vhodné uskutočňovať v tomto športovom areáli,
napr. vytvoriť podmienky aj pre iné druhy športov.
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- Zorganizovanie spoločných športových aktivít obyvateľov:
Zámerom je usporiadanie spoločných športových aktivít občanov, ktorého by zúčastnili všetky
vekové kategórie, napr. obecný olympijský deň. Organizátorom by bola obec v spolupráci so
školami a športovými klubmi, resp. spolkami.
- Spojenie kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré organizuje obec s voľnočasovými
aktivitami:
Zámerom je vhodné spojenie kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré organizuje obec s
voľnočasovými aktivitami pre deti, mládež i celé rodiny, napr. spojiť podujatie Ockov kotlík
s montessori dielničkami, ktoré by prebiehali v sále kultúrneho domu. Docielila by sa väčšia účasť
návštevníkov podujatí.
- Vytvorenie preventívnych programov na zníženie sociálno-patologických javov a edukácia
v oblasti prevencie:
Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže, ktoré
nezaťažuje finančne veľmi rodičov detí, pomáha predchádzať sociálno-patologickým javom. Forma
programov napr. besedy s lekármi, špeciálnymi psychológmi, logopédmi, záchranármi, diskusie,
prednášky pre rodičov detí a dospievajúcu mládež, webstránka obce, informačné tabule.
- Zriadenie sociálnej služby - Zariadenie núdzového bývania:
V obci nie je riešená krízová situácia rodín a jednotlivcom s deťmi, nakoľko útulok nie je vhodný
pre rodiny s deťmi. V zariadení núdzového bývania by sa poskytovalo ubytovanie na určitý čas,
sociálne poradenstvo.
- Zriadenie centra pre rodiny s deťmi a komunitného centra:
Zámerom je zriadenie centra pre rodiny s deťmi a komunitného centra za účelom zmysluplného
trávenia voľného času - najmä aktivity vo voľnom čase pre deti a mládež, rodiny, pričom je vhodné
využívať také formy, ktoré dokážu zaujať aj rizikové skupiny mládeže. Možnosť doplnenia napr.
o párové poradenstvo.
- Rozšírenie personálnych kapacít výkonu práce v sociálnej oblasti na Obecnom úrade
v Šenkviciach - vytvorenie pracovného miesta pre sociálneho pracovníka v súlade s potrebami
občanov - terénny sociálny pracovník pre rodiny s deťmi a mládež:
Zámerom je rozšírenie personálnych kapacít výkonu práce v sociálnej oblasti na Obecnom úrade
v Šenkviciach - zabezpečiť pracovné miesto sociálneho pracovníka s cieľom zintenzívnenia
sociálneho poradenstva a odborného výkonu sociálnych služieb.
Vybudovanie cyklochodníkov:
Zámerom je vybudovať cyklochodníky vo vhodných lokalitách, ktoré by zabezpečovali bezpečnosť
detí a mládeže.
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2.8.2. Seniori a občania so zdravotným postihnutím
Služby určené seniorom sú poskytované občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie
starobného dôchodku a ocitli sa v situácií vyžadujúcej podporu komunity, je možné charakterizovať
túto skupinu týmito spoločnými prejavmi:
- predlžovanie individuálneho aj priemerného veku,
- nárast miery chorobnosti a tým aj závislosti na sociálnej pomoci,
- vdovstvo – skôr, či neskôr strata životného partnera a s tým súvisiace sociálne a ekonomické
zmeny,
- stále existujúci využiteľný potenciál jedincov k aktivitám vo svoj prospech aj v prospech
komunity.
Z hľadiska početnosti ide o jedinú sociálnu kategóriu populácie, ktorá má trvale a prirodzene
vzostupnú tendenciu svojho rastu premietajúcu nárastu v porovnaní k pomeru k ostatným
kategóriám populácie komunity.
Podľa údajov Štatistického úradu SR občania nad 60 rokov tvoria vyše 22 % z celkového počtu
obyvateľov, to znamená, že ide o najväčšiu skupinu odkázanú alebo perspektívne odkázanú na
sociálne služby. Podiel ľudí poproduktívneho veku má narastajúcu tendenciu. Podľa odhadov bude
opatrovateľskú službu v blízkej budúcnosti permanentne potrebovať 12 až 14 obyvateľov
a umiestnenie v sociálnom zariadení 12 osôb a viac.
Obec vytvára technické a materiálne podmienky na činnosť organizácie seniorov - Klub
dôchodcov Šenkvice. Obec organizuje pre seniorov kultúrno-spoločenské aktivity v obci, napr.
koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, výstavy, posedenie pre jubilantov, Deň úcty k starším,
prispieva na autobusovú dopravu dôchodcov na divadelné predstavenia a iné kultúrne podujatia,
financuje interiérové vybavenie klubových priestorov, ktoré sa nachádzajú v suteréne budovy
Obecného úradu v Šenkviciach. Členovia Klubu dôchodcov sa aktívne zapájajú aj do kultúrno –
spoločenských aktivít obce, napr. pri podujatí Veľkonočné inšpirácie, vianočné trhy, atď. Seniori
svojou aktivitou inšpirujú aj mladšiu generáciu v obci.
Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých, zákl. organizácia Šenkvice, využívajú na
svoje stretávania klubové priestory v budove hasičskej zbrojnice, na ulici Zapotok 79, ktorá je
majetkom obce.
Opatrovateľská služba ako starostlivosť v domácom prostredí, je jedna z foriem terénnych
sociálnych služieb v komunite obce pre kategóriu seniorov. Obsah a rozsah ich poskytovania je
prevažne zameraný na samotnú a limitovane chápanú opatrovateľskú službu poskytovanú len
v časovo vymedzenom rozsahu, ktorý dovoľuje vykonávať len vlastné úkony pomoci
a opatrovateľských činností.
Obec neprevádzkuje vlastnú jedáleň pre dôchodcov. Stravovanie v prípade potreby obecný úrad
zabezpečuje v spolupráci s Charitou Šenkvice, n.o. od registrovaného dodávateľa. Postup
a podmienky pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v obci nie
sú upravené zásadami alebo VZN.
Obec nedopláca ekonomicky oprávnené náklady za obyvateľa obce umiestneného v sociálnom
zariadení.
Bezbariérovosť v obci je riešená čiastočne, priestory obecného úradu a zdravotného strediska
sú bezbariérové.
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Identifikácia problémov:
- vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu pomoc,
- osamelí seniori so zdravotnými problémami,
- informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb,
- bezbariérovosť v obci,
- miestna legislatíva,
- sociálna služba v zariadení,
- ľahšia možnosť ovplyvnenia tejto skupiny nekalými praktikami, ako napr. podomový predaj,
nebankové pôžičky, predražený tovar,...
Dôležitou skupinou sú občania so zdravotným postihnutím, čiže sa jedná o skupinu občanov,
ktorej sociálne problémy vznikajú ako následok ich zdravotného postihnutia, ktoré sú buď vrodené
alebo získané úrazom, či chorobou počas ontogenézy.
Z kriteriálneho hľadiska charakteru postihnutia rozdeľujeme občanov so zdravotným postihnutím
do 5 základných kategórii:
- mentálne a psychické postihnutia,
- zmyslové postihnutia,
- postihnutia pohybového aparátu,
- kombinované postihnutia,
- ostatné postihnutia (mnohé majú charakter civilizačných ochorení).
Každá z uvedených kategórii postihnutí má rozdielne dopady na sociálne následky postihnutia
a tým aj na špecifické potreby a formy pomoci spoločnosti pri ich uspokojovaní. Zákon
o sociálnych službách venuje dostatočný priestor v oblasti poskytovania sociálnych služieb čo sa
týka sortimentu ich druhov ako aj foriem poskytovania. Mimo oblasť sociálnych služieb je
najdôležitejším právnym predpisom v novej legislatíve podpora sociálneho začlenenia fyzických
osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti. V spolupráci s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny je možnosť vytvorenia chránenej dielne pre zamestnanie zdravotne postihnutej osoby.
Zároveň je potrebné zvyšovanie informovanosti o možnosti zamestnávania sociálne vylúčených
občanov v podnikateľskom sektore.
V obci je registrovaná miestna organizácia zdravotne postihnutých osôb: Slovenský zväz
telesne postihnutých, zákl. organizácia Šenkvice. Kvôli adresnosti pri riešení problémov zdravotne
postihnutých, bolo by vhodné riešiť potrebu postihnutých osôb v spolupráci s miestnu organizáciu.
Obec neprispieva na čiastočnú úhradu nákladov stravy pre zdravotne postihnutých. Postup
a podmienky pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v obci nie
sú upravené zásadami alebo VZN.

-

Identifikácia problému:
vyhľadávacia činnosť občanov so zdravotnými problémami, ŤZP,
informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb,
chýba možnosť zamestnať zdravotne postihnuté osoby,
nie je vyriešená bezbariérovosť v obci.

V poslednej dobe badať ťažkosti s umiestnením odkázaných na pomoc v zariadeniach. Je
nevyhnutné vytvorenie sociálneho zariadenia pre potreby obce a regiónu v spolupráci s VÚC,
regionálnym združením obcí alebo s tretím sektorom, nakoľko za niekoľko rokov kvôli prestarnutiu
obyvateľstva vznikne problém so sociálnymi službami v obci ako aj v regióne. Preto je vhodné,
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aby obec podporovala aktivity subjektov na vytvorenie sociálneho zariadenia pre potreby obce.
Treba preskúmať možnosť a potrebu vytvorenia pobytového zariadenia pre seniorov. Všetko závisí
od finančnej možnosti obce a záujme subjektov na poskytovanie sociálnych služieb.
SWOT analýza:
Silné stránky:
- fungujúca opatrovateľská služba,
- existencia Klubu dôchodcov v objekte, ktorý je majetkom obce,
- čiastočné financovanie Klubu dôchodcov,
- organizácie pôsobiace v obci: Slovenský zväz telesne postihnutých, Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska, Klub dôchodcov, Spolok žien, Matica slovenská,
- pravidelné organizovanie kultúrno – spoločenských udalostí pre seniorov Obecným úradom
v Šenkviciach a aktívnymi dobrovoľníkmi,
- existujúca prepravná služba,
- zdravotné stredisko, v ktorom lekársku činnosť vykonávajú dvaja praktickí lekári pre
dospelých, jeden psychiater, dvaja zubári a jeden čelustný ortopéd,
- lekáreň priamo na zdravotnom stredisku,
- dostupnosť služieb Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
- existujúce zapožičiavanie zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok,
- verejná autobusová doprava v rámci obce – obsluhovanie viacerých zastávok v obci,
- existencia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri OZ a Komisie sociálno – zdravotnej pri
OZ,
- obec poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z bytov vo výške 50
% z daňovej povinnosti pre držiteľov preukazov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím a držiteľov preukazov FO s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych FO, ktoré slúžia na trvalé bývanie,
- dostupný denný stacionár v susednej obci so zabezpečenou prepravou,
- obec poskytuje oslobodenie od dane za psa pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím.
- dobrá spolupráca cirkvi a obce,
- aktívne cirkevné spoločenstvo.
Slabé stránky:
- neexistujúca pobytová sociálna služba – zariadenie pre seniorov,
- neexistencia jedálne alebo výdajne cenovo zvýhodnených obedov pre dôchodcov,
- obec neprispieva na obedy dôchodcom,
- dôchodcovia nemajú úľavu z daňovej povinnosti voči obci, ani na výške poplatku za
komunálny odpad a drobný stavený odpad,
- nedostatočný počet lavičiek na oddych,
- nedostatočný počet klubových priestorov pre stretávanie rôznych spolkov a skupín občanov,
- neexistujúce nájomné obecné byty pre dôchodcov,
- nie je dostatočne riešená bezbariérovosť v obci,
- chýbajúca legislatíva na úrovni obce, napr. VZN alebo zásady, ktorým sa určuje postup pri
poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v obci,
- nevybudované cyklochodníky, ktoré by zabezpečovali bezpečnosť cyklistov a vytvárali by
možnosti pre rehabilitáciu,
- edukácia v oblasti predchádzania následkov nekalých praktík (podomový predaj, nebankové
pôžičky, predražený tovar, krádeže).
Príležitosti:
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-

využitie projektov,
možnosti rozpočtu obce.

Ohrozenia:
- demografický vývoj – starnutie generácie,
- nízky rozpočet pre sociálnu oblasť,
- chýbajúca legislatíva.

Ciele, ktoré skupina definovala:
- Zriadenie a prevádzkovanie Centra sociálnych služieb - zariadenie pre seniorov,
a zariadenie opatrovateľskej služby, denné centrum a služba jedálne:
Zriadiť v obci Šenkvice pobytovú sociálnu službu - zariadenie pre seniorov s dostatočnou kapacitou
8 klientov a viac, vzhľadom na zvyšujúci sa záujem občanov obce o zabezpečenie tejto sociálnej
služby, ktorý je pravdepodobne spôsobený demografickým vývojom - starnutím populácie.
Zriadiť v rámci centra sociálnych služieb zariadenie opatrovateľskej služby pre občanov - pobytová
forma.
Zriadiť v rámci centra sociálnych služieb aj denné centrum pre aktívnych seniorov, kde by mohli
realizovať svoje záujmové činnosti, čo bude vhodne dopĺňať charakter zariadenia a bude mať
pozitívny vplyv aj na klientov zariadenia pre seniorov.
Zriadenie jedálne pre obyvateľov obce, ktorí žijú v domácich podmienkach.
- Rozšírenie spolupráce s poskytovateľmi sociálnych služieb v obci:
Zámerom je zabezpečiť promptnú dostupnosť sociálnych služieb pre občanov.
- Doplnenie lavičiek po obci:
Zámerom je doplnenie lavičiek po obci slúžiacich na oddych nielen pre seniorov ale aj pre všetkých
občanov.
- Rozšírenie počtu klubových priestorov pre stretávanie sa rôznych spolkov a skupín občanov:
Zámerom je rozšírenie počtu vhodných klubových priestorov slúžiacich na stretávanie rôznych
spolkov a skupín občanov.
-Vybudovanie cyklochodníkov:
Zámerom je vybudovať cyklochodníky vo vhodných lokalitách, ktoré by zabezpečovali bezpečnosť
cyklistov a vytvárali by možnosti pre rehabilitáciu seniorov a občanov so zdravotným postihnutím.
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- Zabezpečiť efektívny systém informovanosti seniorov a občanov so zdravotným postihnutím
o sociálnych službách a platnej legislatíve:
Zámerom je zabezpečiť komunikačný kanál, prostredníctvom ktorého by sa seniori a občania so
zdravotným postihnutím dozvedeli, ako a akým spôsobom môžu riešiť svoje problémy, Môže ísť
o rôzne formy, napr. samostatne tlačené letáky, plagáty, informačné tabule, články v miestnom
časopise Šenkvičan, elektronické média - webstránka obce, miestny rozhlas, priama osveta, besedy,
prednášky.
- Edukácia v oblasti predchádzania následkov nekalých praktík:
Edukácia v oblasti predchádzania následkov nekalých praktík (podomový predaj, nebankové
pôžičky, predražený tovar, krádeže).
Vybudovanie pitných fontánok po obci:
Zámerom je vybudovanie pitných fontánok umiestnených po obci za účelom ovlaženia sa občanov.
- Rozšírenie personálnych kapacít výkonu práce v sociálnej oblasti na Obecnom úrade
v Šenkviciach - Vytvorenie pracovného miesta pre sociálneho pracovníka v súlade
s potrebami občanov - terénny sociálny pracovník pre seniorov:
Zámerom je rozšírenie personálnych kapacít výkonu práce v sociálnej oblasti na Obecnom úrade
v Šenkviciach zabezpečiť pracovné miesto pre terénneho sociálneho pracovníka s cieľom
vyhľadávať osamelých seniorov, ktorí potrebujú pomoc inej osoby s cieľom ich integrácie do
spoločnosti, zabezpečenie informovanosti seniorov v otázkach možnosti využitia sociálnych
služieb, t.j. zintenzívnenie sociálneho poradenstva a odborného výkonu sociálnych služieb.

39

2.8.3. Osoby v nepriaznivej životnej situácii
Medzi osoby v nepriaznivej životnej situácii sa zaraďujú dlhodobo nezamestnaní, ľudia bez
vzdelania, s nízkym vzdelaním a so zdravotnými, sociálnymi a spoločenskými problémami.
Najčastejším dôvodom dlhodobej evidencie uchádzačov o zamestnanie je ich nedostatočné
alebo minimálne vzdelanie, nevyhovujúca kvalifikácia, nízka zručnosť pre potreby trhu práce, strata
pracovných návykov a vek.
Obec v aktívnej spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok v zmysle § 50 j a
§ 54 ods. 1 písm a/ zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa podieľa na projektoch, na
ktorých je obec finančne spoluúčastná.
Cieľom projektov je:
-

-

vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú
problém uplatniť sa na trhu práce, upratovanie, skrášľovanie a údržba verejných
priestranstiev a životného prostredia, z ber separovaného odpadu,. údržba cintorínov,
novozískanie a udržanie pracovných návykov, zaradenie do kolektívu,
nezanedbateľná je aj možnosť vylepšiť si rodinný rozpočet,
finančné aj morálne ocenenie,
zotrvanie uchádzačov o zamestnanie v pracovnom procese aj po ukončení projektu,
zníženie nezamestnanosti v obci.

Proces poklesu nezamestnanosti sa snaží Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podporovať
organizovaním rekvalifikačných kurzov, tak aby spĺňali požiadavky budúcich zamestnávateľov
a zároveň uchádzačov o zamestnanie, ale aj zamestnávateľov motivovať prostredníctvom aktívnych
opatrení na trhu práce – zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z.
Identifikácia problémov:
-

strata záujmu o prácu a zamestnanie,
obmedzené možnosti zamestnať obyvateľov s nízkym vzdelaním,
chýbajúci systém motivácie a sprevádzania pre rozvoj zamestnanosti – agentúra podporovaného
zamestnávania, príležitostných prác, podporovanej práce,
narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami.

Najrôznorodejšiu sociálnu skupinu svojim zložením vytárajú občania so sociálnymi
a spoločenskými problémami, preto aj potreby, prístupy, formy a nástroje sociálnej pomoci vo
vzťahu k tejto sociálnej skupine sú veľmi rôznorodé. K tejto sociálnej skupine zaraďujeme:
- občanov bez prístrešia,
- občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby,
- dlhodobo nezamestnaní občania,
- občania spoločensky neprispôsobiví,
- závislí občania.
Ak vezmeme prevenciu ako celok od sekundárnej po primárnu, ako predchádzanie vzniku
nežiaducich spoločenských situácií včasným odstraňovaním ich príčin, tak zameranie sociálnej
prevencie by malo byť najvyšším princípom predchádzania patologických javov a krízovým
situáciám rodinách.
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Obec v rámci svojich možností podporuje začlenenie osôb v nepriaznivej životnej situácii do
spoločnosti, a to nasledovnými spôsobmi:
Obec Šenkvice prevádzkuje útulok, ktorý sa nachádza v uzatvorenom dvore hasičskej zbrojnice
na ulici Zapotok 79. Útulok vytvárajú dve samostatné unimobunky s celkovou kapacitou štyroch
miest a jeden mobilný dom. Na prevádzku útulku obec z časti využíva finančný príspevok
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý je vyplácaný podľa počtu obsadených
miest v útulku. Táto služba je zapísaná do Registra poskytovateľov sociálnych služieb
Bratislavského samosprávneho kraja, obcou Šenkvice.
Obec každý rok organizuje v miestnej reštaurácii vianočnú večeru pre osamotených ľudí a pre
ľudí v nepriaznivej životnej situácii, v rámci ktorej je občanom odovzdaný vianočný balík.
Obec Šenkvice v spolupráci s Charitou Šenkvice, n.o. poskytuje občanom základné sociálne
poradenstvo, medzi ktoré možno zaradiť pomoc pri vybavovaní dokladov pre občanov bez domova
a občanom po návrate z ústavu na výkon trestu odňatia slobody, zároveň pomoc pri vybavovaní
dokladov potrebných pre inštitúcie ako napr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, napr. pri
vybavovaní kompenzačných dávok. Občanom bez domova a občanom po návrate z ústavu na
výkon trestu odňatia slobody je poskytnuté poradenstvo a pomoc pri umiestňovaní do sociálnych
zariadení v prípade potreby, zabezpečenie návštevy lekára, pomoc pri vybavovaní štátnych dávok,
dôchodkov. Druhotným cieľom poskytovania týchto sociálnych služieb je aj usmernenie takýchto
občanov a zároveň tým spôsobom aj ochrana obyvateľov obce pred prípadnými nepriaznivými
vplyvmi týchto občanov na svoje okolie.
Obec Šenkvice umožňuje občanom vykonávať trest povinnej práce v súlade s ust. § 4 ods. 2
zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Títo občania vykonávajú napr. úpravu verejných priestranstiev, pomocné stavebné práce,
upratovacie a čistiace práce, resp. iné pomocné práce.
Obec Šenkvice zároveň umožňuje svojim občanom v zmysle ust. § 10 ods. 3 zákona č.
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov odpracovanie
dávky hmotnej v núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne na vykonávaní menších obecných služieb pre
obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec.
Charita Šenkvice, n.o. každý rok v predvianočnom období sa zúčastňuje potravinovej zbierky,
napr. v roku 2017 bol potravinový balíček odovzdaný do 24 šenkvických rodín.
Identifikácia problému:
- zintenzívnenie vyhľadávacej činnosti občanov odkázaných na pomoc,
- chýbajúce preventívne sociálne opatrenia a financie,
- narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami,
- skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie,
- informácie o možnostiach sociálnej pomoci,
- násilie v rodinách spojené so závislosťou na alkohole.

Treba zvážiť možnosť vytvorenia osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi, aby sa dávky
sociálneho systému využívali na ten účel, na ktorý sú poskytované štátom.
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SWOT analýza:
Silné stránky:
- nízka nezamestnanosť,
- dobrá dostupnosť zamestnania z hľadiska dopravy do zamestnania,
- útulok,
- fungujúca opatrovateľská služba,
- organizácie pôsobiace v obci: Slovenský zväz telesne postihnutých, Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska,
- existujúca prepravná služba,
- existujúca potravinová pomoc pre sociálne odkázaných a dôchodcov s nízkymi príjmami,
- základné sociálne poradenstvo,
- zdravotné stredisko, v ktorom lekársku činnosť vykonáva jeden psychiater
- poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej a sociálnej núdzi,
- existencia Komisie sociálno - zdravotnej pri OZ a Komisie verejného poriadku pri OZ,
- spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok - pomoc pri hľadaní práce
a pomoc pri informovaní o možnostiach kompenzačných dávok,
- dostupnosť služieb Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Slabé stránky:
- nedostatočný počet miest v chránenej dielni,
- nie je dostatočne riešená bezbariérovosť v obci,
- nie je zriadená pobytová sociálna služba,
- nedostatočné vyhľadávanie obyvateľov ohrozených nepriaznivými základnými životnými
podmienkami,
- absencia strediska osobnej hygieny,
- absencia práčovne a šatníka pre osoby v núdzi,
- absencia strediska sociálnej rehabilitácie.
Príležitosti:
- využitie projektov,
- možnosti rozpočtu obce,
- chránené dielne.
Ohrozenia:
- demografický vývoj – starnutie generácie,
- nízky rozpočet pre sociálnu oblasť.
Ciele, ktoré skupina definovala:
- Rozšírenie kapacity a renovácia už existujúceho útulku:
Zvýšenie počtu miest útulku a renovácia existujúcich priestorov útulku vzhľadom na
opotrebovanosť.
- Vytvárať podmienky pre zriadenie chránenej dielne:
Zámerom je vytvárať podmienky pre zriadenie chránenej dielne súkromným sektorom, čím sa môže
pozitívne ovplyvniť pohľad populácie na ľudí so zdravotným postihnutím, umožní sa ľuďom so
zdravotným postihnutím byť prospešný a zlepšiť si sociálnu situáciu.
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- Rozšírenie personálnych kapacít výkonu práce v sociálnej oblasti na Obecnom úrade
v Šenkviciach - vytvorenie pracovného miesta pre sociálneho pracovníka v súlade s potrebami
občanov (napr. terénny sociálny pracovník pre seniorov):
Zámerom je rozšírenie personálnych kapacít výkonu práce v sociálnej oblasti na Obecnom úrade
v Šenkviciach zabezpečiť pracovné miesto pre terénneho sociálneho pracovníka s cieľom
vyhľadávania občanov v nepriaznivej životnej situácii, poskytovať poradenstvo o dostupných
službách, o postupe pri krízových situáciách.
- Zabezpečiť efektívny systém informovanosti
o sociálnych službách a platnej legislatíve:

osôb v nepriaznivej životnej situácii

Zámerom je zabezpečiť komunikačný kanál, prostredníctvom ktorého by sa osoby v nepriaznivej
životnej situácii dozvedeli, ako a akým spôsobom môžu riešiť svoje problémy, Môže ísť o rôzne
formy, napr. samostatne tlačené letáky, plagáty, informačné tabule, články v miestnom časopise
Šenkvičan, elektronické média - webstránka obce, miestny rozhlas, priama osveta, besedy,
prednášky.
- Realizovať preventívne a vzdelávacie aktivity, programy, projekty a odborné poradenstvo:
Zámerom je napr. špecializované vzdelávanie pre dospelých pri hospodárení s financiami ako
nástroj na predchádzanie zadĺženosti.
- Zriadenie sociálnej služby - Zariadenie podporovaného bývania:
Zámerom je zriadenie zariadenia podporovaného bývania, ktoré je určené pre fyzické osoby od 16.
roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a dohľad pod ktorým je schopná viesť samostatný život.
- Zriadenie obecnej polície alebo inej formy zabezpečujúcej zvýšenie bezpečnosti občanov
a prevenciu:
Zámerom je zriadenie obecnej polície a inej formy zabezpečujúcej zvýšenie bezpečnosti občanov,
majetku občanov a prevenciu.
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2.9.

SWOT analýza celkovej sociálnej oblasti obce

Silné stránky:
- právo na poskytnutie sociálnych služieb je zaručené rovnako všetkým občanom,
- záujem komunity obce a jej oficiálnych zložiek o rozvoj sociálnej oblasti,
- pokoj vidieckeho prostredia,
- blízkosť turisticky atraktívneho miesta,
- dobrá spolupráca obecného úradu so školami,
- existencia pedagogického dozoru v obci,
- existencia infraštruktúry na voľnočasové aktivity,
- udržiavané staré zvyky a tradície obce,
- aktívne spoločenské organizácie,
- nízka nezamestnanosť,
- existencia miestnej organizácie zdravotne postihnutých a seniorov,
- existencia zdravotnej infraštruktúry,
- existencia komisií pri OZ,
- skúsenosti s poskytovaním sociálnych služieb,
- dobrá dostupnosť železničnej a autobusovej dopravy,
- dostatočná podpora tvorby pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v oblasti sociálnych
služieb,
- dostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej odkázanosti
na pomoc inej osoby.
Slabé stránky:
- chýba sociálna služba v zariadení,
- nepostačujúci počet kvalifikovaných zamestnancov, ktorí zabezpečujú poskytovanie sociálnych
služieb,
- migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za prácou do zahraničia,
- nedostatok finančných prostriedkov na rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych služieb,
- nie je vyriešená bezbariérovosť v obci,
- chýba miestna legislatíva,
- nárast počtu seniorov.
Príležitosti:
- zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov,
- cielenie opatrení podľa miestnych potrieb,
- rozvoj svojpomocného riešenia miestnych problémov,
- možnosti financovania sociálnych služieb z projektov,
- rozširovanie spolupráce samosprávy a regionálnych združení obcí,
- práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti pri riešení životných
situácií,
- podpora a rozvoj dobrovoľníctva,
- preventívne programy pre mládež, občanov so závislosťami, seniorov,
- rozšírenie spolupráce s existujúcimi poskytovateľmi sociálnych a zdravotných služieb.
Ohrozenia:
- možný odliv kvalifikovaných odborníkov zo sociálnej sféry do iných odvetví,
- nárast počtu občanov vyžadujúcich sociálne služby,
- nedostatok vlastných finančných prostriedkov obce na zabezpečenie sociálnych služieb,
- postoje a predsudky zo strany zamestnávateľov pri poskytovaní pracovných
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príležitostí znevýhodneným sociálnym skupinám komunity,
- nízke príjmy seniorov, ktoré neumožňujú platbu za sociálne služby,
- zvyšovanie segregácie a chudoby.
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3.
Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb, časový plán realizácie komunitného
plánu, určenie finančných, personálnych, prevádzkových a organizačných podmienok
Komunitný plán sociálnych služieb obce Šenkvice je rozvojový usmerňujúci dokument pre
všetky subjekty existujúce, či majúce aktivity na území obce, ktoré chcú realizovať činnosti
sociálneho rozvojového charakteru (podnikateľské subjekty, odborné organizácie, štátne orgány,
mimovládny sektor) a je základným podkladom pre tvorbu sociálnych projektov.
Strategická časť komunitného plánu rozvíja víziu obce Šenkvice v oblasti sociálnych služieb do
budúcna.
V tejto časti komunitný plán zadefinováva jednotlivé ciele a priority rozvoja sociálnych služieb
poskytovaných na území obce, ktoré vychádzajú z výstupov jednotlivých pracovných skupín.

Hlavný cieľ komunitného plánovania, ktorý bol stanovený:
Zvyšovanie úrovne a rozšírenie sociálnych služieb v obci Šenkvice.

Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v spojitosti s časovým plánom realizácie
komunitného plánu, určenia finančných, personálnych, prevádzkových a organizačných
podmienok:
Cieľ č. 1
s najvyššou
prioritou:

Zriadenie a prevádzkovanie Centra sociálnych služieb - zariadenie
pre seniorov, a zariadenie opatrovateľskej služby, denné centrum
a služba jedálne

Druh sociálnej
služby:

Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek:
zariadenie pre seniorov pre 8 klientov, zariadenie opatrovateľskej služby
pre 4 klientov, denné centrum pre 30 klientov, jedáleň pre 20 klientov.

Forma sociálnej
služby:
Aktivita:
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Organizačné
podmienky:
Personálne
podmienky:
Zdroje
financovania:

Pobytová, ambulantná
Zabezpečenie sociálnej služby v registrovanom zariadení
2018 – 2023
Obec Šenkvice
Zriadenia samostatného subjektu s majetkovou účasťou obce, ktorá bude
zabezpečovať chod zariadenia.
Počet zamestnancov v jednej smene zariadenia: 4
OP IROP, Rozpočet obce Šenkvice, štátny rozpočet, platby klientov
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Predpokladaný
rozpočet
nákladov:

- predpokladané náklady na prípravu projektového zámeru, štúdie a
žiadosti o NFP: 6 600,- €
- rok 2018
- predpokladané náklady na vyhotovenie projektovej dokumentácie:
30 000,- €
- rok 2019
- predpokladané náklady na stavbu: 1 300 000,- € bez DPH - roky 2020
až 2023
- predpokladané ročné náklady na chod zariadenia: 150 000,- €

Ostatné ciele s rovnakým stupňom priority:

Cieľ č. 2:
Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:
Aktivita:
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Organizačné
podmienky:
Personálne
podmienky:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:
Cieľ č. 3:
Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:

Rozšírenie personálnych kapacít výkonu práce v sociálnej oblasti na
Obecnom úrade v Šenkviciach - vytvorenie pracovného miesta pre
sociálneho pracovníka v súlade s potrebami občanov (napr. terénny
sociálny pracovník)
Podpora a pomoc pri zlepšení rôznych životných situácií občanov v ich
prirodzenom prostredí
2018 – 2020
Obec Šenkvice
Rozšírenie organizačnej štruktúry Obecného úradu v Šenkviciach
1 zamestnanec
Rozpočet obce Šenkvice, štátny rozpočet, OP Ľudské zdroje
- predpokladané ročné náklady na 1 zamestnanca: 15 000,- €
Zabezpečenie efektívneho systému informovanosti
o sociálnych službách a platnej legislatíve

občanov

Zvýšenie informovanosti o dostupnosti sociálnych služieb.

Aktivita:

Zabezpečenie komunikačného kanálu, prostredníctvom ktorého ba sa
občania dozvedeli, ako a akým spôsobom môžu riešiť svoje problémy,
Môže ísť o rôzne formy, napr. samostatne tlačené letáky, plagáty,
informačné tabule, články v miestnom časopise Šenkvičan, elektronické
média - webstránka obce, miestny rozhlas, priama osveta, besedy,
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prednášky.
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:
Cieľ č. 4:
Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:

Aktivita:

2018 – 2023
Obec Šenkvice
Rozpočet obce Šenkvice, malé granty
- predpokladané ročné náklady na: 1 000,- €

Vybudovanie cyklochodníkov
Zabezpečenie aktívneho športového vyžitia detí, mládeže rodín s deťmi
a seniorov.
Rehabilitácia osôb so zdravotným postihnutím.
Bezpečný presun obyvateľstva.
Vybudovanie cyklochodníkov vo vhodných lokalitách, ktoré by
zabezpečovali bezpečnosť cyklistov a vytvárali by možnosti pre
rehabilitáciu seniorov a občanov so zdravotným postihnutím.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:
Cieľ č. 5:
Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:

2018 – 2023
Obec Šenkvice
Rozpočet obce Šenkvice, dotácie, NFP
V zmysle podanej žiadosti o NFP, ktorú podávalo v roku 2018 Združenie
obcí Modra - Šenkvice je odhadovaný rozpočet projektu Cyklocesta
Modra – Šenkvice v sume 750 000,- € bez DPH.
Doplnenie lavičiek v obci
Zabezpečenie oddychovej zóny pre obyvateľov.

Aktivita:
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:

Doplnenie lavičiek v obci slúžiacich na oddych nielen pre seniorov ale aj
pre všetkých občanov.
2018 – 2023
Obec Šenkvice
Rozpočet obce Šenkvice, malé granty, zapojenie podnikateľského
segmentu
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Predpokladaný
rozpočet
nákladov:

- predpokladaný náklad na jednu lavičku: 250 €

Cieľ č. 6:

Rozšírenie počtu klubových priestorov pre stretávanie sa rôznych
spolkov a skupín občanov

Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:
Aktivita:
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:
Cieľ č. 7:
Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:

Rozšírenie počtu vhodných klubových priestorov slúžiacich na stretávanie
rôznych spolkov a skupín občanov.
2018 – 2023
Obec Šenkvice
Rozpočet obce Šenkvice, dotácie.

Edukácia v oblasti predchádzania následkov nekalých praktík a na
zníženie sociálno-patologických javov - preventívne a vzdelávacie
aktivity
Zámerom je edukácia v oblasti predchádzania následkov nekalých praktík
(podomový predaj, nebankové pôžičky, predražený tovar, krádeže),
špecializované vzdelávanie pre dospelých pri hospodárení s financiami
ako nástroj na predchádzanie zadĺženosti, a pod.

Aktivita:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:

Vytvorenie podmienok pre zabezpečenie zmysluplného trávenia voľného
času detí a mládeže, ktoré nezaťažuje finančne veľmi rodičov detí,
pomáha predchádzať sociálno-patologickým javom. Forma programov
napr. besedy s lekármi, diskusie, prednášky pre rodičov detí
a dospievajúcu mládež, webstránka obce, informačné tabule, atď.
2018 – 2023
Obec Šenkvice, odborníci na oblasť psychológie
Rozpočet obce Šenkvice
- predpokladaný ročný náklad: 1 000 €
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Cieľ č. 8:
Druh sociálnej
služby:

Rozšírenie spolupráce s poskytovateľmi sociálnych služieb v obci
Opatrovateľská služba, prepravná služba, odľahčovacia služba,
zapožičiavanie pomôcok, sprostredkovanie osobnej asistencie, základné
osobné poradenstvo

Forma sociálnej
služby:

terénna

Aktivita:

Poskytovanie terénnych sociálnych služieb je originálna kompetencia
obce a v súčasnosti sa skončil projekt cez Implementačnú agentúru cez
MPSVaR SR.
Zabezpečenie promptnej dostupnosti sociálnych služieb pre občanov.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:
Cieľ č. 9:
Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:

2018 – 2023
Obec Šenkvice, Charita Šenkvice, n.o.
Rozpočet obce Šenkvice
Predpokladaný ročný náklad: 9 000,- €
Dopracovanie miestnej legislatívy v oblasti sociálnych služieb
Zámerom je doplnenie, resp. novelizácia miestnej legislatívy v oblasti
sociálnych služieb - všeobecne záväzné nariadenia obce napr.
vypracovanie a schválenie VZN a zásady finančnej podpory v oblasti
sociálnych služieb, atď.

Aktivita:
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:
Cieľ č. 10:
Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:
Aktivita:
Časový
harmonogram:
Realizátor:

2018 – 2023
Obec Šenkvice
Rozpočet obce Šenkvice

Rozšírenie kapacity a renovácia už existujúceho útulku
Sociálna služba krízovej intervencie - útulok
pobytová
Zvýšenie počtu miest útulku a renovácia existujúcich priestorov útulku
vzhľadom na opotrebovanosť.
2018 – 2023
Obec Šenkvice
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Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:
Cieľ č. 11:
Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:
Aktivita:
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:
Cieľ č. 12.:

Druh sociálnej
služby:

Rozpočet obce Šenkvice
Predpokladaný náklad: 10 000,- €
Vytvorenie podmienok pre zriadenie chránenej dielne
Vytvorenie podmienok pre zriadenie chránenej dielne súkromným
sektorom, čím sa môže pozitívne ovplyvniť pohľad populácie na ľudí so
zdravotným postihnutím, umožní sa ľuďom so zdravotným postihnutím
byť prospešný a zlepšiť si sociálnu situáciu.
2018 – 2023
Obec Šenkvice
Projekt cez Úrad práce, soc. vecí a rodiny, rozpočet obce, rozpočet
zakladajúceho subjektu

Zriadenie sociálnej služby - Zariadenie podporovaného bývania
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:
zariadenie podporovaného bývania.

Forma sociálnej
služby:

pobytová

Aktivita:

Zriadenie zariadenia podporovaného bývania, ktoré je určené pre fyzické
osoby od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto
osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a dohľad pod ktorým je
schopná viesť samostatný život.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:

2018 – 2023
Charita Šenkvice, n.o.
OP IROP, financie neverného poskytovateľa, platby klientov

-
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Cieľ č. 13:
Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:
Aktivita:
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:
Cieľ č. 14:
Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:

Aktivita:
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:
Cieľ č. 15:
Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:

Spolupráca škôl so špeciálnymi pedagógmi, logopédmi
Zámerom je podporenie spolupráce materskej a základnej školy so
špeciálnymi pedagógmi, logopédmi. Cieľom je napr. aby rodičia s deťmi
nemuseli za týmito špecialistami cestovať mimo obce, zabezpečenie
včasnej diagnostiky a tým podchytenia správneho vývoja dieťaťa.
2018 – 2023
Obec Šenkvice
Rozpočet obce.

Zlepšenie kvality športového areálu na ulici Domovina
Zámerom je zdokonalenie športového areálu - futbalového ihriska
a ihriska pre pozemný hokej nachádzajúceho sa na ulici Domovina
z dôvodu bezpečnosti detí a mládeže, napr. vybudovaním oplotenia.
Podporiť aj iné aktivity, ktoré by bolo vhodné uskutočňovať v tomto
športovom areáli, napr. vytvoriť podmienky aj pre iné druhy športov.
2018 – 2023
Obec Šenkvice
Rozpočet obce.

Zorganizovanie spoločných športových aktivít obyvateľov
-

Aktivita:

Zámerom je usporiadanie spoločných športových aktivít občanov, ktorého
by zúčastnili všetky vekové kategórie, napr. obecný olympijský deň.
Organizátorom by bola obec v spolupráci so školami a športovými
klubmi, resp. spolkami.

Časový

2018 – 2023
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harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:
Cieľ č. 16:
Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:

Aktivita:
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:
Cieľ č. 17:
Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:
Aktivita:
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:

Obec Šenkvice
Rozpočet obce.

Spojenie kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré organizuje obec s
voľnočasovými aktivitami
Zámerom je vhodné spojenie kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré
organizuje obec s voľnočasovými aktivitami pre deti, mládež i celé
rodiny, napr. spojiť podujatie Ockov kotlík s montessori dielničkami,
ktoré by prebiehali v sále kultúrneho domu. Docielila by sa väčšia účasť
návštevníkov podujatí.
2018 – 2023
Obec Šenkvice
Rozpočet obce.

Zriadenie sociálnej služby - Zariadenie núdzového bývania
Sociálne služby krízovej intervencie - Zariadenie núdzového bývania
pobytová
V obci nie je riešená krízová situácia rodín a jednotlivcom s deťmi,
nakoľko útulok nie je vhodný pre rodiny s deťmi. V zariadení núdzového
bývania by sa poskytovalo ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo.
2018 – 2023
Obec Šenkvice
Rozpočet obce, dotácie, štátny rozpočet.
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Cieľ č. 18:
Druh sociálnej
služby:
Forma sociálnej
služby:

Aktivita:
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Zdroje
financovania:
Predpokladaný
rozpočet
nákladov:

Zriadenie centra pre rodiny s deťmi a komunitného centra
Sociálne služby krízovej intervencie - komunitné centrum

Zámerom je zriadenie centra pre rodiny s deťmi a komunitného centra za
účelom zmysluplného trávenia voľného času - najmä aktivity vo voľnom
čase pre deti a mládež, rodiny, pričom je vhodné využívať také formy,
ktoré dokážu zaujať aj rizikové skupiny mládeže. Možnosť doplnenia
napr. o párové poradenstvo.
2018 – 2023
Obec Šenkvice
Rozpočet obce, dotácie, štátny rozpočet.

Úspešná realizácia stanovených cieľov bude závisieť na organizačnom, riadiacom zabezpečení
komunitného plánovania zo strany obce ale najmä na získaní vhodných finančných zdrojov. Na
realizáciu budú potrebné nielen finančné ale aj nefinančné zdroje obce. Ale aj externé zdroje a to
hlavne potencionálne zdroje z operačných programov, štátneho rozpočtu, ako aj z dostupných
zdrojov a grantov. Jednou z možností je aj realizácia cieľu - projektu s využitím viac zdrojového
financovania.
Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné využívať koordinovaný postup obec Šenkvice so
všetkými poskytovateľmi sociálnych služieb v obci, s efektívnym využitím ich súčasných
personálnych a finančných kapacít a vzájomnou otvorenou spoluprácou všetkých sektorov - obce,
poskytovateľov, prijímateľov i ostatnej verejnosti so zameraním sa na získanie všetkých dostupných
finančných zdrojov, vrátene prehodnotenia priorít obecného rozpočtu smerom k navýšeniu v oblasti
sociálnych služieb.
Jednotlivé ciele komunitného plánu budú realizované priebežne, v súlade s potrebami občanov,
ako aj reálnymi možnosťami samosprávy.
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4. Spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb,
podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb
Komunitný plán je „otvoreným“ dokumentom nakoľko je potrebné jeho pravidelné
vyhodnocovanie, zapracovávanie potrebných zmien v zmysle vývoja situácie a potrieb komunity,
ktorú obec vytvára.
Úlohou monitoringu je dohliadať na aktuálne plnenie samotných cieľov, ale aj na vznik a
rovnomerný rozvoj sociálnych služieb v obci tak, aby zodpovedali skutočným potrebám občanov
obce.
Komunitný plán možno meniť:
- ak sa zmenia priority v oblasti sociálnych služieb,
- získanie finančných prostriedkov na konkrétne potreby,
- nové návrhy na poskytovanie sociálnych služieb.
Významnú úlohu v procese komunitného plánovania naďalej zohrávajú najmä občania obce. Od
nich sa očakáva, že budú aj do budúcna vyjadrovať svoje požiadavky a návrhy vo sfére
poskytovania sociálnych služieb, a teda aj komunitného plánovania. Občania svoju účasť na
komunitnom plánovaní môžu uplatniť najmä prostredníctvom:
- písomných návrhov občanov – preberá sekretariát Obecného úradu v Šenkviciach,
- ústnych návrhov občanov – na Obecnom úrade v Šenkviciach sa vyhotoví úradný záznam
o predloženom návrhu, ktorý predkladateľ potvrdí svojim podpisom,
- návrhov komisií, ktoré sú zriadené pri Obecnom zastupiteľstve v Šenkviciach,
- prostredníctvom poslancov Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach.
Obecný úrad v Šenkviciach každoročne vypracuje priebežné vyhodnocovanie plnenia
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Šenkvice formou informatívnej správy o plnení cieľov
komunitného plánu, o aktuálnej situácii v poskytovaní sociálnych služieb a navrhne aktualizáciu
cieľov a úloh obce v oblasti sociálnych služieb na budúce obdobie.
Táto informatívna správa bude raz ročne predkladaná na rokovanie Obecného zastupiteľstva
v Šenkviciach. Na základe schválenia Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach bude doplnený, resp.
zmenený komunitný plán obce.
Informatívna správa bude pre verejnosť zverejnená na webovom sídle obce Šenkvice.
Za implementáciu, aktualizáciu a komunikáciu Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Šenkvice sú zodpovedné volené a výkonné orgány samosprávy obce.
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Záver

Hlavným zámerom vypracovania a následnej realizácie komunitného plánu sociálnych služieb
je spokojnosť občanov s rozsahom a kvalitou poskytovaných služieb.
Obec Šenkvice zostavila Komunitný plán sociálnych služieb obce Šenkvice na roky 2018 2023 po zistení relevantných skutočností, ktoré či už priamo alebo nepriamo súvisia s poskytovaním
sociálnych služieb občanom našej obce.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na zostavovaní komunitného plánu, za ich
ochotu spolupracovať, profesionalitu, návrhy a cenné podnety.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Šenkvice na roky 2018 - 2023 predstavuje víziu akou
najvhodnejšou formou pomáhať ľuďom v oblasti sociálnych služieb tak, aby mali zabezpečenú
svoju dôstojnosť, aby dokázali svoj život napĺňať a aby boli hrdí na to, že svoj život alebo jeho časť
prežili práve v obci Šenkvice. Kvalitný komunitný plán je len začiatkom, ale je potrebné naplniť ho,
čo je spoločnou úlohou všetkých nás.

V Šenkviciach, dňa 28.06.2018

Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach prerokovalo Komunitný plán sociálnych služieb obce
Šenkvice na roky 2018 - 2023 na zasadnutí dňa 28.06.2018 a schválilo ho uznesením číslo
17-IV./OZ/2018.

Mgr. Peter Fitz
starosta obce Šenkvice
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