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Úvod

V roku 2008 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zaviedlo zásadné
zmeny pri poskytovaní sociálnych služieb. Bol prijatý zákon 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 stanovil nové postupy a formy poskytovania sociálnych služieb. V tejto
súvislosti sa do praxe zaviedol aj pojem „komunitné plánovanie“, hoci jeho obsah
rozhodne nie je novinkou.
Zákon o sociálnych službách zavádza viacúrovňové plánovanie – koncepcia rozvoja
sociálnych služieb na úrovni samosprávneho kraja a komunitné plánovanie na
úrovni miestnej samosprávy. Komunitné plány sociálnych služieb obci a koncepcie
rozvoja sociálnych služieb vyšších územných celkov vychádzajú z národných
priorít rozvoja sociálnych služieb vypracovaných a zverejnených MPSVR SR.
Zmyslom komunitného plánovania najmä v obciach je aktivizácia obyvateľstva
a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným, koordinovaným
postupom. Výsledkom komunitného plánovania by mala byť odpoveď na otázky
typu:
- Aké sociálne služby treba vytvoriť?
- Aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť?
- Aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie
sociálnych služieb?
Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti
všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej
izolácii jednotlivcov a skupín.
Komunitný plán sociálnych služieb je teda strategickým dokumentom, ktorý
odzrkadľuje proces zisťovania potrieb a zdrojov, ako aj hľadanie najlepšieho
riešenia v oblasti sociálnych služieb. Zároveň stanovuje priority pre rozvoj obce
vo sfére sociálnych služieb.
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1. Východisková situácia poskytovania sociálnych služieb
1.1.

Právny rámec poskytovania sociálnych služieb

Základný právny rámec tvorí zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.
januára 2009 a sa stanovil nové postupy a formy poskytovania sociálnych služieb.
V zákone o sociálnych službách sú podrobne upravené povinnosti poskytovateľa
sociálnej služby. Ide napríklad o povinnosť poskytovateľa sociálnych služieb
vypracovať a dodržiavať procedurálne, personálne a prevádzkové podmienky
poskytovania sociálnych služieb tzv. štandardy kvality.
Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne služby do 5 skupín v závislosti
od povahy nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú
určené:
1. sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste,
nízkoprahové denné centrum, zariadenie núdzového bývania),
2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej
starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života,
zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, nízkoprahové denné centrum pre
deti a rodinu),
3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku (zariadenie podporovaného bývania,
zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné
stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný
stacionár, opatrovateľská služba, prepravná služba, sprievodcovská
a predčitateľská služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie osobnej
asistencie, požičiavanie pomôcok),
4. sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikačných technológií),
5. podporné služby (odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení
opatrovníckych práv a povinností, denné centrum, integračné centrum,
jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej hygieny).
Tento zákon zároveň ukladá obciam vypracovať a schváliť komunitný plán
sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.
Právny rámec v oblasti sociálnych služieb dopĺňajú ďalšie právne predpisy:
 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
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Zákon č. 599/2003 Z. z. o hmotnej núdzi
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele.
Obec v zmysle § 80 zákona o sociálnych službách:
 vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb pre svoj
územný obvod,
 utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
 je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu
v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom
stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu, v konaniach
o zániku odkázanosti na uvedené sociálne služby, v konaniach
o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti
a v konaniach o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11 a 12.
 poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb
a opatrovateľskej služby, prepravnej služby, odľahčovacej služby
a pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa,
 poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov
sociálnych služieb podľa § 12,
 uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, o poskytovaní
finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej
služby, o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim
poskytovateľom sociálnej služby podľa § 8, ods. 8,
 zriaďuje, zakladá a kontrolu noclaháreň, nízkoprahové denné centrum,
nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
 môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto
zákona,
 je povinná poskytovať finančný príspevok podľa § 78a na základe
písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu,
 poskytuje podľa § 75 ods. 1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby,





5













môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej
služby,
kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone
pôsobnosti ustanovenej v písmene o) a kontroluje ich plnenie,
vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, rozhodnutí
o odkázanosti na sociálnu službu a evidenciu prijímateľov sociálnych
služieb vo svojom územnom obvode,
vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb
štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických
zisťovaní,
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na
účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila,
vykonávaním sociálnej
posudkovej činnosti na účely vyhotovenia
posudku.

Pri spracovaní nového komunitného plánu boli zohľadnené viaceré stratégie
a priority, ktoré sú definované v lokálnych, regionálnych, národných a európskych
strategických dokumentoch:
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trebatice 2015 –
2025
 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského
samosprávneho kraja 2015 – 2020
 Národné priority rozvoja sociálnych služieb 2015 – 2020
 Európa 2020
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1.2.

Analýza sociologických a demografických údajov

PHSR obce Trebatice na roky 2015 – 2025 deklaruje víziu obce takto:
„ Chceme, aby obec Trebatice v roku 2025 bola konkurencieschopná,
príťažlivá a perspektívna obec so zvyšujúcou sa kvalitou života pre všetkých
jej obyvateľov vo všetkých oblastiach, využívajúca všetky zdroje pre tvorbu
nových hodnôt v súlade s ochranou životného prostredia a udržateľným
využívaním kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.“
Poloha obce:
Obec Trebatice leží v príjemnej klíme v blízkosti kúpeľného mesta Piešťany,
ktoré je vzdialené 8 km. Výmerou 767 ha sa rozprestiera na styku severného
výbežku Trnavskej pahorkatiny a Považského výbežku Podunajskej nížiny na
terase Dudváhu. Odlesnený, málo členený povrch pokrýva černozem a nivné pôdy.
Intravilán obce leží v nadmorskej výške 167 m, územie sa zaraďuje do klimaticky
teplej oblasti. Chotár obce sa využíva prevažne na poľnohospodárske účely,
v pripravovanom územnom pláne sa vytvárajú aj nové priemyselné zóny určené na
podnikateľské aktivity. Poloha obce je veľmi výhodná vzhľadom na to, že je os
tvorí štátna cesta spájajúca obec so susednými mestami Piešťany a Vrbové.
Trebatice sú súčasťou okresu Piešťany, ktorý bol utvorený na základe nového
územnosprávneho členenia Slovenskej republiky a ten územne patrí do
Trnavského kraja.
Vznik obce:
Hoci prvá písomná zmienka o obci Trebatice je v Zoborskej listine vydanej v roku
1113 (villa Trebeta), jej história siaha do dávneho praveku. Najstaršie osídlenie
dokumentujú pozostatky fauny – nálezy kostí mamuta z mladšieho paleolitu
(staršia doba kamenná, 38000-10000 rokov pred n.l.). Bohaté archeologické
nálezy z katastra obce Trebatice sú uložené v zbierkach Balneologického múzea
v Piešťanoch.
Názov obce:
V Pamätnej knihe obce Trebatice sa uvádzajú dva výklady vzniku názvu obce.
Názov vraj vznikol od mena pltníka, ktorý sa volal Trebatický a na tomto mieste
sa usadil spolu s rodinou alebo od slovného spojenia „treba íci“ v súvislosti so
strážnou službou, do ktorej vraj chodili Trebatičania do susedných Stráží. Treba
však poznamenať, že v odbornej literatúre sa uvažuje aj s ďalšími výkladmi.
Erb obce:
Na písomnostiach obce Trebatice sa z priebehu 18. storočia zachovali tri druhy
odtlačkov obecných pečatí s jednotnou cirkevnou symbolikou – sv. Štefanom
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kráľom ako patrónom miestneho kostola. Kostol bol postavený až v roku 1851,
patrocínium však môže nadväzovať na staršiu tradíciu. Na najstaršej zachovanej
pečati datovanej rokom 1703 je v kruhopise neúplný nápis „... DCEDINA
TREBATICE. ANNO 1703“. V pečatnom poli je zobrazená postava sv. Štefana
kráľa sediaceho na tróne. Pri tvorbe erbu sa vychádzalo z atribúru sv. Štefana
kráľa – koruny. V erbovej symbolike patrí koruna zobrazená na erbe Trebatíc
medzi tzv. kráľovské koruny (sú spravidla v zlatej farbe). Erb obce tvorí
v zelenom štíte zlatá otvorená koruna a symboly obce sú zaevidované
v heraldickom registri MV SR pod číslom sign. T-19/92.
1.2.1.

Obyvateľstvo

Obyvatelia obce sú prevažne Slováci (99,35%). Z jazykového hľadiska patria
Trebatice do oblasti, v ktorej sa hovorí prevažne považským nárečím. Trebatice,
ale aj široké okolie, si v minulosti napriek maďarizačnému tlaku zachovali
slovenský ráz. Obyvatelia obce boli v minulosti prevažne poľnohospodári a roľníci.
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v obci žilo 1260
obyvateľov, z toho 636 žien (50,47%) a 624 mužov (49,53%). Priemerný vek
obyvateľa obce je cca 37 rokov.
Tabuľka č. 1 Obyvateľstvo podľa vekovej štruktúry
Vek
0 – 14
15 – 64
65 – viac
SPOLU:

Počet
190
888
182
1260

% zastúpenia
15,08%
70,48%
14,44%
100%

Index starnutia: 95,79
= počet osôb vo veku 65 a viac k počtu osôb 0-14 rokov.
Zdroj: Štatistický lexikón obcí SR 2011 – výsledky sčítania obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sa obec v súlade s § 11, odsek 3 zaraďuje do kategórie d) obec s počtom od 1001
do 3000 obyvateľov. Z dlhodobého hľadiska možno konštatovať, že toto
kritérium obec spĺňa už od roku 1910.
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Tabuľka č. 2 Vývoj počtu obyvateľov obce Trebatice
Rok
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1961
1970
1980
1990
2000
2011

Počet obyvateľov
932
1.074
1.001
1.108
1.105
1.053
1.127
1.173
1.233
1.198
1.225
1.260

Graf č. 1 Vývoj počtu obyvateľov obce Trebatice v rokoch 1900-2011

Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1900-2011
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Podľa uvedených údajov možno konštatovať, že počet obyvateľov má mierne
stúpajúci charakter. Obec vytvára veľmi dobré podmienky pre nárast počtu
obyvateľov. Oproti minulému komunitnému plánu, obec už zrealizovala alebo
vytvorila podmienky pre súkromného investora, pre výstavbu bytových domov.
Bolo vybudovaných 5 bytových domov s celkovým počtom 55 bytov. V lokalite
Dolné záplotie prichádza k dobudovaniu inžinierskych sietí a vytvoreniu
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predpokladov k rozvoju IBV – k výstavbe 20 rodinných domov. To vytvára ideálny
predpoklad k ďalšiemu zvýšeniu počtu obyvateľov najmä v kategórii
predproduktívneho a produktívneho veku.
1.2.2.

Školstvo

Do roku 1870 chodili školopovinné deti do cirkevnej školy v Krakovanoch.
V roku 1870 vystavali oproti kostolu školu s jednou učebňou, ku ktorej bola
neskôr pristavená ďalšia učebňa s učiteľským bytom. Nakoľko sa v triedach
tesnilo 70 – 80 detí, župný lekár dal školu z hygienických dôvodov zatvoriť.
V roku 1913 bola postavená nová trojtriedna škola s učiteľským bytom, ktorá
slúži až dodnes. Budova si vyžaduje rekonštrukciu, s ktorou sa začalo v mesiaci
jún 2009. K 1. septembru 2009 bola budova kompletne zrekonštruovaná, boli
vybudované nové sociálne zariadenia, kabinet pre učiteľov, nová počítačová
učebňa, vymenené okná, celá budova bola staticky zabezpečená a uskutočnilo sa
kompletné zateplenie obvodového plášťa budovy. Pre potreby ZŠ bola
vybudovaná školská telocvičňa. Základná škola je málotriednou školou, v ktorej sa
učia deti 1. – 4. ročníka, po ukončení štvrtého ročníka odchádzajú do Vrbového
alebo Piešťan. Školu v školskom roku 2015/2016 navštevuje 40 žiakov.
Materská škola bola v Trebaticiach založená v roku 1950, v tom čase
sídlila v budove oproti kostolu, bola s celodennou starostlivosťou, bez stravy
a s malým počtom detí. Postupne bola premiestňovaná do viacerých budov. V roku
1967 bola premiestnená do novopostaveného Domu služieb, s celodennou
prevádzkou (vrátane stravovania) pre 30 detí. Terajšia budova bola postavená
v roku 1981, je s dvoma triedami a navštevuje ju 45 detí. V MŠ sa nachádza aj
školská jedáleň, ktorá poskytuje stravu i deťom ZŠ. Od roku 1999 je MŠ
zaradená do siete škôl podporujúcich zdravie, každoročne organizuje množstvo
pútavých akcií nielen pre deti, ale aj pre širokú verejnosť.
1.2.3.

Služby

V obci je pomerne silné zastúpenie najmä drobných živnostníkov, ale aj
väčších firiem. Ich existencia na území obce značne vplýva na finančné možnosti
obce, najmä z pohľadu miestnych daní a poplatkov. Všetky podnikateľské
subjekty však pôsobia na komerčnej báze, žiadny z nich neposkytuje sociálne
služby.
Stavebníctvo:
Stavebná firma – Peter Moravčík
Jozef Mrišo – PREFOS – výroba betónových výrobkov, predaj lepiacich zmesí
a zateplovacieho systému, stavebniny
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Ing. Ľubomír Valo – VALO
Poľnohospodárstvo:
Agrodružstvo Trebatice – rastlinná výroba, chov ošípaných a hovädzieho dobytku
Vladimír Galbavý – živnostník
Ing. Rudolf Moravčík – súkromne hospodáriaci roľník
Ing. Zuzana Moravčíková – súkromne hospodáriaci roľník
Maloobchod:
Potraviny COOP Jednota
Potraviny CBA
LINOTEX – bytové doplnky
JAVEX – textil, obuv
KPS – Viliam Jankech – drogéria, železiarstvo, zmiešaný tovar
GARDENIA – Ing. Zajac – zmiešaný tovar
KVIETOK – kvetinárstvo
REMIR – elektrosúčiastky a materiál
Priemyselná výroba:
HB STEEL, s.r.o. – výroba gastrozariadení
CLASIC, s.r.o. – výroba autoplachiet
ELKO – družstvo pre kovovýrobu a výrobu rozvádzačov
Pavol Doktor PARAMA – výroba nábytku
OKE Plastic, s.r.o. – výroba autosúčiastok
DOFA, s.r.o. – výroba trafostaníc
AG FOIL EUROPE, s.r.o. – etikety
TELUX, s.r.o. – elektrosúčiastky
BELAN – miešanie farieb
Doprava a služby:
P+J Trans Slovakia, s.r.o. – autobusová doprava
Autolakovňa Palkech Milan
R.P.S – autolakovňa Palkech Rastislav
Rhenus Logistics. s.r.o. – skladovanie, logistika
Pneuservis a predajňa anutosúčiastok – Peter Kollár
MET – Michal Hruška – predaj náhradných dielov
MIDAGAS – Michal Vatrt – pneuservis
M.B. servis – Miroslav Drahovský – pneuservis
RENOVA – Miroslav Kubricht - preprava
TICHÝ Ľubomír – predaj ND na automobily AVIA
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Stravovacie služby:
V-relax & caffe restaurant
Pohostinstvo TORÁK
Pohostinstvo na Lúke
Stánok rýchleho občerstvenia KEBAB
Iné služby:
Baláži – ubytovanie v súkromí
AMK – ubytovanie v robotníckej ubytovni
Pošta Trebatice
Holičstvo – Vladimír Regina
Kaderníctvo ROMANA – Romana Kýšková
Potrok Miloš – oprava elektrospotrebičov
Ján Pista – výmena PB fliaš

Tabuľka č. 1 Odvetvová štruktúra subjektov pôsobiacich v obci
Odvetvie
Počet prevádzok
Stavebníctvo
3
Poľnohospodárstvo
4
Maloobchod
8
Priemyselná výroba
9
Doprava a služby
10
Stravovacie služby
4
Iné služby
7
SPOLU:
53

Podiel v %
6,67
8,89
17,78
20,00
22,22
8,89
15,55
100

Zdroj: Vlastné zisťovanie

1.2.4.

Nezamestnanosť

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje v miestnych súkromných
podnikoch. Ostatní obyvatelia
pracujú v podnikoch a službách v susedných
obciach, resp. dochádzajú denne za prácou do Piešťan, Trnavy alebo Vrbového.
Štatistické údaje v tejto oblasti sú dosť relatívne čísla. Každá inštitúcia si vedie
svoju vlastnú štatistiku podľa vlastných kritérií. Obec nemá k dispozícii
informácie o zamestnaní svojich občanov, k dispozícii sú iba údaje z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch, ktorý vedie evidenciu uchádzačov
o zamestnanie (tento údaj však nezahŕňa celkový počet nezamestnaných
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z dôvodu chýbajúcich údajov o dobrovoľne nezamestnaných). Taktiež nie je
k dispozícii údaj o počte osôb, ktoré pracujú v zahraničí.
Z dostupných informácií bol zostavený prehľad o počte uchádzačov
o zamestnanie (údaj k 31.12. daného roka):
Rok:
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Počet evidovaných uchádzačov:
49
29
27
26
36
59
43
58
21
25
17

Uvedené údaje odzrkadľujú nástup celosvetovej finančnej krízy (rok
2009), ale aj aplikáciu nových nástrojov riešenia nezamestnanosti, čo sa prejavilo
v značnom znížení počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie.

1.2.5.

Sociálne znevýhodnené skupiny

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale najmä
skupina, komunita a sociálne prejavy, ktoré sa ich týkajú. Ide o subjekt, ktorý je
definovaný spoločným znakom odvodeným od sociálneho znevýhodnenia, t.j. od
znaku, ktorý ho posúva do polohy závislosti na iných osobách alebo na štátnych
opatreniach.
Sociálne znevýhodnené skupiny v našej obci môžeme rozdeliť na:
a) seniori
b) nezamestnaní
c) deti a mládež.
Obec sa v rámci svojich možností snaží kompenzovať určité sociálne
znevýhodnenie:
SENIORI
Obec vytvára technické a materiálne podmienky na činnosť základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá sa snaží organizovať pre seniorov kultúrno-
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spoločenské aktivity v obci. Aktívne prispieva k činnosti ZO JDS poskytovaním
finančného grantu.
NEZAMESTNANÍ
V spolupráci s ÚPSVaR v Piešťanoch obec organizuje verejnoprospešné práce.
V PHSR obce Trebatice 2015 – 2025 obec pre zníženie nezamestnanosti v obci
definuje potreby:
- stabilizovať počet obyvateľov s výhľadom na postupný nárast,
- vytvoriť podmienky pre novú bytovú výstavbu,
- podnietiť tvorbu pracovných príležitostí a podnikateľských aktivít
v súkromnom sektore,
- dobudovať zariadenia občianskej vybavenosti a služieb,
- dobudovať technickú infraštruktúru.
DETI A MLÁDEŽ
Obec v rámci svojich finančných možnosti prevádzkuje 2 oddelenia materskej
školy, základnú školu s dvomi oddeleniami školského klubu detí. Pre športové
vyžitie detí najmä v čase osobného voľna slúži komplex Areálu zdravia určený
pre rôzne druhy najmä loptových hier, v zimnom období areál slúži ako prírodné
klzisko. Plne funkčný je i areál Obecného futbalového klubu Trebatice, kde je
k dispozícii jedno riadne a jedno tréningové ihrisko. V budove sa nachádzajú
priestory pre činnosť stolnotenisového klubu. Obec Trebatice aktívne pôsobila
a podporila súkromného investora, ktorý vybudoval
športový komplex
Matchpoint, ktorý umožňuje športové vyžitie v oblasti tenisu, posilňovne,
orientálne tance, cvičenie pre mamičky s deťmi a multifunkčnú halu možno
taktiež využiť na rôzne kolektívne športy (halový futbal, volejbal a pod.)

1.3.

Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb

Od 1. septembra 2004 pôsobí v obci Detský domov Opora Pečeňady
rodinného typu, v ktorom žije 10 detí rôzneho veku spolu s vychovávateľmi. Deti
sa tu učia samostatne žiť, varia si a starajú sa o seba. Tento typ sociálnej služby
však pôsobí mimo kompetencie obce.
V obci nie je vybudované samostatné sociálne zariadenie. Obec však
v rámci originálnych samosprávnych kompetencií poskytuje opatrovateľskú službu
9 obyvateľom obce, z toho 7 obyvateľom je poskytovaná služba vo forme
donášky obedov. Občania, ktorí sú mobilní, si môžu zakúpiť obedy z vývarovne
z miestneho Agrodružstva, ktoré poskytne obedy aj pre nečlenov družstva.
V okolí obce sa nachádza viacero sociálnych zariadení:
Vrbové – DSS Klas
Krakovany – Zariadenie opatrovateľskej služby
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Piešťany – ZOS, ZOS-LUMEN, UZ Penzión Vila Julianna, ÚZ DOMUM, Alzheimer
centrum n.o., Piešťany
Moravany nad Váhom – DSS.
Všetky tieto zariadenia sú prevažne plne obsadené, v prípade potreby je občan
zaradený do poradovníka čakateľov.
Obec je členom združenia Mikroregión nad Holeškou, toto združenie má
záujem v susednej obci Borovce v priestoroch zrušenej ZŠ vybudovať denný
stacionár, ktorý by slúžil pre potreby členských obcí.
Za účelom skvalitnenia poskytovania sociálnych služieb, zabezpečenia
odborného prístupu a spracovania agendy obec Trebatice je členom Spoločného
úradu samosprávy so sídlom v Trebaticiach, ktorý zabezpečuje spracovanie
agendy stavebného úradu, životného prostredia, pozemných komunikácií
a opatrovateľskej služby. Písomnosti týkajúce sa sociálnej agendy spracúva pani
PhDr. Monika Lagová, ktorá spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady
v študijnom odbore sociálna práca.
Obec participuje na zabezpečovaní stravovania výdajom stravy, ktorú
poskytuje Agrodružstvo Trebatice nielen pre svojich členov, ale aj pre ostatných
záujemcov najmä z radov dôchodcov.
Obec poskytuje najmä tieto sociálne služby:
- opatrovateľská služba
- dohľad nad nesvojprávnymi občanmi (spolupráca s okresným súdom)
- funkcia osobitného príjemcu sociálnych dávok (v prípade záškoláctva)
- návštevy jubilujúcich starších občanov (90, 95, 100-sté narodeniny,
výročia svadby)
- stretnutia dôchodcov
- podpora činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
- uvítanie do života novorodencov obce
- pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....).
1.4.

Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb

Hoci obec Trebatice v budúcnosti počíta s nárastom počtu obyvateľov
najmä v kategórii predproduktívneho a produktívneho veku, je potrebné počítať
aj s celoslovenskou tendenciou stárnutia populácie a čoraz väčšími požiadavkami
na sociálne služby najmä pre občanov v poproduktívnom veku.
Podľa údajov ŠÚ SR máme k dispozícii tieto údaje:
Počet obyvateľov
2004/ 1.237
2005/ 1.211

predprod. vek/% produktívny vek/%
213/17,22%
753/60,87%
192/15,85%
752/62,10%
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poproduk. vek/%
271/21,91%
267/22,05%

2006/
2007/
2008/
2009/
2010/
2011/
2012/
2013/
2014/

1.218
1.212
1.244
1.254
1.266
1.318
1.332
1.346
1.369

183/15,02%
173/14,27%
178/14,31%
187/14,91%
190/15,01%
212/16,09%
209/15,69%
210/15,60%
217/15,85%

763/62,64%
761/62,79%
883/70,98%
889/70,89%
896/70,77%
922/69,95%
935/70,20%
948/70,43%
961/70,20%

272/22,33%
278/22,94%
183/14,71%
178/14.20%
180/14,22%
184/13,96%
188/14,11%
188/13,97%
191/13,95%

Zdroj: www.statistics.sk, Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Trnave

Základné sociálne služby podľa potrieb obyvateľov obce sú zabezpečené. Podľa
prieskumu potrieb a požiadaviek s ohľadom na budúce potreby by bolo vhodné sa
orientovať na:
- vybudovanie resp. zriadenie DSS podľa konkrétnych požiadaviek:
a) poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia
b) nepriaznivého zdravotného stavu
c) dovŕšenia dôchodkového veku,
(stanica opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, denný stacionár ..)
-

-

1.5.

vybudovanie cyklotrasy – zabezpečenie aktívneho športového vyžitia
starších občanov najmä s ohľadom na ich bezpečný presun medzi
susednými obcami
rekonštrukcia centra obce so zameraním na vybudovanie relaxačnej
a oddychovej zóny – parková zeleň, lavičky....
SWOT analýza v sociálnej oblasti

Silné stránky:
- právo na poskytnutie sociálnych služieb je zaručené rovnako všetkým
občanom
- garancia zostatku z príjmu pri poskytovaní sociálnych služieb
- existencia a rozvoj univerzitného špecializovaného vzdelávanie pre oblasť
sociálnych služieb (detaš. pracovisko Piešťany, študijný odbor sociálna
práca
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Slabé stránky:
- nedostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej a zdravotnej starostlivosti
pri dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby
- nedostatočná kapacita zariadení sociálnych služieb v blízkom okolí
- nedostatočný počet zariadení, v ktorých je zabezpečená bezbariérovosť
- nepostačujúci počet kvalifikovaných zamestnancov, ktorí zabezpečujú
poskytovanie sociálnych služieb (kvalifikované opatrovateľky)
- nedostatočná podpora tvorby pracovných miest pre uchádzačov
o zamestnanie v oblasti sociálnych služieb
- migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za prácou do zahraničia
- nepriaznivý demografický vývoj
- nedostatok finančných prostriedkov na rozširovanie rozsahu a druhu
sociálnych služieb

Príležitosti:
- zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov
- cielenie opatrení podľa miestnych potrieb
- rozvoj svojpomocného riešenia miestnych problémov
- rozširovanie spolupráce samosprávy a neverejných poskytovateľov
- práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti
prie riešení životných situácií
- podpora a rozvoj dobrovoľníctva
Ohrozenia:
- z dôvodu zvyšovania nákladovosti služieb riziko zvyšovania úhrad a riziko
znižovania kvality
- absencia nízkoprahových a terénnych služieb
- klesanie kvality poskytovaných služieb z dôvodu nedostatočného
materiálno-technického a personálneho zabezpečenia
- nefunkčnosť systému sociálnych služieb z dôvodu nedostatočného
realizovania kompetencií
- nárast počtu sociálnych kategórií občanov vyžadujúcich sociálne služby
- nedostatok finančných prostriedkov na samosprávnej úrovni na výkon
kompetencií obce, v tom aj na zabezpečenie sociálnych služieb.
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2.

Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb

2.1. Rozvoj ambulantných a pobytových sociálnych služieb
Národné priority rozvoja sociálnych služieb sa orientujú na tieto základné
oblasti:
a) podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych
sociálnych služieb
b) rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb
v zariadení s týždenným pobytom
c) zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb
prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovanie
zariadení sociálnych služieb
d) vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb
Obec Trebatice sa snaží napĺňať tieto priority nasledovne:
- zabezpečuje najmä opatrovateľskú službu u občanov, ktorí sú na tento
druh sociálnej služby odkázaní so zreteľom na ich zotrvanie v domácom
prostredí
- v prípade potreby zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v pobytovom
zariadení aktívne spolupracuje s DDS Klas Vrbové, NOEMI Veľké
Kostoľany a iné prostredníctvom TTSK
- obec má naďalej záujem o získanie nehnuteľnosti situovanej v centre obce
a jej rekonštrukciu a vybudovanie bezbariérového zariadenia sociálnych
služieb v druhovom začlenení podľa konkrétnych požiadaviek obyvateľov
obce (ZOS, denný stacionár, zariadenie pre seniorov a pod.)
- obec vytvorí najmä organizačné a technické podmienky na ďalšie
vzdelávanie zamestnancov pôsobiacich v sociálnej oblasti (rôzne druhy
vzdelávacích aktivít, štúdium popri zamestnaní a pod.)
Opatrenia
Opatrenie č. 1 – Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne služby
Charakteristika: chýbajúca existencia sociálneho zariadenia
Očakávaný dopad: poskytovanie požadovaného druhu sociálnych služieb
Cieľová skupina: seniori, občania so zdravotným postihnutím
Časový harmonogram: 2015 - 2020
Zodpovedný realizátor: Obec Trebatice
Zdroj financií: rozpočet obce, granty, dotácie
Riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: nedostatok finančných prostriedkov,
nízky záujem občanov o daný typ sociálnej služby
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Opatrenie č. 2 – Výstavba obecných nájomných bytov
Charakteristika: potreba riešenia bytovej otázky pre mladé rodiny, osamelých
seniorov
Očakávaný dopad: zlepšenie možnosti bývania, migrácia a zvýšenie počtu
obyvateľov obce
Cieľová skupina: mladé rodiny, občania so zdravotným postihnutím, občania so
sociálnymi problémami
Časový harmonogram: 2016 - 2017
Zodpovedný realizátor: Obec Trebatice
Zdroj financií: rozpočet obce, ŠFRB
Riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: nezáujem obyvateľov obce o nájomné
bývanie
Opatrenie č. 3 – Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti
Charakteristika: absencia lekára v obci
Očakávaný dopad: zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v obci
Cieľová skupina: občania vo veku nad 28 rokov
Časový harmonogram: 2016 - 2017
Zodpovedný realizátor: Obec Trebatice
Zdroj financií: rozpočet obce, súkromný sektor (vybavenie ambulancie lekára)
Riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: nezáujem občanov o služby konkrétneho
lekára
Opatrenie č. 4 – Zriadenie chránenej dielne
Charakteristika: možnosti uplatnenia zdravotne postihnutých občanov
Očakávaný dopad: zníženie nezamestnanosti zdravotne postihnutých občanov
Cieľová skupina: občania so zdravotným postihnutím
Časový harmonogram: 2015 - 2016
Zodpovedný realizátor: Obec Trebatice
Zdroj financií: rozpočet obce, dotácie
Riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: nedostatok financií, nezáujem obyvateľov
o prácu v chránenej dielni
2.2. Časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb
Komunitný plán obce Trebatice úzko participuje na PHSR obce Trebatice
2015 – 2025. Čiastkovým cieľom je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie
spoločenského života v obci. Do tejto kategórie možno zahrnúť aj zámer
vybudovania bezbariérového zariadenia sociálnych služieb dostupného podľa
požiadaviek obyvateľov obce.
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Nakoľko finančné možnosti obce v súčasnom programovom rozpočte neuvažujú
s realizáciou tohto zámeru do roku 2015, je potrebné túto požiadavku zahrnúť
do finančného rozpočtu na roky 2016 – 2018 (podľa komunitného plánu na roky
2015 – 2020). Určite nie je v možnostiach obce realizovať tento zámer
len z vlastných zdrojov. Zámerom je vypracovať projekt s využitím
viaczdrojového financovania (Európsky sociálny fond, Fond sociálneho rozvoja,
podpora projektu cez MPSVR SR). Základným krokom je majetkovoprávne
usporiadanie vlastníckych vzťahov a vypracovanie požadovanej projektovej
dokumentácie.
2.3.

Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú najmä miestni
politici. Od nich sa očakáva, že vyjadria podporu požiadavkám občanov vo sfére
poskytovania sociálnych služieb, a teda aj komunitného plánovania. Tento plán
budú priebežne monitorovať, zodpovedne posudzovať a vytvárať aj jeho
finančné zabezpečenie.
Účasť na komunitnom plánovaní:
- písomné návrhy občanov – preberá na obecnom úrade poverený pracovník
za sociálnu oblasť
- ústne návrhy občanov – na obecnom úrade sa vyhotoví úradný záznam
o predloženom návrhu, ktorý predkladateľ potvrdí svojim podpisom
- účasť obyvateľov obce na verejnom zhromaždení.
Komunitný plán možno meniť:
- ak sa zmenia priority
- získanie finančných prostriedkov na konkrétne potreby
- nové návrhy na poskytovanie sociálnych služieb.
Časový horizont vyhodnocovania komunitného plánu:
Obecné zastupiteľstvo obce Trebatice minimálne 1x ročne prerokováva
Správu o sociálnej situácii v obce a podľa zistených skutoční bude aplikovať
zistené požiadavky a návrhy do komunitného plánu obce.
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Záver
Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej
situácii, podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením
s cieľom umožniť im zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné
plánovanie by malo dať odpoveď na otázky: „Koľko a aké služby je potrebné
v danej komunite vytvoriť, ako majú byť lokalizované, aké ľudské a finančné
zdroje máme k dispozícii?“.
Pri komunitnom plánovaní je rovnako dôležitý proces plánovania, ako aj jeho
výsledok. Na rozvoj sociálnych služieb vplýva množstvo faktorov. Ich rozvoj
môže byť oveľa dynamickejší, ak bude podporovaný väčšinou zainteresovaných.

Trebatice, september 2015
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