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PRÍHOVOR
Vážení obyvatelia a milí čitatelia,
práve ste sa dostali ku Komunitnému plánu sociálnych služieb - dokumentu, ktorý poskytuje
podrobnú analýzu súčasného stavu v oblasti poskytovania sociálnych služieb v našom meste.
Zároveň je plánom na nasledujúce roky, ktorého cieľom je zvyšovanie úrovne poskytovaných
služieb a uľahčenie života všetkým tým, ktorí sú na tieto služby odkázaní. Komunitný plán
sociálnych služieb mesta Šurany bol spracovaný v spolupráci s odborníkmi zo sociálnej oblasti,
externých spracovateľov a širokej verejnosti.
Ľudia sa častokrát dostávajú do ťažkých životných situácií, kedy im treba podať pomocnú ruku.
Snahou nášho mesta je byť v týchto životných etapách nápomocnými, častokrát aj nad rámec
zákonných povinností. Všetci vieme, že táto oblasť si vyžaduje okrem práce aj srdce a dušu. Veľmi
si preto vážim, že v meste Šurany máme aj niekoľko súkromných zariadení so zameraním na
poskytovanie sociálnej pomoci.
Veríme, že vďaka tomuto dokumentu získate lepší prehľad o sociálnych službách v meste
Šurany, ktoré v prípade núdze budú k dispozícii Vám alebo Vašim najbližším. Prajem Vám hlavne
pevné zdravie a príjemné chvíle strávené pri tomto materiáli.
Ing. Marek Oremus,
primátor mesta Šurany
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ÚVOD
Úvodná časť Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Šurany obsahuje základné informácie o procese komunitného
plánovania, jeho legislatívnych východiskách, hlavných
princípoch a aktéroch vstupujúcich do tohto procesu. Okrem
toho sú tu uvedené stručné informácie o súvisiacich
dokumentoch na európskej, národnej, regionálnej a lokálnej
úrovni.
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1.1 PODSTATA KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Komunitné plánovanie je jedna zo základných metód riadenia rozvojových procesov. Jej
podstatou je absorbovať názory obyvateľov žijúcich v meste, vďaka ktorým je možné spracovať
podkladové materiály pre rôzne oblasti verejného života. Ide o proces, ktorý pomáha v plánovaní
a poskytovaní lepších a kvalitnejších služieb, ktoré budú znamenať skutočný prínos a zmenu v
životoch ľudí.
Zmyslom komunitného plánovania je najmä aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie
poskytovania

sociálnych

služieb

spoločným

a

koordinovaným

postupom.

Výsledkom

komunitného plánovania by mali byť odpovede na otázky typu:
• Aké sociálne služby zabezpečuje mesto Šurany pre svojich obyvateľov?
• Aké sú názory obyvateľov (verejnosti) na sociálnu politiku mesta?
• Aké sociálne služby je potrebné zabezpečiť v meste v horizonte nasledujúcich 5 rokoch?
Metóda komunitného plánovania je považovaná za dobrý systém začiatku spolupráce a vzniku
trvalejších partnerstiev v oblasti poskytovania sociálnych služieb a výrazne posilňuje princípy
zastupiteľskej demokracie. Princípy zastupiteľskej demokracie sú podporené najmä v zmysle
zapojenia verejnosti do procesu formovania sociálnych služieb. V procese komunitného
plánovania možno ako komunitu chápať verejnosť, čiže všetkých tých, ktorých sa daná oblasť
dotýka. Za komunitu možno považovať aj tých, ktorí budú vybrané služby v obci využívať. Ďalej je
možné pod komunitou chápať priamo mesto s jeho vedením - samosprávou. Cieľom komunitného
plánovania je nájsť určitý spôsob pomoci skupinám obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálne
služby.
Hlavným nástrojom komunitného plánovania je dokument s názvom Komunitný plán
sociálnych služieb, ktorý definuje jednotlivé ciele a konkrétne aktivity smerujúce k dosiahnutiu
dlhodobej vízie rozvoja sociálnych služieb v obci. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a
zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na klienta, poskytovateľov služieb, technickej vybavenosti
a pod. Výsledkom je strategický dokument, ktorý reflektuje potreby a záujmy celej komunity. Do
jeho tvorby by mala byť zapojená čo najväčšia skupina obyvateľov všetkých kategórií, aby mali
všetci možnosť participovať a vyjadriť svoje záujmy. Len takýmto spôsobom sa tento strategický
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dokument stane plnohodnotným podkladom pre rozvoj sociálnych služieb. Vo všeobecnosti sa
za cieľ komunitného plánovania sociálnych služieb považuje predovšetkým posilňovanie sociálnej
súdržnosti. Za ďalší cieľ je možné označiť predchádzanie sociálnej exkurzii a izolácii ohrozených
jedincov a skupín. Posledným, nemenej dôležitým cieľom komunitného plánovania, je opätovné
zaradenie jednotlivcov, ktorí stoja na okraji komunity, do spoločnosti. Títo jedinci v niektorých
prípadoch predstavujú hrozbu pre komunitu alebo vyvolávajú strach či neistotu. (PhDr. Helena
Woleková, 2004)

1.2 LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ
Tento dokument je spracovaný podľa zákona č. 331/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od
1.1.2018. Podľa tejto novely má KPSS obsahovať najmä:
a. analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem
sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho
územného celku, vrátane vyhodnotenia finančných podmienok, materiálnych podmienok,
priestorových podmienok a personálnych podmienok,
b. analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce
alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych
služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín v územnom obvode obce alebo vyššieho
územného celku, vrátane spôsobu ich zabezpečenia výberom konkrétnych poskytovateľov týchto
sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku,
c. analýzu sociologických údajov, demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce
alebo vyššieho územného celku,
d. určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb,
foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb,
a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v
územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku,
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e. časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych
služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak
ide o sociálnu službu v zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých
rokoch v členení na existujúcu kapacitu podľa konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb a
kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity, tak aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie
dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce a vyššieho územného celku, ktorí sú odkázaní na
sociálnu službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových
podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec a vyšší územný celok na tvorbu a
realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb,
f. spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo
koncepcie rozvoja sociálnych služieb,
g. podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb.
Do Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šurany boli zapracované všetky údaje a
informácie z oblasti sociálnych služieb, ktoré boli k dispozícii. Všetky ďalšie informácie zo Zákona
o sociálnych službách sa môžete dočítať tu: Zákon č. 331/2017

1.3 HLAVNÉ PRINCÍPY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
Vypracovanie KPSS by malo prebiehať podľa nasledujúcich základných princípov, ktoré boli
podľa zohľadnené aj pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb (ďalej KPSS) mesta Šurany:
• Všetci sú si rovní: Potreby a ciele všetkých účastníkov majú rovnakú váhu. Rovnaký priestor
musí byť venovaný názorom všetkých zúčastnených strán.
• Zapájanie miestneho spoločenstva: Rôzne metódy a formy oslovovania obyvateľov na
spoluprácu. Príležitosť na vyjadrenie svojho názoru by mali dostať všetci obyvatelia obce bez
ohľadu na ich sociálne postavanie a ďalšie špecifiká.
• Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov: Nesmie sa zabudnúť na spoluprácu s
podnikateľmi, ktorí sa už v minulosti angažovali v tejto oblasti, na váhu práce dobrovoľníkov v
sociálnych službách, na svojpomocné skupiny, rodinnú starostlivosť, susedskú výpomoc a pod.
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• Práca s informáciami: Je potrebné zabezpečiť rovnaký prístup k informáciám pre všetkých,
ktorí sa zúčastňujú plánovania a odovzdávanie informácií verejnosti. V prípade pravidelného
odovzdávania informácií bude možné očakávať relevantné pripomienky a podnety.
• Priebeh spracovania komunitného plánu je rovnako dôležitý, ako výsledný dokument:
Proces komunitného plánovania je založený na vyhľadávaní, zapájaní a diskusiách s rôznymi
osobami. Proces umožňuje, aby bol navrhnutý systém sociálnych služieb jedinečný,
neopakovateľný a plne zodpovedal miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom.
• Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce: Efektívna a dobre fungujúca
spolupráca medzi všetkými účastníkmi prináša lepšie výsledky.
• Kompromis priania a možností: Výsledkom komunitného plánovania je nájdenie
kompromisného riešenia medzi tým, čo sa chce a tým, čo je reálne dosiahnuť. Dôležitú úlohu
nezohrávajú len materiálne, finančné a ľudské zdroje, ale tiež spoločná dohoda, ktorá
vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov komunitného plánu podieľať.

1.4 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PROCESU
KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
Pre úspešnosť procesu komunitného plánovania sociálnych služieb je nutné, aby boli do
procesu tvorby KPSS zapojené nasledovné 3 skupiny účastníkov:
1. zadávatelia sociálnych služieb
2. poskytovatelia sociálnych služieb
3. užívatelia sociálnych služieb
1. Zadávatelia sociálnych služieb
Ide o účastníkov komunitného plánovania, ktorým zákon ukladá povinnosť zabezpečiť sociálne
služby pre obyvateľov územia, ktoré spadá pod jeho správu. V systéme slovenskej verejnej správy
sú zabezpečovateľmi sociálnych služieb práve obce a mestá - v prípade tohto komunitného plánu
je zabezpečovateľom mesto Šurany.

2. Poskytovatelia sociálnych služieb
Poskytovateľmi sociálnych služieb môžu byť všetky nasledovné subjekty, ktoré spĺňajú
podmienky stanovené Zákonom č. 331/2017 Z.z. z 29. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa
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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)
• fyzické osoby,
• podnikateľské subjekty,
• súkromné neziskové organizácie,
• organizácie zriadené obcou,
• organizácie zriadené samosprávnym krajom,
• organizácie zriadené štátom.
Postavenie všetkých poskytovateľských subjektov je v rámci komunitného plánovania rovnaké,
t. j. ciele a zámery subjektov majú rovnakú váhu. Jednotlivé poskytované sociálne služby v meste
Šurany sú uvedené v časti Analýza poskytovateľov sociálnych služieb.

3. Užívatelia sociálnych služieb
Užívateľom sociálnych služieb je každý, kto prijíma pomoc sociálnych služieb. Takisto sú to
aj občania, ktorí pomoc sociálnych služieb prijímali v minulosti, alebo ju ešte len budú prijímať.
Počas života sa môže stať užívateľom sociálnych služieb každý občan. Zámery a ciele užívateľov
majú rovnaké alebo priam prioritné postavenie, ako zámery a ciele zadávateľov a poskytovateľov.
V priebehu procesu komunitného plánovania by mal byť kladený dôraz na výber cieľových skupín.
Základnými cieľovými skupinami, pre ktoré by sa mali sociálne služby plánovať sú:
• seniori,
• rodiny s deťmi a mládež,
• nezamestnaní,
• marginalizované menšiny,
• zdravotne (telesne alebo duševne) znevýhodnené osoby a ich rodiny,
• osoby v nepriaznivej sociálnej situácii.
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1.5 DOKUMENTY NADVÄZUJÚCE NA TVORBU
KOMUNITNÉHO PLÁNU
Nadradenými dokumentmi ku Komunitnému plánu sociálnych služieb (KPSS) mesta Šurany sú
dokumenty na európskej, národnej a regionálnej úrovni. Patria sem zmluvy, dohody a dokumenty,
ktoré ovplyvňujú sociálnu politiku členských štátov až po tie, z ktorých vychádza KPSS mesta
Šurany. Uvedené sú tu z dôvodu, aby si každý čitateľ mohol spraviť prehľad a vedel, aké všetky
podporné dokumenty ustanovujúce základné práva a priority v sociálnej oblasti existujú.

ZOZNAM SÚVISIACICH HLAVNÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

Hlavné východiská dokumentu
Ovplyvňuje proces tvorby sociálnej

Amsterdamská
zmluva

politiky v štátoch EU v nasledovných
Od r. 1997

Medzinárodná

oblastiach:
• Pracovné a životné podmienky v
členských štátoch, v prípade poklesu
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pod akceptovateľnú úroveň, je EU
schopná vynútiť si nápravu.
• Znižovanie rodovej nerovnosti –
stanovenie rovnakých podmienok pre
rovnaký pracovný a spoločenský
prístup k mužom a ženám, najmä z
hľadiska platového odmeňovania.
• Oblasť - práca maloletých a ich
ochrana pri práci, organizácia
pracovného času, hromadné
prepúšťanie či povinnosti
zamestnávateľa voči zamestnancovi.
• Uplatnenie princípu voľného pohybu
osôb aj na migrantov v rámci EÚ.
Program na zvýšenie ekonomickej moci
vo svete prostredníctvom zvýšenia
konkurencieschopnosti EU, ktorý
obsahuje nasledujúce priority:
• Znižovanie nezamestnanosti vekovej
Lisabonská
zmluva

skupiny 15 - 64 rokov.
Od r. 2000

Medzinárodná

• Oblasť sociálnej inklúzie.
• Zamestnanosť žien (minimálne 60 %).
• Zamestnanosť starších ľudí –
obyvateľov v preddôchodkovom veku
55 - 64 rokov.
• Starostlivosť o deti prostredníctvom
predškolských zariadení.

Dohovor o
ochrane

Od r. 1950
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poskytuje jednotlivcom procesné
ľudských práv a

nástroje na priame uplatnenie takto

základných

zaručených práv a slobôd voči štátu

slobôd

prostredníctvom Európskeho súdu pre
ľudské práva.
Upravuje právnu ochranu detí na celom
svete, podpísaný vo všetkých krajinách
sveta okrem USA a Somálska. 3 základné
body:

Dohovor
o právach

• Právo participácie na rozhodovaní vo
Od r. 1989

Medzinárodná

dieťaťa

veciach, ktoré sa ich týkajú.
• Ochrana detí pred akýmikoľvek
skutkami, ktoré by mohli porušiť ich
práva.
• Zabezpečenie ochrany práv detí pred
ich narušeniami.
Jeho cieľom je presadzovať, ochraňovať a
zabezpečiť plnohodnotný a rovný výkon

Dohovor OSN o
právach osôb
so zdravotným

ľudských práv a základných slobôd pre
Od r. 2006

Medzinárodná

všetky osoby so zdravotným postihnutím
a podporovať úctu k ich dôstojnosti bez

postihnutím

akejkoľvek diskriminácie na základe
zdravotného postihnutia.
Obsahuje minimálne sociálne práva,
ktoré musia členské štáty Rady Európy

Európska
sociálna charta

Od r. 1961

Medzinárodná

(všetky tieto štáty sú zároveň členmi EÚ)
implementovať do svojej legislatívy. Ide
teda o spoločné minimálne štandardy vo
všetkých krajinách EÚ.
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Pozičný

Obsahuje 2 hlavné ciele:

dokument

• Zvýšenie miery zamestnanosti vekovej

Európskej

skupiny 20 – 64 rokov na 72 % do roku

komisie k
Partnerskej

2014 - 2020

Národná

dohode a

2020 (zo 65 % v rokoch 2011 až 2013).
• Zníženie podielu obyvateľov, ktorí sú
ohrození chudobou a soc. využívaním

programom SR

na 17,2 % do roku 2020 (z 20,5 % v

na roky

roku 2012).

2014-2020

Obsahuje nasledujúce ciele:
• Účinnejšie riešiť dlhodobú
nezamestnanosť prostredníctvom
poskytovania aktivačných opatrení druhej šance na vzdelávanie a
individuálne prispôsobeného
kvalitného odborného vzdelávania.

Národný
program

Od r. 2015

Národná

reforiem

• Zvýšenie kapacity verejných služieb
zamestnanosti pre správu prípadov.
• Zlepšenie stimulov v oblasti
zamestnanosti žien - zlepšiť
poskytovanie zariadení starostlivosti o
deti, najmä pre deti do troch rokov.
• Inklúzia marginalizovanej rómskej
menšiny - napr. prostredníctvom
inkluzívneho vzdelávania.

Národné
priority rozvoja
sociálnych

Obsahuje nasledujúce ciele:
2015 - 2020

služieb
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• Zabezpečovanie realizácie práva
občana na poskytovanie sociálnych
služieb.
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• Zabezpečovanie dostupnosti
sociálnych služieb v súlade s
potrebami cieľových skupín a
komunity.
• Zabezpečenie rozvoja sociálnych
služieb dostupných pre osoby v
segregovaných lokalitách s
koncentráciou generačne
reprodukovanej chudoby.
• Zvýšenie dostupnosti komunitných
sociálnych služieb s dôrazom na
rozvoj sociálnych služieb pre rodiny,
ktoré sa starajú o svojho člena,
odkázaného na pomoc inej osoby pri
sebaobslužných činnostiach.
• Deinštitucionalizácia sociálnych
služieb.
• Presadzovanie princípu integrovanej
dlhodobej zdravotno-sociálnej
starostlivosti.
• Zavádzanie systému zabezpečenia a
hodnotenia podmienok kvality
poskytovaných sociálnych služieb.
Koncepcia
rozvoja
sociálnych
služieb

Priority v oblasti poskytovania sociálnych
2012 - 2017

v regióne

Regionálna

služieb a vykonávania sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v
regióne NSK:

Nitrianskeho
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• Priorita č. 1: Poskytovanie aktuálnych
informácií vychádzajúcich z platnej a
novelizovanej legislatívy občanom NSK
• Priorita č. 2: Dobudovanie systému
nových druhov sociálnych služieb
• Priorita č. 3: Podpora špecializovaných
zariadení sociálnych služieb pre deti aj
dospelých s psychiatrickými
diagnózami
• Priorita č. 4: Podpora denných
stacionárov v NSK ako odozva na
potrebu ambulantných sociálnych
služieb
samosprávneho
kraja

• Priorita č. 5: Podpora ZSS s týždenným
pobytom
• Priorita č. 6: Podpora terénnych
sociálnych služieb cez podporu
sociálnych programov
• Priorita č. 7: Podpora vzniku
rehabilitačných stredísk a zariadení
podporovaného bývania
• Priorita č. 8: Vytvorenie kancelárie
prvého kontaktu pre občanov NSK –
ako záchytný bod pre základné
poradenstvo
• Priorita č. 9: Vzdelávanie
zamestnancov v oblasti poskytovania
sociálnych služieb
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• Priorita č. 10: Spolupráca s mestami a
obcami, s poskytovateľmi sociálnych
služieb, s vykonávateľmi opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately a inštitúciami z
oblasti sociálnych služieb na území
NSK
• Priorita č. 11: Vytváranie podmienok
pre implementáciu štandardov kvality
v oblasti sociálnych služieb
• Priorita č. 12: Podpora dobrovoľníctva
v NSK
V rámci hlavné strategického dokumentu
PHSR má mesto Šurany definovanú
prioritu s názvom Rozvoj sociálnej a
zdravotnej infraštruktúry, avšak

Program

jednotlivé aktivity zamerané na

hospodárskeho
a sociálneho

2015 - 2020

Lokálna

rozvoja mesta

rekonštrukciu MŠ, Mestskej polikliniky,
židovskej synagógy, výstavbu nájomných
bytov a fitparku sa v rámci KPSS

Šurany

realizovať nebudú. Rozvoj niektorej zo
sociálnych služieb v zmysle novely
zákona č. 448/2008 nie je v PHSR
naplánovaný.
Zo záväznej časti ÚPN mesta Šurany pre

Územný plán
mesta (ÚPN)

sociálnu oblasť vyplýva, že zariadenia
Od r. 2016

Šurany

Lokálna

zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
treba považovať za stabilizované. V
prípade výstavby nových objektov, ako je
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plánované denné centrum a zariadenie
núdzového bývania treba vychádzať z
regulatívov záväznej časti ÚPN.
ZOZNAM VEDĽAJŠÍCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

Hlavné východiská dokumentu

Národný
program

Základným cieľom dokumentu je

rozvoja

prostredníctvom definovaných úloh a

životných
podmienok

2014 - 2020

Národná

opatrení zabezpečiť dosahovanie pokroku v
oblasti ochrany práv osôb so zdravotným

osôb so

postihnutím uznaných Dohovorom OSN o

zdravotným

právach osôb so zdrav. postihnutím.

postihnutím
Dokument zameraný na podporu ľudských
práv starších osôb cestou ich aktivizácie
prostredníctvom verejných podporných
politík (politiky v oblasti zamestnanosti a
Národný
program
aktívneho

zamestnateľnosti starších, politiky v oblasti
2014 - 2020

Národná

starnutia

podpory ich celoživotného vzdelávania),
občianskych a sociálnych aktivít mimo
formálneho trhu práce, podpory ich
nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej a
sociálnej bezpečnosti, vrátane ochrany pred
zlým zaobchádzaním vo všetkých
spoločenských sférach a vzťahoch.

Národný
akčný plán pre

2014 - 2019
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• Posilniť právny a inštitucionálny rámec za
účelom uznania práv žien a ich ochrane
proti všetkým formám násilia proti ženám
a zabezpečiť, aby štátne orgány, vrátane
súdnych orgánov konajúcich v mene
štátu, konali v súlade s týmto záväzkom
žien.
• Zabezpečiť rýchlu, efektívnu a dostupnú
pomoc všetkým ženám, ktoré sú
vystavené násiliu alebo hrozbe násilia a
to s ohľadom na špecifické potreby, ktoré
z ich situácie vyplývajú.
elimináciu
a prevenciu
násilia na
ženách

• Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu pomoc
pomocou štandardizovaných postupov
pre pomáhajúce profesie a orgány činné
v trestnom konaní.
• Zabezpečiť rodovo citlivé vzdelávanie
všetkých pomáhajúcich profesií a
zainteresovaných subjektov v oblasti
prevencie a eliminácie násilia na ženách.
• Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek
situácii, ktorá prispieva k vzniku a
tolerancii násilia.
• Vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu o
výskyte a rôznych aspektoch násilia na
ženách.
• Prijať všetky potrebné legislatívne a iné
opatrenia na náležité predchádzanie,
vyšetrovanie, trestanie a poskytnutie
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odškodnenia za skutky násilia voči ženám
na pracovisku.
Obsahuje nasledujúce ciele:
• Vytvoriť Národný koordinačný rámec pre
riešenie násilia páchaného na deťoch.
Zabezpečiť systematické monitorovanie a
Národná
stratégia na
ochranu detí

hodnotenie systémov ochrany detí pred
Od r. 2014

Národná

pre násilím

násilím.
• Predchádzať inštitucionálnemu a
systémovému porušovaniu práv dieťaťa.
• Zabezpečiť profesionalitu a kvalitu
výkonu politík.
• Zvyšovať informovanosť o problematike
násilia páchaného na deťoch.
Nadrezortný dokument, ktorý aj s prispením
sociálnych partnerov, samospráv a odbornej
verejnosti prináša riešenia pre podporu
rastu zamestnanosti. Hlavným cieľom

Národná
stratégia

Do r. 2020

Národná

zamestnanosti

stratégie je, okrem dosiahnutia 72 %-nej
zamestnanosti, aj zlepšenie životných
podmienok pracujúcich ľudí. Okrem toho by
mala prispieť k účelnejšiemu využívaniu
finančných zdrojov určených na podporu
zamestnanosti.
Snaha o integráciu Rómov predovšetkým v 4

Stratégia SR
pre integráciu

hlavných oblastiach:
Do r. 2020

Rómov

Národná

1. Vzdelanie
2. Zamestnanosť
3. Zdravotná starostlivosť
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4. Bývanie
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2018 - 2022

ŠURANY

ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť obsahuje informácie o sociálnej stránke mesta
Šurany. Samostatná pozornosť je venovaná demografickej
analýze, ktorá obsahuje podrobné výstupy a informácie o
štruktúre obyvateľstva. Ďalšie časti sú venované analýze
poskytovaných sociálnych služieb, školstva a zdravotníctva.
Súčasťou analytickej časti je aj vyhodnotenie dotazníkového
prieskumu obyvateľov a poskytovateľov sociálnych služieb.
Zhodnotenie analytickej časti bolo premietnuté do SWOT
analýzy, ktorá sumarizuje silné a slabé stránke, ako aj
príležitosti a ohrozenia mesta Šurany.
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2.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Mesto Šurany leží v južnej časti západného Slovenska v Podunajskej nížine, v podcelku
Nitrianskej nivy a spadá do Nitrianskeho samosprávneho kraja. Katastrálne územie mesta leží na
severnom okraji okresu Nové Zámky. Mesto sa nachádza v spádovom území mesta Nové Zámky
vzdialeného približne 14 km. Výmera katastrálneho územia je 5981 ha, územie katastra mesta
sa nachádza v priemernej nadmorskej výške od 123 metrov nad morom. Po prvýkrát sa Šurany
spomínajú v liste uhorského panovníka Belu II. z 3. septembra 1138 ako „villa Suran“. Dnes je
prevažná väčšina obyvateľov zamestnaná v priemysle a službách.
Katastrálne územie mesta Šurany obklopujú katastrálne územia obcí:
• Nové Zámky a Bánov z južnej strany,
• Dolný Ohaj a Úľany nad Žitavou z východnej strany,
• Mojzesovo, Komjatice, Lipová a Rastislavice zo severnej strany,
• Tvrdošovce a Palárikovo zo západnej strany.

2.2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
Sociodemografická analýza je zameraná na sumarizáciu údajov o vývoji, štruktúre a začlenení
obyvateľstva podľa viacerých ukazovateľov.

2.2.1 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
2.2.1.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV
Vývoj počtu obyvateľov v meste Šurany bol sledovaný od roku 2008, kedy bol ich počet presne
10 369 (hodnoty sú uvádzané vždy k 31. 12. daného roku). Ich počet postupne každoročne
klesá, od roku 2008 po rok 2017 bol zaznamenaný pokles 491 obyvateľov (4,9 %z ich aktuálneho
počtu). Z tohto pohľadu ide o nepriaznivý demografický vývoj.
V grafe je možné vidieť aj pomer medzi mužskou a ženskou populáciou, ktorý bol veľmi
vyrovnaný. Rozdiel medzi kategóriami je cca 250 obyvateľov, z toho každý rok prevažovala ženská
populácia.
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VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2008 AŽ 2017
Rok

Počet obyvateľov

2008

10369

2009

10344

2010

10265

2011

10155

2012

10115

2013

10080

2014

10055

2015

9960

2016

9892

2017

9878

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.2.1.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA
Podľa posledných dostupných údajov mala v Šuranoch miernu prevahu ženská populácia, a to
v pomere 51,4 % ku 48,6 %.

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
21. JÚNA 2018

OBCE-EPRO.SK

22

2018 - 2022

ANALYTICKÁ ČASŤ
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ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2017
Pohlavie

Počet obyvateľov

Muži

4798

Ženy

5080

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.2.1.1 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV
V rámci demografickej analýzy je dôležité sledovať 3 základné ukazovatele: prirodzený
prírastok/úbytok, migračné saldo a celkový prírastok/úbytok obyvateľov. Tieto údaje boli
v meste Šurany sledované za posledných 10 rokov: 2008 - 2017.
Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva za jeden kalendárny rok predstavuje rozdiel
živonarodených a zomrelých. Z nižšie uvedeného Grafu č. 3 vyplýva, že vývoj mal negatívny
charakter a v priebehu sledovaných rokov bol zaznamenaný len úbytok obyvateľstva, ktorý nastal
v poslednom sledovanom roku o 26 obyvateľov.
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Migračné saldo ako ďalší dôležitý ukazovateľ predstavuje počet prisťahovaných/vysťahovaných
obyvateľov za jeden kalendárny rok. Je negatívom, že migračné saldo malo za celé sledované
obdobie väčšinu len záporné hodnoty s výnimkami v rokoch 2013, 2014 a 2017. V poslednom
sledovanom roku 2017 bolo prisťahovaných 12 obyvateľov.

Celkový prírastok je vypočítaný ako súčet prirodzeného prírastku a migračného salda za daný
kalendárny rok. Je zaujímavé, že celkový prírastok v sledovanom období bol len v záporných
hodnotách. Najmenšie poklesy boli zaznamenane v rokoch 2009 a 2014 (pokles o 25 obyvateľov)
a v poslednom sledovanom roku 2017, kedy nastal pokles len o 14 obyvateľov (6 muži; 8 ženy).
Tieto hodnoty sú spôsobené hlavne migráciou obyvateľstva a odlivom mladých obyvateľov z miest
do menších okolitých obcí alebo priamo za prácou. Tento trend je možné sledovať na väčšine
územia Slovenska.
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PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2008 AŽ 2017
Prirodzený
Rok

prírastok alebo
úbytok

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

2008

-22

-54

-76

2009

-13

-12

-25

2010

-46

-33

-79

2011

-7

-26

-33

2012

-27

-13

-40

2013

-45

10

-35

2014

-27

2

-25

2015

-54

-41

-95

2016

-25

-43

-68

2017

-26

12

-14

Zdroj: Štatistický úrad SR

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
21. JÚNA 2018

OBCE-EPRO.SK

26

ANALYTICKÁ ČASŤ

2018 - 2022

ŠURANY

2.2.1.1 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV
Veková štruktúra obyvateľov bola taktiež sledovaná za posledných 10 rokov (2008 - 2017). Delí
sa do 3 základných kategórií:
1. Predproduktívna: 0 - 14 rokov (vrátane)
2. Produktívna: 15 - 64 rokov
3. Poproduktívna: 65 a viac rokov
V predproduktívnej zložke, teda detí do 14 rokov (vrátane) bol zaznamenaný postupný klesajúci
vývoj počas celého sledovaného obdobia (Graf č. 5). Minimum v počte detí do 14 rokov bolo v
roku 2016 (1248 detí), v poslednom sledovanom roku 2017 bol zaznamenaný nárast len o 19 detí.
Vzhľadom na to, že táto zložka populácie je budúcim ekonomicky aktívnym obyvateľstvom, je to
veľmi negatívna informácia.

Druhá kategória je najpočetnejšia a tvorí ju ekonomicky aktívne obyvateľstvo (Graf č. 6). V tejto
kategórii obyvateľov bol zaznamenaný negatívny vývoj. Od začiatku sledovaného obdobia počet
obyvateľov v produktívnom veku postupne klesá.
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Do tretej kategórie (obyvatelia v poproduktívnom veku 65 a viac roční) spadajú obyvatelia
na starobnom dôchodku. V tejto kategórii je možné sledovať postupný nárast (Graf č. 7), čo
odzrkadľuje negatívny vekový vývoj v podobe starnutia populácie. Nejde len o prípad tohto mesta,
ale tento trend je možné pozorovať na väčšine územia Slovenska a aj celej Európy.

V nižšie uvedenej tabuľke a Grafe č. 8 je možné vidieť porovnanie počtu obyvateľov v
jednotlivých kategóriách.
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V strome života (Graf č. 9) je vidieť dôležité demografické ukazovatele pre plánovanie rozvoja
sociálnych služieb v území. Trend vývoja týchto skupín poukazuje na to, že je potrebné riešiť
sociálne zabezpečenie pre seniorov (obyvateľov na starobnom dôchodku). Príčinou je primárne
pokles pôrodnosti, ktorý je zaznamenaný nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe a k tomu
predlžovanie strednej dĺžky života. Celé sa to odráža aj v rodovej nerovnosti maximálneho veku
dožitia, kde celkovo narastá populácia žien v poproduktívnom veku.

Podrobná veková štruktúra

4 roky alebo menej
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Od 5 do 9 rokov

186

210

Od 10 do 14 rokov

242

206

Od 15 do 19 rokov

230

222

Od 20 do 24 rokov

321

328

Od 25 do 29 rokov

368

336

Od 30 do 34 rokov

349

317

Od 35 do 39 rokov

440

383

Od 40 do 44 rokov

422

413

Od 45 do 49 rokov

342

400

Od 50 do 54 rokov

359

332

Od 55 do 59 rokov

355

336

Od 60 do 64 rokov

298

369

Od 65 do 69 rokov

287

364

Od 70 do 74 rokov

158

248

Od 75 do 79 rokov

115

188

Od 80 do 84 rokov

63

127

Od 85 do 89 rokov

29

68

Od 90 do 94 rokov

6

31

Od 95 do 99 rokov

0

7
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VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2017
Pohlavie

Predproduktívna
zložka

Produktívna zložka

Poproduktívna
zložka

Muži

656

3484

658

Ženy

611

3436

1033

Zdroj: Štatistický úrad SR
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2.3 ANALÝZA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Kluby dôchodcov boli 10. mája 2012 zaregistrované Úradom Nitrianskeho samosprávneho
kraja pod novým názvom ako denné centrá pre seniorov v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách. V Šuranoch sú vytvorené 3 denné centrá.
Denné centrum pre seniorov v Šuranoch a Kostolnom Seku má vlastnú budovu. V Nitrianskom
Hrádku sú pre tento účel využívané priestory Mestského kultúrneho strediska. Každý klub má
svoju tradíciu. Šuriansky a kostolnosecký je v prevádzke už vyše tridsať rokov. Hoci zariadenie
v Nitrianskom Hrádku je najmladšie, v roku 2013 si pripomenulo už 20. výročie svojho vzniku.
Šurianske denné centrum má spevácku skupinu, ktorá svojimi vystúpeniami spestruje takmer
všetky mestské kultúrne akcie. Vo svojich priestoroch má klubovne, kde sa pravidelne 2-krát
do týždňa schádzajú členovia a trávia svoj voľný čas pri rôznych aktivitách, alebo len tak v
rozhovoroch.
V Kostolnom Seku je zriadené stredisko osobnej hygieny, kde sú dôchodcom, ktorí nemajú
vlastné kúpeľne, poskytované úkony osobnej hygieny. Budova centra je obklopená vlastnou
záhradou vysadenou viničom a ovocnými stromami, o ktorú sa členovia počas celého roka vzorne
starajú a úrodu z nej využijú na prípravu občerstvenia na svoje posedenia.
Členovia centra v Nitrianskom Hrádku, ktoré pôsobí na ulici Hlavná 32, 94201 Šurany svoju
činnosť zabezpečujú v priestoroch kultúrneho zariadenia, avšak veľmi by uvítali vlastnú budovu,
v ktorej by svoju činnosť chceli rozšíriť a organizovať kultúrno-spoločenský život všetkým
dôchodcom v tejto časti. Členovia tohto centra sú veľmi aktívni, v roku 2012 zorganizovali veľmi
vydarený nultý ročník Šurianskej športovo-nenáročnej olympiády pre seniorov a každoročne
pripravujú výstavku ručných prác a aranžovania k veľkonočným a vianočným sviatkom,
samozrejme okrem iných podujatí.
Denné centrá majú v zmysle štatútu zvolenú vlastnú samosprávu, ktorá pripravuje pre svojich
členov rôzne podujatia. Od prednášok, kultúrnych, spoločenských, zábavných podujatí až po
zájazdy. Svoju činnosť zaznamenávajú vo vlastných kronikách.

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
21. JÚNA 2018

OBCE-EPRO.SK

32

2018 - 2022

ANALYTICKÁ ČASŤ

ŠURANY

• Denné centrum pre seniorov Šurany, adresa Hradná 22. K máju 2018 malo cca 192 členov
Do prevádzky bolo uvedené 26. 10. 2017 zrekonštruovaním priestorov bývalej materskej
školy.
• Denné centrum pre seniorov Kostolný Sek, adresa Klubová 3. K máju 2018 malo cca 70
členov
• Denné centrum pre seniorov Nitriansky Hrádok, adresa Hlavná 32. K máju 2018 malo cca.
60 členov

V meste bol v r. 2007 zriadený Domov Jesienka ako príspevková organizácia mesta.
Ubytovanie je zabezpečené v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách
s vlastnou kúpeľňou a WC. Budova zariadenia je jednoposchodová, bezbariérová a vybavená
výťahom. Obyvatelia so zvýšenou starostlivosťou a dozorom majú možnosť ubytovania sa na
prízemí v štvorposteľových izbách a šesťposteľovej izbe, ktorá má samostatný východ na vonkajšiu
terasu. Zariadenie poskytuje prijímateľom sociálnej služby celodenné stravovanie s raňajkami,
obedom a večerou. Diabetická strava sa podáva 6x denne: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera
a druhá večera. Strava sa podáva v priestoroch jedálne, respektíve na izbe obyvateľa.
Domov Jasienka zahŕňa:
• špecializované zariadenie s kapacitou 32 miest
• zariadenie pre seniorov s kapacitou 28 miest
• útulok s kapacitou 18 miest
• terénnu opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta
• požičiavanie pomôcok
• výdajňa a donáška stravy do domácností klientov
V zariadení sa ďalej poskytuje:
• ošetrovateľská

a

opatrovateľská

starostlivosť

24-hodinová

komplexná

starostlivosť

zabezpečená odborným personálom
• zdravotná starostlivosť zabezpečená prostredníctvom zmluvného lekára klienta a odborných
lekárov (psychológ, neurológ, psychiater, internista, urológ, diabetológ, oftalmológ, stomatológ
a iní)
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• sociálne poradenstvo - pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
• sociálna rehabilitácia zameraná na podporu a udržanie samostatnosti, nezávislosti,
sebestačnosti obyvateľa, rozvoj a nácvik zručností alebo aktivizáciu schopností a posilňovanie
návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách
• aktivačná terapia a záujmová činnosť - pohybové aktivity, precvičovanie pamäti, ručné práce
(práca s textilom, vlnou, drevom, ...), kultúrno-spoločenské podujatia a vystúpenia
• duchovná služba - raz do mesiaca sa koná svätá spoveď a omša v kaplnke zariadenia
Domov Jesienka

Zdroj: www.domovjesienka.sk

V meste prevádzkuje svoju činnosť Slovenský zväz zdravotne postihnutých, okresná rada so
sídlom v Šuranoch. Slovenský zväz zdravotne postihnutých (ďalej SZZP) je celoslovenský,
dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať
na jeho poslaní. SZZP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím,
rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov,
priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby
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pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho
pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu, alebo iného
postavenia. K 31. 2. 2017 mal v Šuranoch 256 členov - okrem mesta Šurany zastrešuje aj
obyvateľov 8 okolitých obcí a slúži aj pre okres Tatranské Matliare. Zväz organizuje pobyty pri
mori v Taliansku a Chorvátsku. Väčšinu členov tvoria dôchodcovia, niektorí členovia sú na vozíčku,
väčšina je však chodiacich. Občan sa stáva členom po zakúpení členskej známky, následne môže
začať využívať výhody plynúce z členského (napr. zľava na výlety a autobusové zájazdy pre osoby
nad 55 rokov). Združeniu chýba vlastný taxík, ktorý by sa využíval na prevozy členov.

Zdroj: www.ďakujeme.sk

Ďalšou mestskou organizáciou, ktorá síce nespadá do zákona o sociálnych službách, ale plní
dôležitú sociálno-edukačnú funkciu pre deti je Centrum voľného času Šurany (CVČ). CVČ má vo
svojej náplni práce aj organizovanie táborov počas prázdnin a každoročne organizuje denné
(prímestské) tábory. Okrem toho organizuje jeden jarný denný tábor (počas jarných prázdnin) a tri
letné denné tábory (dva v júli, jeden v auguste). Ďalej pripravuje denné aktivity aj počas zimných
a jarných prázdnin. Počas letných prázdnin môžu rodičia svoje deti prihlásiť buď na denné letné
aktivity, alebo ich prihlásiť do letných pobytových táborov. V súčasnosti má 350 detí (máj 2018) a
je financované z rozpočtu mesta.

Z neverejných poskytovateľov v meste pôsobí od r. 2001 aj občianske združenie Spolok sv.
Vincenta de Paul v časti mesta Kopec, Sociálne centrum - Útulok a Zariadenie podporovaného
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bývania pre ľudí v sociálnej núdzi, ľudí bez domova, po výkone trestu, odchovancov z detského
domova a invalidných dôchodcov. Klienti sociálneho centra sa venujú pracovnej terapii,
poľnohospodárstvu, pestovaniu plodín, spracovaniu surovín, ako aj živočíšnemu chovu, chovu
hydiny,

zajacov,

ošípaných

a

ďalších.

Cieľom

je

naučiť

klientov

pracovať

a

byť

sebestačným. Zariadenie sa nachádza v troch budovách v časti mesta Šurany s celkovou kapacitou
30 miest.
Budova zariadenia Spolku sv. Vincenta de Paul

Zdroj: www.soc-centrum-surany.sk
Ďalším neverejným poskytovateľom je občianske združenie Nelegál, ktoré vzniklo v r. 2000. V
rámci tohto združenia vzniklo v decembri 2001 Resocializačné stredisko Šurany – Okomáň, ktoré
sa nachádza v malom rodinnom dome na samote. Patrí k nemu veľká záhrada a maštaľ so
zvieratami. V roku 2006 vďaka finančným prostriedkom z Fondu sociálneho rozvoja
zrekonštruovali budovu bývalej školy na Novom Svete pri Šuranoch. Vytvorili sa tak priestory pre
dievčatá a ženy, čím vznikla miešaná komunita.
Zariadenie poskytuje komplexné sociálne služby v oblasti resocializácie a rehabilitácie osôb
závislých na drogách rôzneho druhu, alkohole a patologickom hráčstve, pričom tieto služby
poskytuje podľa § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele
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v znení neskorších predpisov. Resocializačný proces je u každého klienta individuálny s ohľadom
na jeho potreby a odporúčania terapeutického tímu. V priemere trvá 12 mesiacov (príp. viac).
Resocializačný proces napĺňa:
• pracovná terapia
• skupinová terapia/psychoterapia
• individuálna psychoterapia
• rodinná terapia
• terénna terapia
Resocializačné stredisko Šurany - Okomáň

Zdroj: www.nelegal.eu

V nižšie uvedenej tabuľke je prehľad všetkých sociálnych služieb, ktoré sú v meste
zabezpečované a aj všetky ostatné, ktoré sú definované v novele Zákona č. 448/2008.
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Poskytuje

Neposkytuje

Terénna sociálna služba krízovej intervencie

☐

☒

Nízkoprahové denné centrum

☐

☒

Integračné centrum

☐

☒

Komunitné centrum

☐

☒

Nocľaháreň

☐

☒

Útulok

☒

☐

Domov na polceste

☐

☒

Zariadenie núdzového bývania

☐

☒

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

☐

☒

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

Služba včasnej intervencie

☐

☒

Zariadenie podporovaného bývania

☐

☒

Zariadenie pre seniorov

☒

☐

Zariadenie opatrovateľskej služby

☐

☒

Rehabilitačné stredisko

☐

☒

Domov sociálnych služieb

☐

☒

Špecializované zariadenie

☒

☐

Denný stacionár

☐

☒

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej
starostlivosti o deti
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a
pracovného života
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a
pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa
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Domáca opatrovateľská služba (ďalej len "opatrovateľská

☒

☐

Prepravná služba

☐

☒

Sprievodcovská služba a predčitateľská služba

☐

☒

Tlmočnícka služba

☐

☒

Sprostredkovanie tlmočníckej služby

☐

☒

Sprostredkovanie osobnej asistencie

☐

☒

Požičiavanie pomôcok

☒

☐

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

☐

☒

☐

☒

Odľahčovacia služba

☒

☐

Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností

☐

☒

Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre

☒

☐

Podpora samostatného bývania

☐

☒

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

☒

☐

Poskytovanie sociálnej služby v práčovni

☐

☒

Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny

☐

☒

služba")

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikačných technológií

2.4 ŠKOLSTVO
V meste Šurany sa nachádzajú dve materské školy: MŠ Mostná a MŠ MDŽ. MŠ Mostná
zabezpečuje predškolskú výchovu aj v mestskej časti Nitriansky Hrádok.
Základná školská dochádzka je zabezpečovaná v 3 plnoorganizovaných základných školách.
Zriaďovateľom 2 základných škôl je mesto Šurany a zriaďovateľom cirkevnej základnej školy Žofie
Bosniakovej je rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra. Pri základných školách sú zriadené školské
kluby, ktoré zabezpečujú starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania. Športové zázemie v
základných školách zabezpečujú telocvične a ihriská.
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Špeciálna základná škola (ŠZŠ), Jesenského 13, 942 01 Šurany, bola zriadená Krajským školským
úradom v Nitre. Prijatie dieťaťa do ŠZŠ je možné na základe psychologického vyšetrenia, a na
odporučenie psychologickej alebo špeciálno -pedagogickej poradne. Návrh na umiestnenie
dieťaťa do ŠZŠ môže podať zákonný zástupca dieťaťa, škola, ktorú žiak navštevuje, pedagogickopsychologická poradňa, zdravotnícke zariadenie, orgány starostlivosti o rodinu a deti alebo
špeciálno-pedagogická poradňa.
Špeciálna základná škola bola zriadená ako štátna rozpočtová organizácia s právnou
subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je zabezpečenie výchovy a vzdelávania mentálne
postihnutých detí na základe posúdenia odbornej komisie a žiakov chorých alebo zdravotne
oslabených.
Mesto Šurany je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Tibora Sládkoviča. Žiaci sa
vzdelávajú v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore. ZUŠ T. Sládkoviča zabezpečuje umeleckú
výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov
základných škôl zo Šurian a blízkeho okolia.
Mimoškolským zariadením pre voľný čas detí a mládeže je Centrum voľného času, ktoré sa
nachádza na ul. Na vŕšku.
Stredné školstvo je zastúpené 4 strednými školami dennej formy:
• gymnázium,
• obchodná akadémia,
• dve stredné odborné školy.
Priestorové usporiadanie školských zariadení v meste Šurany
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2.5 ZDRAVOTNÍCTVO
Zdravotná starostlivosť sa poskytuje v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach,
ktoré túto starostlivosť poskytujú v súlade so svojim odborným zameraním a materiálnotechnickým vybavením. Sústavu zdravotníckych zariadení podľa §24 zákona o zdravotnej
starostlivosti tvoria nasledovné zdravotnícke zariadenia: ambulancie, agentúry domácej
ošetrovateľskej starostlivosti, dialyzačné strediská, polikliniky, samostatné zariadenia spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek, nemocnica NsP III. typu, psychiatrická liečebňa, liečebňa
dlhodobo chorých, verejné lekárne ich pobočky, výdajne zdravotníckych pomôcok a zubné
techniky.
Základnú (primárnu) starostlivosť poskytujú ambulancie v odbore všeobecné lekárstvo ako
praktický lekár pre dospelých, v odbore pediatria (príp. dorastové lekárstvo) ako praktický lekár
pre deti a dorast, v odbore gynekológia a pôrodníctvo a v odbore stomatológia. Sekundárnu
zdravotnú starostlivosť, ktorá presahuje rámec primárnej zdravotnej starostlivosti, poskytujú
odborní lekári – špecialisti a iní vysokoškolsky vzdelaní zdravotnícky pracovníci. V meste Šurany
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sú ambulantné zdravotnícke služby zabezpečované predovšetkým v Mestskej poliklinike, ktorá
poskytuje primárnu, špecializovanú a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, dopravnú zdravotnú
službu, služby RTG pracoviska a je organizátorom LSPP. Okrem objektu polikliniky je zdravotnícka
starostlivosť zabezpečovaná v neštátnych a súkromných zariadeniach v rozptyle na území mesta,
ktoré vytvárajú diverzifikované spektrum zdravotníckych služieb. Doplňujúcim zariadením sú
Očné optiky.
Lekárne pôsobiace na území mesta Šurany:
• Mestská lekáreň Šurany, s. r. o.
• Lekáreň TILIA Pharm, s. r. o.
• Lekáreň Laudanum
• Lekáreň Zdravie
Priestorové usporiadanie lekární v území mesta Šurany
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Lekárne sú situované popri hlavnej cestnej komunikácii, ktorá prechádza mestom, čím sú
dobre dostupné obyvateľom mesta.

2.6 PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY OBYVATEĽOV
V rámci procesu tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šurany na roky 2018 2022 bol realizovaný dotazníkový prieskum pre obyvateľov mesta a taktiež aj pre poskytovateľov
sociálnych služieb na území mesta.
Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu:
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ŠURANY

Najviac zapojených obyvateľov označilo, že využíva služby stravovania v jedálni. Ďalšou
najvyužívanejšou službou je denné centrum. Mnoho obyvateľov uviedlo, že nevyužíva
momentálne žiadne sociálne služby.

Pri otázke, ktorým sociálnym službám by malo mesto Šurany venovať svoju pozornosť, najviac
zapojených obyvateľov uviedlo zameranie mesta na podporu rodín s deťmi, resp. jednotlivca s
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ŠURANY

deťmi, druhá najčastejšia odpoveď bola zameranie na osoby so zdravotným postihnutím a treťou
najčastejšou odpoveďou bolo zameranie mesta na pomoc ľuďom bez domova, resp. ľuďom, ktorí
sú ohrození stratou bývania.

Obyvatelia mesta, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu prejavili záujem o využívanie
sociálnych služieb. Najviac obyvateľov uviedlo, že by využívalo služby denného stacionára,
požičiavania pomôcok, taktiež špecializovaného zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím
a taktiež využitie prepravnej služby.
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2.7 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného
stavu riešeného územia.
Výsledná SWOT analýza
Silné stránky

»

Slabé stránky

Zariadenie pre seniorov v pôsobnosti
mesta – Domov Jesienka s kapacitou 60

6

»

nízkopríjmové rodiny

klientov

»

Opatrovateľská služba – terénna
sociálna služba v pôsobnosti mesta

»

Zabezpečenie a rozvoz obedov pre
seniorov

»

3 denné centrá pre seniorov s počtom
členov 300
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6

Absencia sociálnych bytov pre

»

Absencia stavebných pozemkov a
bytov celkovo

»
5

7

6

Bariérovosť mnohých inštitúcií
(mestský úrad, pošta, ÚPSVaR,

6

Mestská poliklinika)

»
7

Absencia krízového centra pre matky
s deťmi, prípadne zariadenie

7

núdzového bývania
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»

Útulok v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta

»

ŠURANY

6

»

Denný stacionár pre seniorov

5

6

»

Postupný pokles počtu obyvateľov

7

»

Znižovanie počtu obyvateľov v

Slovenský zväz zdravotne postihnutých
– okresná rada Nové Zámky so sídlom v
Šuranoch (združuje 14 základných
organizácií)

»

Spolok sv. Vincenta de Paul, sociálne
centrum útulok, Kopec 14, Šurany – pre
ľudí, ktorí boli prepustení z výkonu

6

predproduktívnom veku - detí

6

trestu, bezdomovci a pod.

»

OZ Nelegál – resocializačné zariadenie
pre závislých

»

Centrum voľného času – v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

»

Sociálne poradenstvo – mestský úrad

»

Primárna a sekundárna zdravotná
starostlivosť a lekárenská služba

6

»

Nárast počtu obyvateľov v
poproduktívnom veku - seniorov

6

4
6

7

priamo v meste
Príležitosti

»

Rozšírená kapacita lôžok v Domove
Jesienka

»

Ohrozenia
7

»

Narastajúci počet obyvateľov
odkázaných na sociálnu pomoc

8

Využívanie dotácii a fondov z EŠIF
(napr. z dotácie z MPSVaR sa v Domove
Jesienka inštaloval Stropný koľajnicový
systém so zdvíhacím a transportným

7

»

Zvyšovanie počtu obyvateľov v
poproduktívnom veku

7

vakom, ktorý uľahčuje prácu s
imobilnými klientmi)
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»

Nové vozidlo s izotermickou úpravou,
ktoré slúži na rozvoz stravy seniorom

»

ŠURANY

6

Vybudované a dané do užívania nové
priestory pre Denné centrum seniorov

6

»

Často sa meniaca legislatíva

»

Zdĺhavý a často neobjektívny proces

»

Z dotácie MPSVaR materiálno-technické
vybavenie stravovacej prevádzky v

7

Zapojenie dobrovoľníkov

»

Využitie aktívnej činnosti spolkov,
klubov a združení a vnútorného

Úbytok obyvateľstva – odchod
5

mladých rodín za prácou najmä do

Domove Jesienka

»

8

posudzovania žiadostí o NFP

v Šuranoch

»

6

zahraničia
4

7

ľudského potenciálu

»

Nárast počtu seniorov

»

Nízke príjmy seniorov, a tým znížená

6

7

možnosť platiť si štandardné sociálne
služby

2.7.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE
Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel
silných a slabých stránok vyšiel 65 - 50 = 15, rozdiel príležitostí a ohrození bol 44 - 47 = -3, čo
spoločne udáva defenzívny typ stratégie.
Ide o typ stratégie, ktorý je zvolený pri prevahe silných stránok a ohrození. Defenzívna
stratégia je charakteristická pre dobre zabezpečené riešené územie, ktoré sa však nachádza v
nepriaznivom prostredí. Defenzívna stratégia chráni získanú pozíciu riešeného územia.
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STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť obsahuje rozvojovú stratégiu sociálnej oblasti,
ktorá je jednou z hlavných častí KPSS. Na samotnom vrchu
rozvojovej stratégie sa nachádza vízia - uvádza želaný stav,
ktorý sa bude mesto Šurany snažiť dlhodobo dosahovať. Na
víziu nadväzujú jednotlivé ciele, priority, opatrenia a aktivity.
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ŠURANY

3.1 STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI
V rámci návrhovej časti na ďalšie roky sa mesto Šurany zameriava na 3 hlavné aktivity.
Vzhľadom na veľký záujem o terénnu opatrovateľskú službu v domácom prostredí plánuje
zazmluvniť nové opatrovateľky. Cieľovou skupinou sú obyvatelia odkázaní na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivitách a
dohľade. Najpočetnejšou skupinou, ktorá túto službu využíva, sú seniori.
Druhou

aktivitou

je

zriadenie

denného

stacionáru.

Tento

druh

zariadenia

je

určený seniorom a zdravotne postihnutým osobám, ktorých stav (sebestačnosť, kognitívne
funkcie) umožňuje pobyt v dennom stacionári. Je to sociálna služba pre fyzickú osobu odkázanú
na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení na určitý čas počas dňa. Cieľom denného stacionára je
zabezpečiť odbornú službu, ktorá zodpovedá potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej potrieb,
prirodzených vzťahov a rodiny.
Mesto taktiež plánuje vybudovať zariadenie núdzového bývania, ktoré bude slúžiť obyvateľom
mesta v nepriaznivej sociálnej situácii, pričom bude zabezpečené utajenie miesta ubytovania a
anonymita každej ubytovanej osoby. V zariadení núdzového bývania sa poskytuje ubytovanie na
určitý čas, sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
Mesto okrem toho plánuje aj jednu aktivitu, ktorá sa netýka priamo sociálnej služby, ale
má priamo vplýva na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Táto aktivita je zameraná na
vytvorenie bezbariérového prístupu do Mestského úradu Šurany.
Jednotlivé aktivity boli určené v roku 2018, avšak nikto nevie presne určiť, aké budú potreby
obyvateľov v nasledujúcich rokoch. KPSS je práve preto "živý" dokument, aby mohli byť podľa
potreby aktualizované.

3.2 VÍZIA

„Šurany, mesto vytvárajúce kvalitné životné
podmienky pre všetky skupiny obyvateľov“
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3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA
Projektový zámer



Monitorovanie



Mapa aktivít



1. SOCIÁLNE SLUŽBY PRE OSOBY ODKÁZANÉ NA
POMOC INÝCH FYZICKÝCH OSÔB
1.1 Cieľové skupiny: Seniori a hendikepovaní
1.1.1 Terénna opatrovateľská služba
1.1.1.1 Zazmluvnenie nových opatrovateliek



1.1.2 Denný stacionár
1.1.2.1 Vytvorenie nového denného stacionára



1.2 Cieľová skupina: Obyvatelia v krízovej situácii bez ubytovania
1.2.1 Zariadenie núdzového bývania
1.2.1.1 Vytvorenie nového zariadenia núdzového bývania



2. ZVÝŠENIE KOMFORTU PRE OSOBY S
OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU
2.1 Cieľová skupina: Obyvatelia s obmedzenou schopnosťou pohybu
2.1.1 Bezbariérovosť
2.1.1.1 Vytvorenie bezbariérového prístupu na Mestskom úrade v Šuranoch



3.4 OPIS AKTIVÍT/PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 1
Názov projektu

Zazmluvnenie nových opatrovateliek

Garant

Mesto Šurany

Kontaktná osoba garanta

Ing. Marek Oremus - primátor mesta

Partneri garanta
Realizátor

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
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Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

ŠURANY

2018 až 2022
Aktuálny počet opatrovateliek je nedostačujúci a
nezodpovedá potrebám obyvateľov

Cieľ projektu

Zvýšenie počtu terénnych opatrovateliek

Výstupy

10 nových opatrovateliek

Používatelia

Seniori a zdravotne hendikepovaní

Indikátory monitoringu

Aktuálny počet opatrovateliek

Predpokladané finančné náklady
Zdroje financovania
Zmluvné podmienky

Riziká

Cca. 800 € mesačne na 1 opatrovateľku pri plnej
starostivosti 8 hod/deň
Rozpočet mesta, dotácie
Dohodnuté medzi mestom Šurany a jednotlivými
opatrovateľkami
Nedostatok finančných zdrojov, nízky záujem o toto
povolanie, nízka kvalita nových opatrovateliek

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 2
Názov projektu

Vytvorenie nového denného stacionára

Garant

Mesto Šurany

Kontaktná osoba garanta

Ing. Marek Oremus - primátor mesta
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a

Partneri garanta

zdravotníctva / Oddelenie životného prostredia,
výstavby, územného plánovania a správy mestského
majetku

Realizátor

Bude vybraný podľa zákona o verejnom obstarávaní

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022
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Stav projektu pred realizáciou

ŠURANY

V meste aktuálne fungujú 3 denné centrá s celkovou
kapacitou cca 300 ľudí

Cieľ projektu

Vytvorenie nového denného centra pre seniorov

Výstupy

Počet obyvateľov využívajúcich nové denné centrum

Používatelia

Seniori - obyvatelia mesta Šurany

Indikátory monitoringu

Aktuálna využívanosť zariadenia

Predpokladané finančné náklady

Budú uvedené v projektovej dokumentácii

Zdroje financovania

Rozpočet mesta a MPSVaR, príspevok od klientov

Zmluvné podmienky

Riziká

Dohodnuté medzi mestom Šurany a realizátorom
projektu
Predraženie realizácie projektu, neschválenie dotácie z
MPSVaR

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 3
Názov projektu

Vytvorenie nového zariadenia núdzového bývania

Garant

Mesto Šurany

Kontaktná osoba garanta

Ing. Marek Oremus - primátor mesta
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a

Partneri garanta

zdravotníctva / Oddelenie životného prostredia,
výstavby, územného plánovania a správy mestského
majetku

Realizátor

Bude vybraný v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

Začatie a ukončenie projektu

2020 až 2022

Stav projektu pred realizáciou
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Vytvorenie nového zariadenia pre obyvateľov, ktorí sa
Cieľ projektu

ocitnú v krízovej životnej situácii a budú odkázaní na
núdzové ubytovanie

Výstupy
Používatelia

Kapacita nového zariadenia
Obyvatelia mesta Šurany v krízových životných
situáciách

Indikátory monitoringu

Počet obyvateľov využívajúcich zariadenie

Predpokladané finančné náklady

Cca 2000 € ročne na 1 klienta

Zdroje financovania

Rozpočet mesta, príspevok od MPSVaR a príspevky od
klientov
Vo fáze výstavby budú dohodnuté medzi mestom

Zmluvné podmienky

Šurany a realizátorom projektu. Následne sa mesto
dohodne na podmienkach s každým klientom.

Riziká

Predraženie realizácie projektu, neschválenie žiadosti o
dotáciu

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 4
Názov projektu

Vytvorenie bezbariérového prístupu na Mestskom
úrade v Šuranoch

Garant

Mesto Šurany

Kontaktná osoba garanta

Ing. Marek Oremus - primátor mesta

Partneri garanta

Mestský úrad Šurany

Realizátor

Vybraný na základe zákona o verejnom obstarávaní

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2019

Stav projektu pred realizáciou
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Umožnenie bezproblémového prístupu pre osoby s
Cieľ projektu

obmedzenou schopnosťou pohybu do budovy
Mestského úradu v Šuranoch

Výstupy

Nový bezbariérový prístup

Používatelia

Osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

Indikátory monitoringu

Technický stav

Predpokladané finančné náklady

Uvedené v projektovej dokumentácii

Zdroje financovania

Rozpočet mesta

Zmluvné podmienky

Uvedené v zmluve s realizátorom

Riziká

Predraženie projektu, nevhodná technická realizácia

Poznámky
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REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť obsahuje stručnú informáciu o tom, ktoré
sociálne služby zabezpečuje mesto Šurany a ktoré neverejní
poskytovatelia. Okrem toho je tu uvedený význam
monitorovania a hodnotenia ako aj obdobie, keby má tento
proces prebehnúť.
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4.1 MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Realizáciu sociálnych služieb v meste Šurany zabezpečuje samotné mesto (3 denné centrá pre
seniorov), príspevková organizácia mesta (Domov Jesienka) a neverejní poskytovatelia - občianske
združenia Spolok sv. Vincenta de Paul a OZ Nelegál. V meste má okrem toho zastúpenie Slovenský
zväz telesne postihnutých a Centrum voľného času Šurany. Podrobnejšie informácie o
jednotlivých zariadeniach a sociálnych službách sú uvedené v časti Analýza poskytovateľov
sociálnych služieb. V rámci KPSS je dôležité sledovať a pri aktualizácii dokumentu kontaktovať
vedúce osoby jednotlivých zariadení, aby mohla byť aktualizovaná súčasná využívanosť
jednotlivých služieb.
Proces monitorovania a hodnotenia je dôležitou súčasťou realizácie projektových zámerov
(aktivít), ktoré boli zadefinované v rámci rozvojovej stratégie KPSS. Pomáha zistiť, či sa dodržuje
stanovený plán a odhaľuje príp. chyby a riziká, ktoré môžu vznknúť pri jeho realizácii. Ak sa odhalia
počas tohto procesu, nemusia v konečnom dôsledku predstavovať žiadny problém.
Prvé hodnotenie a pripomienkovanie KPSS začína po jeho dokončení a zverejnení na
stránke mesta www.surany.sk a mestskom úrade, kedy má verejnosť možnosť pripomienkovania
a zapojenia sa do verejnej diskusie. Následne je vhodné vyhodnocovať aktuálny stav
poskytovaných sociálnych služieb minimálne raz ročne. Prvýkrát po schválení KPSS sa odporúča v
priebehu roku 2019. V rámci monitorovania a hodnotenia súčasného stavu je potrebné sledovať
najmä aktuálnu využívanosť jednotlivých poskytovaných služieb, aby mohli byť v prípade potreby
upravené kapacity, príp. rozšírená sieť aktuálne poskytovaných sociálnych služieb.
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ŠURANY

5.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV
Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) mesta Šurany spracovaný na obdobie rokov 2018 –
2022 je zameraný na vytvorenie nových zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných
osôb. V meste fungujú denné centrá pre seniorov, Domov Jesienka s bohatou ponukou sociálnych
služieb, občianske združenia Spolok sv. Vincenta de Paul a Nelegál, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi.
Okrem toho tu má zastúpenie aj Zväz telesne postihnutých Slovenska. Mesto však plánuje vytvoriť
ešte jedno denné centrum, zariadenie núdzového bývania a zvýšiť počet terénnych opatrovateliek.
V rámci tvorby KPSS sa realizoval dotazníkový prieskum, v rámci ktorého sa obyvatelia
vyjadrovali (okrem iného) k aktuálne vyžívaným sociálnym službám aj tým, ktoré by chceli do
budúcna. Mesto podľa prieskumu orientuje sociálne služby na 3 hlavné skupiny obyvateľov: rodiny
s deťmi, osoby so zdravotným postihnutím a ľudia bez domova. Práve pre tieto skupiny sú
plánované sociálne služby aj na ďalšie roky. Treba zohľadniť aj fakt, že obyvateľstvo starne, pribúda
počet seniorov a tým aj ľudí, ktorí budú odkázaní na tento druh pomoci.
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je dlhodobý, neustále sa rozvíjajúci a hlavne otvorený
proces. Po spracovaní a schválení by Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) mesta Šurany
určite nemal zostať len papierovým dokumentom a nevyužitým materiálom na mestskom úrade.
Spracovanie a schválenie je len prvou etapou, po ktorej začína proces plnenia jednotlivých
aktivít. Počas obdobia platnosti dokumentu je dôležité sledovať a vyhodnocovať realizačné
procesy, zapracovávať do dokumentu KPSS vývojové zmeny (legislatívne, ekonomické,
demografické a iné) v komunite, regióne i celej spoločnosti.
KPSS sa bude každoročne vyhodnocovať a priebežne reagovať na legislatívne zmeny, finančné,
personálne, materiálové a iné možnosti samosprávy a ďalších poskytovateľov sociálnych služieb
na území mesta, pričom na zreteli treba mať vždy aktuálne potreby obyvateľov.

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
21. JÚNA 2018
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