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1 ÚVOD
Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta Partizánske (ďalej len KPSS) je
strednodobým strategickým dokumentom mesta a nástrojom na aktívne riadenie rozvoja mesta,
ktorý má iniciovať potrebné zmeny v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb tak, aby
zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov danej miestnej komunity.
Súčasne je zárukou toho, ţe ním stanovené rozvojové priority umoţnia mestu realizovať
dlhodobý rozvoj zaloţený na cielenej stratégii, a nie na náhodných rozhodnutiach.
Cieľom KPSS je:
► vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych sluţieb pre
jednotlivé sociálne skupiny obyvateľstva
► zapojiť verejnosť a poskytovateľov sociálnych sluţieb do rozvoja sociálnych sluţieb
► posilňovať sociálnu súdrţnosť obyvateľov mesta
► predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín
► opäť vtiahnuť do ţivota komunity tých, ktorí stoja na jej okraji.
KPSS mesta Partizánske je otvoreným dokumentom, do ktorého je moţné kedykoľvek zapracovať aktuálne zmeny, prípadne nové poznatky, vyplývajúce zo zmeny
legislatívy, sociálneho prostredia alebo zmeny potrieb či povinností poskytovateľov a
prijímateľov sociálnych sluţieb.
Vypracovaním KPSS splnilo mesto Partizánske jeden zo základných princípov
regionálnej politiky Európskej únie – princíp strategického programovania. Súčasne tak zvýšilo
svoje šance získať finančnú podporu zo štrukturálnych fondov EÚ za účelom budovania
kvalitnej miestnej sociálnej infraštruktúry a siete sociálnych sluţieb, keď ţiadateľ o podporu
musí preukázať súlad predkladaného projektu s regionálnymi či miestnymi stratégiami, ktoré
v tomto prípade reprezentuje KPSS mesta Partizánske.

2 VÝCHODISKOVÉ DOKUMENTY KPSS
Východiskom plánovania rozvoja sociálnych sluţieb na území mesta Partizánske sú
nielen skúsenosti a poznatky získané na lokálnej úrovni, ale aj zásady, princípy a smerovanie
sociálnej politiky na národnej a nadnárodnej úrovni. Slovenská republika v rámci členstva
v EÚ, v Rade Európy a ďalších medzinárodných zoskupeniach plne rešpektuje záväzky
v sociálnej oblasti ratifikované v medzinárodných zmluvách, a preto sa európska sociálna
politika prelína do národných plánov SR a ďalej na regionálnu aţ miestnu úroveň. Je preto
nevyhnutnosťou implementovať medzinárodné záväzky SR aj do dokumentu KPSS.
Stratégia KPSS nadväzuje a čerpá z nasledujúcich medzinárodných dokumentov,
dokumentov na úrovni SR, ako aj z dokumentov platných na regionálnej a miestnej úrovni.

2.1 Európska politika v sociálnej oblasti
Amsterdamská zmluva – obsahuje princípy sociálnej politiky EÚ, vychádzajú z nej mnohé
ďalšie dôleţité dokumenty na medzinárodnej a národnej úrovni.
►
Lisabonská stratégia – je programom radikálnej obnovy štátov EÚ v ekonomickej a sociálnej oblasti s cieľom vytvoriť konkurencieschopnú a dynamickú ekonomiku, so schopnosťou dosiahnuť trvalo udrţateľný hospodársky rast a rastúci počet pracovných miest, ako aj
►
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vyššiu sociálnu súdrţnosť. Prijatím tohto programu sa začal za podpory členských štátov proces
sociálnej inklúzie v oblastiach sociálna ochrana, zamestnanosť, zdravotníctvo, bývanie
a vzdelávanie. Členské štáty sa zaviazali smerovať svoje priority na boj proti chudobe
a sociálnemu vylúčeniu jednotlivca zo spoločnosti – najmä uľahčiť účasť na zamestnanosti
a prístup všetkých k právam, prostriedkom, tovarom a sluţbám, zabrániť vzniku rizík vylúčenia
zo spoločnosti, pomôcť najzraniteľnejším a zmobilizovať všetky dôleţité orgány v rámci boja
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
Uvedené dokumenty definujú hlavné sociálne priority EÚ nasledovne:
►
uplatňovať integrovaný európsky prístup, ktorý zabezpečí súlad medzi hospodárskymi
a sociálnymi politikami a politikami zamestnanosti
►
presadzovať kvalitu zamestnanosti, sociálnej politiky a pracovných vzťahov, ktorá by
prispela ku skvalitneniu ľudského a sociálneho kapitálu
►
modernizovať systémy sociálnej ochrany prostredníctvom ich prispôsobenia aktuálnym
poţiadavkám spoločnosti.

2.2 Základné dokumenty SR v sociálnej oblasti
Spoločné memorandum o inklúzii – prvý oficiálny dokument na medzinárodnej úrovni,
ktorým sa SR zapája a hlási do boja proti chudobe v kontexte lisabonskej stratégie
►
Národný akčný plán sociálnej inklúzie na roky 2004 – 2006, ktorý prevzal lisabonský
strategický cieľ – do roku 2010 podstatne zredukovať chudobu v EÚ
►
Národná lisabonská stratégia - ide o stratégiu rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska
do roku 2010, ktorá sa zameriava hlavne na moţnosti vyuţitia štrukturálnych fondov EÚ v
programovacom období 2007-2013 a za hlavné ciele stanovila presadzovať spoluzodpovednosť jednotlivca a rodiny za riešenie vlastnej situácie, neodrádzať jednotlivca sociálnou
politikou od aktivity a tvorivej činnosti, zniţovať absolútnu chudobu a udrţiavať účinnú
sociálnu sieť
►
Národná správa o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie na r. 2006 – 2008,
ktorá zahŕňa priority a opatrenia smerujúce k predchádzaniu a odstraňovaniu chudoby
a sociálneho vylúčenia v SR. Jej súčasťou je Národný akčný plán sociálnej inklúzie na roky
2006 – 2008, ktorý stanovuje prioritné ciele zhodné s cieľmi Európskej sociálnej stratégie
►
Národný akčný plán boja proti chudobe a Národný program sociálnej ochrany určujú
inštitucionálne, finančné a legislatívne nástroje sociálnej ochrany, zamerané na prevenciu,
reintegráciu a kompenzáciu nepriaznivých dôsledkov sociálnych udalostí, ohrozujúcich
sociálne práva jednotlivca, pričom za sociálne udalosti sa povaţuje staroba, invalidita, choroba,
pracovný úraz, choroba z povolania, zlý zdravotný stav, materstvo, narodenie dieťaťa,
nezaopatrené dieťa v rodine, vdovstvo, vdovectvo, sirotstvo, nezamestnanosť, stav hmotnej
núdze
►
Koncepcia štátnej rodinnej politiky, prijatá v roku 1996, určila hlavné strategické ciele
rodinnej politiky v SR – dosiahnutie relatívnej ekonomickej nezávislosti rodín, úspešnosť rodín
v realizácii ich základných funkcií, stabilitu a kvalitu vzťahov v rodine, vyrovnanie sa
s demografickým vývojom starnutia obyvateľstva, vytvorenie podmienok pre rozvoj ľudských
zdrojov, zníţenie rizika chudoby rodín. Tieto ciele boli rozpracované do štyroch základných
priorít rodinnej politiky, ktorými sú zlepšenie prístupu k vzdelávaniu, dostupnosť bývania,
zosúladenie pracovného a rodinného ţivota a právna ochrana rodiny a pomoc v krízových
situáciach
►
Národný program ochrany starších ľudí, schválený v roku 1999, je zameraný na dosiahnutie sebestačnosti, sociálnej participácie a integrácie starších občanov v spoločnosti. Ide najmä
o zabezpečenie dostatočného príjmu starších občanov, vhodného bývania, uspokojivej úrovne
zdravia, prístupu k zdravotnej starostlivosti a sociálnym sluţbám v prípade odkázanosti na
pomoc inej osoby
►
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Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím,
schválený v roku 2001, rieši problémy občanov so zdravotným postihnutím vrátane vytvorenia
podmienok pre včasnú prevenciu, diagnostiku, terapiu a tieţ začleňovanie sa do spoločenského
a pracovného prostredia
►
Národná stratégia rodovej rovnosti (na obdobie 2006 – 2010) podporuje rovnosť muţov
a ţien ako dôleţitý faktor rozvoja demokracie a realizácie ľudských práv, čím realizuje jeden
zo záväzkov Lisabonskej stratégie a ďalších medzinárodných zmlúv. Jej prioritami je hlavne
rovnaká ekonomická nezávislosť pre ţeny a pre muţov, zosúladenie súkromného a pracovného
ţivota, rovnocenné zastúpenie v rozhodovacom procese, odstránenie všetkých foriem násilia
zaloţeného na rodovej príslušnosti, odstránenie rodových stereotypov, podporovanie rovnosti
ţien a muţov vo vonkajšej a rozvojovej politike
►
Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách
(2004) odmieta akékoľvek potlačenie osobnej slobody vo verejnom či súkromnom ţivote.
V nadväznosti na stratégiu bol schválený Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu
násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008 a následne na roky 2009 - 2012
►
Zákon č. 448/2008 Z. z . o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý
vstúpil do platnosti 1.1.2009, novým spôsobom upravuje podmienky poskytovania sociálnych
sluţieb a právne vzťahy v tejto oblasti, nanovo vymedzuje práva a povinnosti zúčastnených
strán s cieľom podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí
v nepriaznivej sociálnej situácii
►
Národné priority rozvoja sociálnych služieb, prijaté v roku 2009 do roku 2013, sú vypracované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych
sluţieb a predstavujú systémové vyjadrenie záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR
v tejto oblasti. Zamerané sú na modernizáciu sociálnych sluţieb, sociálnu súdrţnosť, finančnú
udrţateľnosť sociálnych sluţieb a zároveň zvyšovanie ich kvality. Národné priority rozvoja
sociálnych sluţieb sú záväzným dokumentom k vypracovaniu komunitného plánu sociálnych
sluţieb na úrovni mesta. Ide o nasledovné 4 priority:
►

› Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych
služieb
- terénne sociálne sluţby sú podľa dostupných štatistických údajov nedostatočne rozvinuté
alebo úplne chýbajú, aj napriek skutočnosti, ţe zo strany občanov je o ne záujem, pretoţe klient
zotrváva v dôverne známom rodinnom prostredí, čím sa mu ľahšie prekonáva a rieši jeho
nepriaznivá sociálna situácia. Súčasťou je tieţ rozvoj terénnych programov, ktorých cieľom je
sociálna inklúzia znevýhodnených osôb z dôvodu nezabezpečenia základných ţivotných
potrieb. Rozvoj tejto sociálnej sluţby je v súlade s princípmi ES modernizovať sociálne sluţby

› Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení
s týždenným pobytom
- cieľom je postupná deinštitucionalizácia sociálnych sluţieb, s prihliadnutím na potreby
a schopnosti klienta, s cieľom poskytovať mu sociálne sluţby v jeho rodinnom alebo
komunitnom prostredí, ktoré umoţňujú rozvíjať rodinné a spoločenské vzťahy klienta
a primerane jeho individuálnym schopnostiam a moţnostiam aj jeho zaradenie sa do
spoločenského a pracovného ţivota

› Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom
rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb
- poţiadavka humanizácie a modernizácie sociálnych sluţieb SR reaguje na trendy uplatňované
EÚ, ktorých cieľom je zabezpečiť pre klientov dostupnosť sociálnych sluţieb, poţadované
štandardy kvality, odstraňovať stavebné bariéry v budovách a zabezpečiť ich materiálnotechnickú vybavenosť. Prednostne sa kladie dôraz na rozvoj takých sociálnych sluţieb, ktoré

6

zodpovedajú potrebám klienta a umoţnia mu zotrvať vo svojej komunite a ţiť v takom type
zariadenia, ktoré zodpovedá rodinnému typu.

› Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb

- je predpokladom zvýšenia kvality a zabezpečenia profesionálneho výkonu pri poskytovaní
sociálnych sluţieb, ide predovšetkým o splnenie kvalifikačných poţiadaviek pre výkon
sociálnej sluţby a zároveň o ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie kvalifikácie cez realizáciu
rôznych vzdelávacích programov v oblasti sociálnych sluţieb.

2.3 Základné dokumenty na regionálnej a miestnej úrovni
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja
(2003)
►
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja (2009)
►
Analýza sociálnej pomoci mesta Partizánske a jeho priľahlých obcí - I. etapa komunitného plánovania (2003)
►
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Partizánske na roky 2008 – 2013
(2008)
►
Program rozvoja bývania mesta Partizánske (2009)
►

3 METODIKA VYPRACOVANIA KPSS
Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom schválilo dňa 28.6.2011 uznesením č. 88/VI/2011
proces a podmienky tvorby rozvojového dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta
Partizánske na roky 2012 – 2022, čím mesto potvrdilo legitimitu komunitného plánovania a
deklarovalo svoju vôľu plánovať a rozvíjať sociálne sluţby
►
Spôsob a postup vypracovania KPSS a jeho obsahová štruktúra je v súlade so zákonom
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách (§§ 82 a 83) a s národnými prioritami rozvoja
sociálnych sluţieb pri súčasnom zohľadňovaní miestnych špecifík a potrieb miestnych komunít
obyvateľstva
►
Uznesením bola vymenovaná pracovná skupina na vypracovanie dokumentu a boli
schválené zámery a ciele KPSS, jeho obsahová štruktúra a harmonogram vypracovania
►
Do procesu hľadania a plánovania potrieb, zdrojov a optimálnych riešení v systéme sociálnych sluţieb boli zapojené tri základné skupiny účastníkov:
› zadávateľ - ten, komu zákon ukladá zabezpečiť sociálne sluţby pre obyvateľov územia,
ktoré spravuje, aby zodpovedali miestnym potrebám (predstavitelia samosprávy mesta
Partizánske)
› poskytovateľ - ten, kto sluţby ponúka a realizuje ako registrovaný subjekt s oprávnením poskytovať sociálne sluţby podľa zákona (verejní a neverejní poskytovatelia sociálnej
sluţby na území mesta)
› prijímateľ - občan v nepriaznivej sociálnej alebo krízovej situácii, pre ktorého sú
sociálne sluţby určené
Jednotliví aktéri sa tvorby dokumentu zúčastnili rôznym spôsobom – ako členovia pracovnej
skupiny, v rámci dotazníkového prieskumu alebo verejného pripomienkovania.
► Základné cieľové skupiny KPSS:
› seniori (občania v dôchodkovom veku)
› občania so zdravotným postihnutím a ich rodiny
› rodiny s deťmi - týrané a sociálne zanedbávané deti, deti s poruchami správania
a rodičia, ktorí zanedbávajú alebo nezvládajú starostlivosť a výchovu svojich detí
› neprispôsobiví občania, nezvládajúci svoj ţivot
►
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►

Pracovná skupina si stanovila nasledovné zámery a ciele KPSS mesta Partizánske:

› identifikácia sociálnych potrieb mesta a voľba stratégie ich riešenia a rozvoja so
zreteľom na miestne špecifiká a potreby obyvateľov mesta a dosiahnutie efektivity
investovaných zdrojov
› zvýšenie podielu občanov mesta na rozhodovacom procese a posilňovanie ich
sociálnej súdrţnosti prostredníctvom aktívneho dialógu o sociálnych potrebách mesta medzi
samosprávou, občanmi a poskytovateľmi sociálnych sluţieb
› predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, chudobe, sociálnej odkázanosti a prehlbovaniu
týchto negatívnych spoločenských javov
› dosiahnutie dostupnosti a poţadovanej kvality sociálnych sluţieb v podmienkach
mesta cez ich rozširovanie a skvalitňovanie
Zdrojom údajov v analytickej časti boli pracoviská MsÚ Partizánske a dokumenty mesta,
štatistického úradu, ÚPSVaR, Výskumného demografického centra, pedagogických poradenských centier. Strategická časť bola vypracovaná v súlade s Národnými prioritami rozvoja
sociálnych sluţieb, dokumentmi platnými na regionálnej a miestnej úrovni (podrobný prehľad
v bode 2.3. tohto plánu). Podkladom analytickej a strategickej časti boli aj výsledky
dotazníkového prieskumu u obyvateľov mesta a dotazníkového prieskumu u poskytovateľov
sociálnych sluţieb na území mesta.
› Návrh KPSS vo finálnej podobe bol predloţený na verejné prerokovávanie.
►

4 ANALÝZA SOCIÁLNEJ SITUÁCIE OBYVATEĽOV
MESTA PARTIZÁNSKE
Územie okresu Partizánske je situované v severovýchodnej časti západného Slovenska a je
súčasťou Trenčianskeho kraja. Okres Partizánske susedí severovýchodne s okresom Prievidza,
východne s okresom Ţarnovica, juţne s okresom Zlaté Moravce, juhozápadne s okresom
Topoľčany a severne s okresom Bánovce nad Bebravou.
Okres Partizánske sa rozprestiera na rozlohe 301 km2 a jeho súčasťou je 23 obcí, z čoho má
štatút mesta len Partizánske, ktoré je aj administratívnym centrom. Spádovosť územia je však
oveľa širšia. Sluţby mesta, najmä zdravotníctvo a školstvo vyuţívajú aj blízke obce z okresu
Prievidza – Oslany, Radobica, Horná Ves, Nitrica a Dolné Vestenice. Takisto obyvatelia
rozšírenej spádovej oblasti dochádzajú do Partizánskeho za prácou.
Mesto Partizánske leţí v juţnej časti Trenčianskeho kraja na mieste sútoku riek Nitry a Nitrice.
Kataster mesta Partizánske je súčasťou severného výbeţku Podunajskej pahorkatiny, pričom
mierne zvlnený reliéf prechádza na juhovýchode k pohoriu Tribeč. Územie mesta
s nadmorskou výškou 190 m n.m. patrí do teplej klimatickej oblasti, v ktorej je letných dní v
roku viac ako 50 s maximálnou teplotou vzduchu 25°C a viac. Hlavným vodným tokom v
meste je rieka Nitra, ktorá tečie v smere od východu na západ juţným okrajom mesta. Z
vodných plôch leţí na území mesta vodná nádrţ Báger a zamokrená lokalita Bahná. Mesto
Partizánske je bohaté na podzemné vody, čo potvrdzuje niekoľko vrtov. Na celom území mesta
vyvierajú minerálne vody v 3 samostatných prameňoch.
Územie mesta Partizánske sa rozprestiera mimo hlavných dopravných ťahov, či uţ
medzinárodných alebo vnútroštátnych. Väčší význam má cesta prvej triedy spájajúca
hornonitriansku priemyselnú oblasť Prievidze s Nitrou. Táto komunikácia nadregionálneho
významu prechádza územím okresu povedľa rieky Nitry. Veľký význam má aj ţelezničná trať
Prievidza - Leopoldov, ktorá zabezpečuje spojenie s hlavným mestom Bratislavou.
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Vznik mesta Partizánske podmienila existencia voľnej pracovnej sily. Samotné sídlo
vzniklo v roku 1938 ako osada spoločnosti J. A. Baťu na výrobu obuvi v katastri obce
Šimonovany pod názvom Baťovany. Zároveň s priemyselným podnikom sa začali stavať
obytné domy a občianska vybavenosť. Osada Baťovany postupne nadobudla všetky atribúty
mesta. Povýšená na mesto bola 18.11.1948 a vo februári 1949 bola premenovaná na
Partizánske. V roku 1971 boli k mestu pričlenené Malé Uherce (do roku 1994) a v roku 1976
obce Veľké Bielice, Malé Bielice, Návojovce a Brodzany (do roku 1992), kedy malo mesto
najväčší počet obyvateľov. V rokoch 1949 – 1960 bolo Partizánske po prvýkrát vo svojej
histórii okresným mestom a od roku 1996 je ním po druhýkrát.
V súčasnosti je územie mesta Partizánske vymedzené na základe administratívnych
hraníc. Zahŕňa územnosprávne jednotky Partizánske, Veľké Bielice, Malé Bielice a Návojovce.
Takto vymedzené územie zaberá 22,309 km2.

4.1 Analýza demografických ukazovateľov
Východiskovou údajovou základňou pre určenie potreby sociálnych sluţieb sú najmä
demografické údaje, odvíjajúce sa od počtu obyvateľov a jeho štruktúry. Zloţenie obyvateľstva
podľa veku a pohlavia sa totiţ stáva čoraz významnejším determinantom spoločenského
a sociálno-ekonomického rozvoja kaţdého regiónu. Demografická analýza sa tak stáva
nevyhnutným podkladom pre tvorbu dokumentov regionálneho rozvoja, teda aj pre dokument
KPSS.
Mesto zaznamenalo od roku 1950 aţ do roku 1995 takmer trojnásobný nárast počtu
obyvateľov (z 8 853 v roku 1950 na 25 601 v roku 1995). Nasledujúci demografický vývoj
mesta však potvrdzuje všeobecný nepriaznivý trend vyskytujúci sa nielen v SR, ale aj v iných
krajinách EÚ - od roku 1996 aţ do súčasnosti (okrem roku 2000) bol zaznamenaný neustály
medziročný pokles (od 0,1% do 0,7%), pričom za obdobie rokov 1996 – 2011 klesol počet
o 1806 obyvateľov. V súčasnosti je hustota osídlenia 1065 obyvateľov na km² (v roku 1995 –
1144 obyvateľov na km2).
Základné údaje o demografickom vývoji mesta Partizánske a jeho mestských častí sú uvedené
v nasledujúcich tabuľkách a grafoch (údaje v jednotlivých rokoch sú vţdy k 1.1. b. r.):

4.1.1 Vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia a veku
Tabuľka č. 1
Vývoj počtu obyvateľstva v jednotlivých mestských častiach v rokoch 2001 - 2011
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Veľké Bielice
2 189
2 198
2 166
2 180
2 187
2 190
2 184
2 171
2 165
2 139
2 150

Malé Bielice
496
494
488
494
479
475
470
465
471
468
464

Návojovce
459
468
455
459
433
435
437
442
444
440
442

Zdroj: MsÚ Partizánske, oddelenie sluţieb občanom
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Partizánske
22 158
22 068
21 975
21 804
21 591
21 428
21 166
21 133
21 022
20 885
20 739

Spolu
25 302
25 228
25 084
24 937
24 690
24 528
24 257
24 211
24 102
23 932
23 795

Graf č. 1
Vývoj počtu obyvateľov spolu za mesto Partizánske v rokoch 2001 - 2011

Vyššie uvedené údaje dokumentujú skutočnosť, ţe počet obyvateľov mesta Partizánske
postupne klesá. Za obdobie sledovaných rokov 2001 – 2011 klesol tento počet o 1 507 osôb.
Tabuľka č. 2
Vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia a vekovej štruktúry v rokoch 2001 - 2011
Rok

Obyvateli
a spolu

Muţi
spolu

Ţeny
spolu

Predprodukt.
vek (0 – 15)

Produktív. vek
15 – 60
muţi a ţeny

Produktív. vek
18 - 60
muţi a ţeny

Poprodukt. vek
60+
muţi a ţeny

2001

25 302

12 247

13 055

-

-

16 497

3 696

2002

25 228

12 253

12 975

-

-

16 459

3 621

2003

25 084

12 196

12 888

-

-

16 072

3 475

2004

24 937

12 169

12 768

3 544

17 433

16 318

3 960

2005

24 690

11 952

12 738

3 549

17 354

16 274

3 787

2006

24 528

11 868

12 660

3 368

17 315

16 281

3 845

2007

24 257

11 733

12 524

3 229

17 099

16 114

3 929

2008

24 211

11 640

12 571

3 138

16 982

16 036

4 091

2009

24 102

11 639

12 463

3 018

16 835

15 917

4 249

2010

23 932

11 556

12 376

2 947

16 599

15 743

4 386

2011

23 795

11 487

12 308

2 926

16 307

15 527

4 562

Zdroj: MsÚ Partizánske, oddelenie sluţieb občanom
(chýbajúce údaje v roku 2001 aţ 2003 v stĺpcoch 5 a 6 sa nesledovali)

Údaje dokumentujú všeobecne známy fakt, ţe celkovo v ľudskej populácii prevláda ţenské
pohlavie, čo navyše ešte podporuje skutočnosť, ţe ţeny sa doţívajú cca o 6 rokov viac ako
muţi.
Bázický index poklesu obyvateľstva pri porovnaní rokov 2001 a 2011 je vo výške 5,96%,
pokles u muţov činí aţ 6,21% % a u ţien 5,72 %.
Z hľadiska vekovej štruktúry je zrejmý trend starnutia obyvateľstva – veková skupina v
predproduktívnom veku a veková skupina v produktívnom veku zaznamenali postupný pokles
počtu obyvateľstva a naopak skupina v poproduktívnom veku nad 60 rokov zaznamenala
nárast.
Grafické znázornenie uvedeného vývoja je v grafe č. 2 a grafe č. 3.
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Graf č. 2
Vývoj počtu obyvateľov z hľadiska pohlavia
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Graf dokumentuje, ţe aj v podmienkach mesta Partizánske prevláda ţenské pohlavie, ale
rozdiel v počte muţov a ţien nie je výrazný (v roku 2011 činil podiel ţien na celkovom počte
obyvateľov 51,73%, podiel muţov 49,27%). Za obdobie 10 rokov sa tento pomer medzi
pohlaviami drţí pribliţne na rovnakej úrovni v prospech ţien (v roku 2001 činil 51,60%) a to aj
pri klesajúcom počte obyvateľstva.
Graf č. 3
Vývoj počtu obyvateľov z hľadiska vekovej štruktúry
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Graf dokumentuje skutočnosť, ţe za sledované 10-ročné obdobie došlo k poklesu počtu
obyvateľov predproduktívneho veku od 0 – 18 rokov (rok 2001 – 5 109, rok 2011 – 3 706)
a tieţ produktívneho veku od 18 – 60 rokov (rok 2001 – 16 497, rok 2011 – 15 527). V skupine
obyvateľov poproduktívneho veku nad 60 rokov bol naopak zaznamenaný nárast (rok 2001 –
3 696, rok 2011 – 4 562).
Tento vývoj je moţné dokumentovať aj cez ukazovatele, ktorými sledujeme podiel danej
vekovej skupiny z celkového počtu obyvateľov v danom roku. Obyvatelia predproduktívneho
veku tvorili v roku 2001 20,20% z celkového počtu obyvateľstva, kým v roku 2011 uţ len
15,57% (pokles o 4,62 percentuálneho bodu). Podiel obyvateľov v produktívnom veku
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z celkového počtu bol počas 10-ročného obdobia relatívne vyrovnaný (od 64,08% do 66,43% –
v roku 2001 dosiahol výšku 65,20%, v roku 2011 - 65,25%). Naopak obyvatelia v
poproduktívnom veku zaznamenali nárast podielu o 4,57 percentuálneho bodu – v roku 2001
činil tento podiel 14,61%, kým v roku 2011 aţ 19,18%.
Prezentovaný negatívny vývoj (starnutie obyvateľstva, vyšší prirodzený úbytok ako
prirodzený prírastok) sa odzrkadľuje aj v hodnotách indexov, získaných porovnávaním
vekových skupín (predproduktívny vek, produktívny vek, poproduktívny vek) – ide o index
závislosti mladých, index starnutia, index závislosti starších, index ekonomického zaťaţenia,
index vitality. Ich vývoj uvádzame v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3
Indexové porovnanie vekových skupín
Rok

index
závislosti
mladých

index
starnutia

index
závislosti
starších

index
ekonomického
zaťaţenia

index vitality

2004

20,33

111,74

22,71

43,05

89,50

2005

20,45

106,71

21,82

42,27

93,72

2006

19,45

114,16

22,21

41,66

87,59

2007

18,88

121,68

22,98

41,86

82,18

2008

18,48

130,37

24,09

42,57

76,70

2009

17,93

140,79

25,24

43,17

71,03

2010

17,75

148,83

26,42

44,18

67,19

2011

17,94

155,91

27,98

45,92

64,14

Index závislosti mladých – dokumentuje klesajúci vývoj počtu ţivonarodených detí - kým v
roku 2004 pripadalo na 100 osôb v produktívnom veku 20,33 osôb predproduktívneho veku,
v roku 2011 to bolo len 17,94.
Index starnutia – dokumentuje trend starnutia obyvateľstva – kým v roku 2004 pripadalo na
100 osôb v predproduktívnom veku 111,74 osôb v poproduktívnom veku, v roku 2011 to uţ
bolo takmer 156 osôb.
Index závislosti starších – dokumentuje stúpajúci počet osôb v poproduktívnom veku – kým
v roku 2004 pripadalo na 100 osôb v produktívnom veku 22,71 osôb v poproduktívnom veku,
v roku 2011 to bolo takmer aţ 28 osôb.
Index ekonomického zaťaţenia – dokumentuje nepriaznivý dopad demografického vývoja na
ekonomiku – kým v roku 2004 pripadalo 43,05 neproduktívnych osôb na 100 osôb
v produktívnom veku, v roku 2011 vzrástol tento počet takmer na 46.
Index vitality – kým v roku 2004 pripadalo takmer 90 osôb v predproduktívnom veku na 100
osôb v poproduktívnom veku, v roku 2011 poklesol tento počet o viac ako 25 osôb (na 64,14
osôb). Ak hodnota indexu vitality je pod hodnotou 100, hovoríme o regresívnej populácii.
V prílohe č. 1 dokumentu KPSS uvádzame pre porovnanie vývoj indexu starnutia
a priemerného veku v podmienkach SR, Trenčianskeho kraja a okresu Partizánske v rokoch
2005 - 2010.

4.1.2 Prirodzená reprodukcia a migrácia obyvateľstva
Vývoj reprodukčných schopností populácie mesta dokumentujú aj ukazovatele o
prirodzenom prírastku, resp. úbytku obyvateľov a to z dôvodu narodenia, úmrtia, prisťahovania
a odsťahovania. Ich prehľad uvádzame v tabuľke č. 4 a v grafe č. 4,5 a 6.
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Tabuľka č. 4
Prírastky/úbytky obyvateľstva v rokoch 2001 - 2010
Rok

Prirodzený
prírastok
(narodení)

Prirodzený
úbytok
(zomrelí)

Celkom
prirodzený
prírastok/
úbytok

Prírastok
sťahovaním
(prisťahovaní)

Úbytok
sťahovaním
(odsťahovaní)

Celkom
prírastok/
úbytok zo
sťahovania

Celkový
prírastok/
úbytok
obyvateľov

2001

162

190

-28

256

302

-46

2002

167

174

-7

255

392

-137

2003

196

184

12

198

357

-159

2004

169

201

-32

212

427

-126

2005

167

202

-35

211

338

-127

2006

182

232

-50

195

416

-221

2007

188

203

-15

281

312

-31

2008

188

202

-14

228

323

-95

2009

203

208

-5

171

336

-165

2010

208

223

-15

201

323

-122

-74
-144
-147
-158
-162
-271
-46
-109
-170
-137

Zdroj: MsÚ Partizánske, oddelenie sluţieb občanom

Graf č. 4
Vývoj prirodzeného prírastku (narodenie) a prirodzeného úbytku (úmrtie) obyvateľstva
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Z prehľadu je zrejmé, ţe v kaţdom roku sledovaného 10-ročného obdobia bol počet
narodených detí niţší ako bol počet úmrtí (okrem roku 2003, kedy bol vývoj opačný). I napriek
vykazovaniu záporných hodnôt v bilancii narodenie – úmrtie (viac úmrtí) je kladom tohto
obdobia postupný nárast počtu narodených detí – priemerný medziročný nárast činil takmer 6%
(okrem roku 2003, keď dosiahol výšku takmer 17,5%). Dynamiku prirodzeného prírastku
narodením výstiţne vyjadruje porovnanie ukazovateľa na začiatku sledovaného obdobia (2001)
a na konci (2010) – nárast počtu narodených detí dosiahol aţ 28,4%.
Počet úmrtí v sledovanom období tieţ vykazuje postupný nárast, ale jeho tempo je
niţšie a má kolísavý priebeh – dynamika prirodzeného úbytku vykazuje medziročne nárast
v priemere len 1%, porovnaním dvoch koncových rokov je to aţ 17,37%.
Celkový vývoj prirodzeného prírastku v podmienkach mesta je podobný
s celoslovenským trendom. Pri medzinárodnom porovnaní (rok 2010) patrí Slovensko medzi
krajiny s najniţšou plodnosťou v EÚ a nepriaznivá je aj situácia z pohľadu úmrtnosti.
Slovensko patrí v EÚ ku krajinám s najhoršími úmrtnostnými charakteristikami, a to
predovšetkým v muţskej zloţke obyvateľstva. Preto má Slovensko na európske pomery
dlhodobo nízky celkový prirodzený prírastok obyvateľstva.
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Graf č. 5
Vývoj migrácie obyvateľstva sťahovaním
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Vývoj počtu obyvateľov mesta vplyvom ich migrácie (prisťahovaní – odsťahovaní) vykazuje za
sledované 10-ročné obdobie negatívnu tendenciu – kaţdoročne sa viac obyvateľov vysťahovalo
ako sa prisťahovalo. Saldo migračných pohybov preto dosahuje záporné hodnoty, najvyššiu
v roku 2006 (- 221). Priemerný ročný prírastok sťahovaním bol 220 obyvateľov, priemerný
ročný úbytok odsťahovaním 353 obyvateľov.
Vývoj migračných ukazovateľov mesta, ako aj príčiny migrácie sú zhodné s celoslovenským
vývojom. Súčasné migračné trendy spôsobuje hlavne zvýšená intenzita sťahovania vo vnútri
Slovenska (z dôvodu odchodu za prácou alebo zmeny podmienok bývania), ako aj sťahovania
medzi SR a ostatnou Európou (nárast hlavne po vstupe SR do EÚ).
Graf č. 6
Vývoj celkového prírastku/úbytku
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Graf č. 6 dokumentuje vývoj celkového prírastku, resp. úbytku obyvateľstva v jednotlivých
rokoch sledovaného obdobia po zohľadnení vývoja reprodukčných ukazovateľov (narodenie úmrtie), ktoré hovoria o prirodzenom prírastku, a tieţ vývoja migračných ukazovateľov
(prisťahovaní – odsťahovaní), ktoré hovoria o prírastku sťahovaním. Negatívny vývoj týchto
ukazovateľov (zobrazené v grafe č. 4 a 5) sa odzrkadlil aj v celkovom ukazovateli
prírastku/úbytku obyvateľov, ktorý vykazuje záporné hodnoty vo všetkých hodnotených
rokoch, čím dokumentuje kaţdoročný celkový úbytok obyvateľov mesta. Na celkovom úbytku
sa najväčšou mierou podieľa migrácia – aţ viac ako 86%.
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4.2 Prognóza vývoja obyvateľstva SR a okresu Partizánske do roku 2025
Nevyhnutným podkladom pre vypracovanie KPSS sú prognostické odhady demografického
vývoja obyvateľstva SR a okresu Partizánske do roku 2025, ktoré vypracovalo Výskumné
demografické centrum Bratislava v roku 2006 ako aktualizáciu prognózy z roku 2002.

4.2.1 Všeobecné charakteristiky prognózy, platné pre SR
Predpoklady prognózy
Vo všeobecnosti sa očakáva, ţe v dôsledku spoločenskej stabilizácie sa v najbliţšom období
stabilizujú modely zakladania rodiny a reprodukčné zámery obyvateľstva. S veľkou
pravdepodobnosťou bude pokračovať odklad rodičovstva do vyššieho veku. Dôsledkom tohto
vývoja bude pravdepodobne postupné zvyšovanie plodnosti aj priemerného veku pri pôrode. V
roku 2025 by úhrnná plodnosť mala dosiahnuť úroveň 1,6 (zvýšenie o 28 % oproti súčasnosti).
Priemerný vek ţien pri pôrode by sa tak mal posunúť zo súčasných 27,9 rokov na 29,2 rokov v
roku 2025.
Veľmi silným predpokladom prognózy je očakávané zlepšovanie úmrtnostných pomerov
obyvateľstva. Do roku 2025 sa predpokladá kontinuálny lineárny nárast strednej dĺţky ţivota
pri narodení - u muţov zo súčasných 70,4 rokov na 74,5 roka v roku 2025, u ţien zo súčasných
78,2 rokov na 80,5 roka v roku 2025. Rozdiel medzi pohlaviami sa oproti roku 2006 zníţi
pribliţne o 1,5 roka na 6 rokov.
Ďalším významným predpokladom prognózy je zvyšovanie hodnôt migračného salda.
Slovensko ako krajina EÚ s vysokým hospodárskym rastom bude pre cudzincov stále viac
atraktívna. Zniţujúce sa prírastky obyvateľstva a zrýchľujúce sa populačné starnutie vytvorí
zároveň zvýšený dopyt predovšetkým po zahraničnej pracovnej sile. Ročné migračné saldo by
sa malo do roku 2025 zvýšiť zo súčasných necelých 4 tis. osôb aţ na zhruba 10 tis. osôb.
Najväčšie migračné prírastky sa očakávajú v produktívnych vekových kategóriach.
Výsledky prognózy
Do roku 2025 sa počet obyvateľov SR zásadne nezmení. Ak hodnotíme prognózované obdobie
ako jeden časový úsek, počet obyvateľov sa zvýši pribliţne o 120 tisíc osôb (2,25 %), pričom v
prvých dvoch tretinách prognózovaného obdobia bude nárast rýchlejší. Najvyššiu hodnotu by
mal počet obyvateľov dosiahnuť tesne pred koncom prognózovaného obdobia. Zhruba od roku
2025 by sa mal začať počet obyvateľov SR zniţovať, pričom zníţenie bude dlhodobé a bude
mať zrýchľujúcu sa tendenciu.
Prognózované obdobie moţno rozdeliť na dve rozdielne etapy. V prvom období (pribliţne do
roku 2015) bude ročný celkový prírastok obyvateľstva narastať. Najvyššie hodnoty (zhruba 9
tis. osôb ročne) by mal dosiahnuť okolo roku 2012. Prirodzený prírastok bude v tomto období
stagnovať na hodnotách pod hranicou 5 tisíc osôb ročne. Rozhodujúci podiel na celkovom
prírastku bude mať migračné saldo. Prudký pokles hodnôt prirodzeného prírastku po roku 2015
a jeho postupná zmena na prirodzený úbytok (zhruba od roku 2020) bude zásadne vplývať aj na
hodnoty celkového prírastku. Zisk z migrácie nedokáţe kompenzovať úbytok z prirodzeného
pohybu. V roku 2015 sa začne zniţovať aj celkový prírastok obyvateľstva, ktorý sa okolo roku
2025 zmení na celkový úbytok.
Dôleţitejšou demografickou charakteristikou ako počet obyvateľov, je úroveň populačného
starnutia. Dobre ju vystihujú priemerný vek obyvateľstva a index starnutia (pomer počtu
obyvateľov vo veku 65 rokov a viac na 100 obyvateľov vo veku 0-14 rokov). Oba ukazovatele
jednoznačne dokumentujú trend intenzívneho starnutia slovenskej populácie. Priemerný vek
obyvateľstva presiahne uţ v roku 2015 hodnotu 40 rokov a v horizonte prognózy sa priblíţi k
hodnote 43 rokov. Za obdobie 2007 - 2025 sa priemerný vek obyvateľstva zvýši o 4,6 rokov
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(12,1 %). Index starnutia presiahne pravdepodobne ešte pred rokom 2025 hraničnú hodnotu
100. Znamená to, ţe počet obyvateľov v poproduktívnom veku vôbec prvýkrát v histórii bude
vyšší ako počet obyvateľov v predproduktívnom veku. Podiel najstarších osôb nad 80 rokov
stúpne do roku 2025 o viac ako jeden percentuálny bod na 3,7 %. Populačné starnutie na
Slovensku bude jedno z najintenzívnejších v rámci celej Európskej únie.
Dôsledky očakávaného vývoja
Demografickým dôsledkom súčasného a očakávaného populačného vývoja na Slovensku bude
ďalšie zniţovanie prirodzeného prírastku obyvateľstva, ktoré bude mať postupne za následok
zniţovanie počtu obyvateľov a zrýchľujúci sa proces populačného starnutia. Populačné straty
budú čiastočne kompenzované zahraničnou migráciou. Inak povedané, obyvateľstvo Slovenska
bude v najbliţších desaťročiach menej početné, staršie a etnicky pestrejšie. Táto skutočnosť
bude mať závaţné dôsledky pre fungovanie spoločnosti. Predovšetkým starnutie obyvateľstva
prináša zásadné výzvy pre spoločnosť a oprávnene sa stáva dôleţitou témou pri úvahách o
budúcnosti. Najvýznamnejšie sprievodné javy populačného starnutia sú zvýšenie
ekonomického zaťaţenia obyvateľstva, rast verejných výdavkov na zdravotníctvo a sociálne
poistenie, neefektívnosť priebeţných dôchodkových systémov a zmena celkovej spoločenskej
klímy. Aj keď sa zmeny vo vekovom zloţení obyvateľstva a ich spoločenské dôsledky nezdajú
byť v súčasnosti na Slovensku kritické, treba mať na pamäti, ţe sú v najbliţších desaťročiach
nezvratné a budú mať zrýchľujúcu sa tendenciu. Navyše dôsledky starnutia nie je moţné
eliminovať ani zmierniť izolovanými opatreniami v krátkom časovom období, ale vyţadujú si
komplexné riešenia uskutočnené s časovým predstihom.
Prognóza z pohľadu výsledkov sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 2011
Výsledky sčítania v roku 2011 potvrdili všeobecné charakteristiky prognózy nasledovne:

K 21.5.2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, mala Slovenská republika 5 397 036
trvalo bývajúcich obyvateľov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi sa počet trvalo
bývajúcich obyvateľov SR zvýšil o 17 581. Zistený prírastok počtu obyvateľov (0,33 %) je
však najniţší v histórii sčítania na Slovensku. Počet trvalo bývajúcich obyvateľov SR sa
zvyšuje, ale stále pomalším tempom.
Z ôsmich krajov patrí Trenčianskemu kraju 7 priečka podľa počtu obyvateľov (594 328).
V porovnaní s rokom 2001 došlo v ňom k poklesu obyvateľstva o 11 254, čo je od roku 1970
po prvý krát, v troch desaťročiach predtým bol vţdy zaznamenaný nárast, ale s postupnou
klesajúcou tendenciou (1980 – 10,2%, 1991 – 5,6%, 2001 – 0,8%).

Z celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky je viac ako polovica ţien (51,3 %).
V porovnaní s výsledkami sčítania pred desiatimi rokmi počet ţien na 1 000 muţov klesá, ale
len veľmi mierne.

Sčítanie obyvateľstva v roku 2011 potvrdilo trend starnutia slovenskej populácie – došlo
k ďalšiemu poklesu počtu obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) z 18,9 % v
roku 2001 na 15,3 % v roku 2011. Rastie podiel obyvateľov v produktívnom veku (15-64
rokov) zo 68,9 % v roku 2001 na 72,0 % v roku 2011 a zvyšuje sa aj podiel obyvateľov v
poproduktívnom veku (65+) z 11,4 % v roku 2001 na 12,7 % v roku 2011.

Rastie podiel rozvedených obyvateľov, podiel slobodných obyvateľov zostáva v
porovnaní so sčítaním v roku 2001 nezmenený.

Pozitívnym znakom je rast vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, rastie najmä podiel
obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním.

4.2.2 Prognóza okresu Partizánske do roku 2025
Prognózu demografického vývoja okresu Partizánske uvádzame v tabuľke č. 5 za vybraté roky
2011, 2015, 2020 a 2025. Pre porovnanie uvádzame v stĺpci 3 dosiahnutú skutočnosť získanú
zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 a zo štatistickej evidencie mesta.
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Tabuľka č. 5
UKAZOVATEĽ

č.
r.

skutočnosť
sčítanie
2001

2011

2015

2020

2025

Počet obyvateľov

1

48 005

47 240

47 118

46 860

46 372

muţi (M)

2

23 430

23 058

23 015

22 924

22 737

ţeny (Ţ)

3

24 575

24 182

24 103

23 936

23 635

0 – 14

4

8 105

6 039

6 197

6 471

6 284

15 – 64

5

31 645

34 430

33 309

31 392

30 164

65 +

6

8 255

6 771

7 612

8 997

9 926

Celkový prírastok

7

-214

- 30

- 27

- 67

- 115

Narodení

8

378

446

446

409

367

Zomretí

9

531

486

496

515

537

Celkový reprodukčný prírastok

10

-153

- 40

- 50

- 106

- 170

Migračný prírastok

11

-61

10

23

39

55

Úhrnná plodnosť
Stredná dĺţka ţivota M
Stredná dĺţka ţivota Ţ
Index starnutia
Priemerný vek

12

0,97

1,206

1,310

1,396

1,526

13

71,83

73,43

74,01

74,75

75,38

14

78,62

79,36

79,22

79,38

78,94

15

101,85

112,12

122,83

139,03

157,96

16

37,5

40,75

41,80

43,13

44,54

z toho

Veková štruktúra:

v tom:

Vývojové trendy prognózovaných ukazovateľov vyjadrujú očakávaný pokles
celkového počtu obyvateľov spojený s reprodukčným a migračným úbytkom a so starnutím
obyvateľstva (pokles obyvateľov v produktívnom veku, na druhej strane nárast obyvateľov
v poproduktívnom veku), predlţovaním priemerného veku a strednej dĺţky ţivota. Určitým
pozitívom je očakávaný postupný nárast úhrnnej plodnosti (t.j. nárast počtu ţivonarodených
detí jednej matke počas reprodukčného obdobia).
Tieto zmeny vo vekovom zloţení obyvateľstva smerujúce k populačnému starnutiu sú
zrejmé aj v podmienkach mesta Partizánske a prinášajú so sebou mnohé spoločenské dôsledky,
najmä zvýšenie ekonomického zaťaţenia obyvateľstva, rast verejných výdavkov na
zdravotníctvo a sociálne poistenie, zvýšenie poţiadaviek na dostupnosť, rôznorodosť a kvalitu
sociálnych sluţieb.

4.3 Analýza sociologických ukazovateľov
V ďalšej časti uvádzame stručný prehľad vybratých sociologických ukazovateľov za
mesto Partizánske, okres Partizánske, príp. za kraj. Z oficiálne sledovaných ukazovateľov
(štatistika ţivotných podmienok – analýza príjmových a výdavkových pomerov domácností
a z toho vyplývajúca kvalita ţivota, štatistika vzdelávania, štatistika sociálnej ochrany,
štatistika trhu práce, zdravotnícke štatistiky) sme sa zamerali hlavne na tie, ktoré majú súvislosť
s plánovaním sociálnych sluţieb v podmienkach mesta (údaje sú získané zo štatistického
sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001, príp. z iných oficiálnych štatistík SR).
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4.3.1 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Štatistické údaje v tabuľke č. 6 (zo sčítania obyvateľstva v roku 2001) korešpondujú s údajmi
uvedenými v tabuľke č. 11 - najväčšou skupinou obyvateľstva mesta Partizánske sú občania
so základným vzdelaním (podiel 19,86% na celkovom počte obyvateľstva), za ňou nasledujú
občania s učňovským vzdelaním bez maturity (19,25%-tný podiel) a potom občania úplným
stredným odborným vzdelaním s maturitou (18,06%). Tieto sa aj najväčšou mierou podieľajú
na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie.
Tabuľka č. 6
Štruktúra obyvateľov mesta podľa vzdelania
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania

Muţi

Ţeny

Spolu

%

Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné (s maturitou)
Vyššie
Vysokoškolské spolu
z toho: vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské doktorandské
Ostatní bez udania školského vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov
Spolu

1 807
2 823
868
617
1 910
442
49
977
42
911
24
229
11
2 324
12 057

3 140
1 972
686
428
2 587
760
42
828
44
764
20
215
15
2 177
12 850

4 947
4 795
1 554
1 045
4 497
1 202
91
1 805
86
1 675
44
444
26
4 501
24 907

19,86
19,25
6,24
4,20
18,06
4,83
0,36
7,25
1,78
0,10
18,07
100,00

Zdroj: Štatistický úrad SR, SOBD 2001

Graf č. 7
Prehľad o najvyššom skončenom stupni vzdelania (z tabuľky č. 6)
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Poznámka: Poloţka „Ostatné“ s podielom 2,24% zahŕňa: vyššie vzdelanie, ostatní bez udania školského
vzdelania a ostatní bez školského vzdelania
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4.3.2 Nezamestnanosť
Okres Partizánske patrí v súčasnosti v rámci Slovenska k okresom s niţšou evidovanou mierou
nezamestnanosti, neţ je evidovaná miera nezamestnanosti v Slovenskej republike (okrem roku
2009). V porovnaní s evidovanou mierou nezamestnanosti Trenčianskeho kraja je však vyššia.
Tabuľka č. 7
Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti v období 2001 - 2011
Územie
SR

2001

2002

2003

Stav ku dňu 31.12. (v %)
2004
2005
2006
2007
2008

18,63

17,45

15,56

13,07

11,36

9,40

7,99

8,39

12,66

12,46

13,59

9,87

8,09

6,80

5,19

4,50

4,95

10,13

9,51

9,95

12,36

11,69

11,18

8,34

6,86

7,41

12,75

12,27

12,85

Trenčiansky
12,70 10,91
kraj
Okres
18,34 15,85
Partizánske
Zdroj: ÚPSVaR Partizánske

2009

2010

2011

K výraznému nárastu u všetkých troch ukazovateľov došlo po roku 2008, kedy sa uţ
prejavovali dôsledky celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy. V podmienkach TSK bol
zaznamenaný nárast o 5,18 percentuálneho bodu (p.b.), v meste Partizánske nárast o 5,34 p.b.
Vývoj tohto ukazovateľa vyjadruje nasledujúci graf č. 8.
Graf č. 8
Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti
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Tabuľka č. 8
Počet a štruktúra uchádzačov o zamestnanie za mesto Partizánske podľa pohlavia
Pohlavie

2001
2002
Počet
2 657 2 261
uchádzačov
1 561 1 317
z toho muţi
1 096
944
ţeny
Zdroj: ÚPSVaR Partizánske

2003

2004

Stav ku dňu 31.12.
2005
2006
2007

1 839

1 853

1 619

1 209

1 050

1 082

1 743

1 769

1 798

1 099
740

976
877

797
822

583
626

519
531

565
517

966
777

951
818

983
815

2008

2009

2010

2011

V rokoch 2001 - 2007 bol zaznamenaný priaznivý vývoj – medziročne postupne klesal počet
nezamestnaných z 2 657 v roku 2001 na 1 082 v roku 2008. Vplyvom celosvetovej krízy sa
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však tento pozitívny vývoj od roku 2009 zastavil a výrazne narástol počet nezamestnaných
v meste Partizánske. Za sledované obdobie 10 rokov bol priemerný podiel muţov 54,65%.
Tabuľka č. 9
Počet a štruktúra uchádzačov o zamestnanie za mesto Partizánske podľa dĺţky trvania
(v mesiacoch)
2004

Stav ku dňu 31.12.
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

1 839

1 853

1 619

1 209

1 050

1 082

1 743

1 769

1 798

388
300
218
132
283
518

520
339
186
139
262
407

382
318
166
142
263
348

276
193
112
103
205
320

283
203
105
71
125
263

361
247
111
58
101
204

353
401
285
215
277
212

337
296
198
186
443
309

352
296
214
142
348
446

Počet
mesiacov

2001

2002

2003

Počet spolu

2 657

2 261

460
do 3
457
od 4 - do 6
309
od 7 - do 9
275
od 10 - do 12
523
od 13 - do 24
633
nad 24
Zdroj: ÚPSVaR Partizánske

434
294
222
166
536
609

K 31.12. 2011 boli najväčšou skupinou uchádzači o zamestnanie s dĺţkou trvania nad 24
mesiacov (24,81%). Druhou najväčšou skupinou (19,58%) sú uchádzači o zamestnanie do 3
mesiacov, za ňou nasleduje skupina od 13 – 24 mesiacov (19,35%). Za sledované obdobie 10
rokov je ich poradie totoţné a vykazuje priemerný podiel 22,61%, 21,96% a 17,83%.
Tabuľka č. 10
Počet a štruktúra uchádzačov o zamestnanie za mesto Partizánske podľa veku
2004

Stav ku dňu 31.12.
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

1 839

1 853

1 619

1 209

1 050

1 082

1 743

1 769

1 798

140
302
427
641
329

133
289
399
631
401

111
219
374
562
353

58
192
235
425
299

48
148
237
349
268

73
168
262
347
232

101
291
408
559
384

87
320
405
554
403

89
296
429
551
433

Veková
skupina

2001

2002

2003

Počet spolu

2 657

2 261

281
15 – 19
546
20 - 24
606
25 - 34
818
35 - 49
406
50 a viac
Zdroj: ÚPSVaR Partizánske

174
448
546
725
368

K 31.12. 2011 boli v meste Partizánske najväčšou skupinou uchádzači o zamestnanie vo veku
od 35 – 49 rokov (30,64% z celkového počtu uchádzačov). Druhou najväčšou skupinou boli
uchádzači o zamestnanie vo veku 50 a viac rokov (24,08%), tesne za ňou je veková skupina
uchádzačov od 25 – 34 rokov (23,86%). Za sledované obdobie 10 rokov si pozíciu najväčšej
skupiny drţia uchádzači vo veku od 35 – 49 rokov (32,64%), za ňou nasleduje veková skupina
25 – 34 rokov (22,92%) a tesne ju nasleduje veková skupina vo veku 50 a viac (priemer
20,53%, v roku 2001 vykazovala podiel 15,28%, v ďalších rokoch sa postupne zvyšoval aţ na
25,52%).
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Tabuľka č. 11
Počet a štruktúra uchádzačov o zamestnanie za mesto Partizánske podľa vzdelania
Stupeň
vzdelania
Počet spolu
Bez
vzdelania
Základné
vzdelanie
Vyučení

2001

2002

2003

2004

Stav ku dňu 31.12.
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2 657

2 261

1 839

1 853

1 619

1 209

1 050

1 082

1 743

1 769

1 798

2

3

4

3

3

4

4

4

4

5

10

688

596

492

477

403

313

272

250

396

388

384

976

853

700

719

617

447

370

397

679

665

669

0

0

5

4

3

1

0

1

2

1

183

165

134

137

98

104

114

191

200

190

72

54

56

63

53

37

47

56

49

58

460

327

390

337

237

194

197

321

334

349

14

9

8

8

7

10

12

12

27

30

80

88

61

47

47

58

61

83

99

107

SOU bez
39
maturity
SOU a US s
251
maturitou
92
Gymnázium
SOŠ s
520
maturitou
Vyššie
14
vzdelanie
Vysokoškol.
75
vzdelanie
Zdroj: ÚPSVaR Partizánske

K 31.12.2011 boli najväčšou skupinou vyučení uchádzači o zamestnanie (37,20%), druhou
uchádzači so základným vzdelaním (21,36%), za ňou nasledujú absolventi SOŠ s maturitou
(19,41%). Toto poradie si uvedené vzdelanostné skupiny udrţali aj v hodnotení 10-ročného
obdobia, pričom ich priemerný podiel je 37,56%, 24,68% a 19,42%, teda predstavujú najviac
ohrozené skupiny obyvateľstva.

4.3.3

Sociálna ochrana

Štatistiky sociálnej ochrany sú zamerané na produkciu a analýzu údajov o opatreniach verejnej
správy v oblasti sociálneho poistenia, sociálnej podpory a sociálnej pomoci. Zahŕňajú aj
opatrenia z oblasti aktívnej politiky trhu práce. S ohľadom na obsahové zameranie tohto
dokumentu hodnotíme predovšetkým tie ukazovatele, ktoré majú priamy vplyv na plánovanie
potreby a rozvoja sociálnych sluţieb. Ide najmä o:
ukazovatele príjmov domácností
V prílohe č. 2 tohto dokumentu prikladáme prehľad o vývoji dosiahnutých príjmov domácností,
pričom porovnávame ukazovatele skupiny dôchodcov s ukazovateľmi zamestnaných osôb
a s celkovými ţivotnými podmienkami domácností SR a Trenčianskeho kraja. Disponibilné
príjmy domácností dokumentujú veľký nesúlad k celkovým ţivotným nákladom vrátane
poplatkov za poskytovanie sociálnych sluţieb, navyše ukazovatele príjmov Trenčianskeho
kraja nedosahujú ani celoslovenský priemer. Alarmujúcim je najmä ukazovateľ počtu osôb pod
hranicou chudoby a súvisiaca miera rizika chudoby, ktorá vykazuje rastúci trend.
►

ukazovatele vývoja počtu zdravotne postihnutých občanov
Peňaţné príspevky na kompenzáciu sú jedným zo základných nástrojov na riešenie sociálnej
núdze občana, sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ťaţkého
zdravotného postihnutia občana, čiţe určitého znevýhodnenia, ktoré má fyzická osoba
z dôvodu jej ťaţkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného
postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná
z dôvodu ťaţkého zdravotného postihnutia sama prekonať. Občania so zdravotným postihnutím
►
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tvoria významnú sociálnu skupinu ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, najmä pokiaľ ide
o účasť na spoločenskom ţivote a o prístup na trh práce. Zákon umoţňuje ŤZP občanom
poţiadať o peňaţné príspevky na kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia (ďalej len
ŤZP), o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP, o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby
s ŤZP so sprievodcom (ŤZP/S) a o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so
zdravotným postihnutím. Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti mobility a orientácie,
komunikácie, zvýšených výdavkov a sebaobsluhy.
Opatrenia v oblasti poskytovania a posudzovania peňaţných príspevkov na kompenzáciu
ťaţkého zdravotného postihnutia vykonáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Partizánskom.
Tabuľka č. 12
Vybrané štatistické ukazovatele za mesto Partizánske - oblasť peňaţných príspevkov na
kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia
Rok
Počet vyplatených dávok
Priemerný počet poberateľov mesačne
Vyplatená suma v €
Počet evidovaných ŤZP občanov

2007

2008

2009

2010

2011

13 582
1 047
785 656
830

13 786
1 024
776 883
968

12 910
1 016
743 208
1 151

14 049
1 080
811 358
1 359

14 758
1 108
944 239
1 638

Zdroj: ÚPSVaR Partizánske

Všetky hodnotené ukazovatele vykazujú v medziročnom porovnaní stúpajúcu tendenciu.
Špecifickým je rok 2009, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 447/2008 Z. z. o peňaţných
príspevkoch na kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý stanovil výplatu opakovaných peňaţných
príspevkov mesiac pozadu (dovtedy bola výplata za daný mesiac realizovaná v tom istom
mesiaci) a preto neboli peňaţné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov vôbec
vyplatené v mesiaci január 2009, ale aţ vo februári 2009 (t. j. v roku 2009 bolo len 11 výplat).
Peňaţný príspevok na opatrovanie bol vyplatený tak, ţe polovica sumy, ktorá poberateľovi
patrila za mesiac december 2008 bola vyplatená v tomto mesiaci a druhá polovica v mesiaci
január 2009. Táto zákonná úprava spôsobila skreslenie ukazovateľov (ide len o zdanlivý
pokles). Stúpajúci trend dokazuje najmä ukazovateľ počtu evidovaných fyzických osôb
s ťaţkým zdravotným postihnutím v rámci mesta Partizánske a jeho prímestských častí, ktorý
je najvýraznejší hlavne od roku 2009, pričom korešponduje s vývojom počtu fyzických osôb
s ŤZP na okresnej úrovni.
problematika rodín s dieťaťom s výchovnými problémami
Pre rodičov, ktorí nezvládajú výchovu svojho dieťaťa, ktoré má problémy so školským
vzdelávaním a dochádzkou do školy, príp. má váţne poruchy správania, poskytujú odborné
poradenstvo viaceré odborné inštitúcie na území mesta:
►

› Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom – prostredníctvom opatrení
sociálno-právnej ochrany detí, sociálnej kurately a poradensko-psychologických sluţieb zabezpečuje ochranu ţivota, zdravia a zdravého vývinu dieťaťa, odstraňuje, zmierňuje a zamedzuje
prehlbovaniu alebo opakovaniu negatívnych vplyvov, ktoré spôsobujú poruchy psychického
vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, vykonáva
opatrenia v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti a ústavnej starostlivosti, v oblasti
odborného a psychologického poradenstva, psychodiagnostiky a psychologickej prípravy pre
budúcich osvojiteľov a pestúnov
› Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Partizánskom –
poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, pora22

denskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím) najmä v
oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o
rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným
zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské sluţby.
Centrum je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Krajského školského úradu v Trenčíne.

› Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Partizánske - poskytuje diagnostické, psychologické, psychoterapeutické, špeciálno-pedagogické, rehabilitačné sluţby zdravotne
postihnutým deťom, ako aj poradenské a metodické sluţby zákonným zástupcom a
pedagogickým pracovníkom
Centrum je organizačnou súčasťou Špeciálnej základnej školy v Partizánskom, ktorá je
rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského
školského úradu v Trenčíne.
V prílohe č. 3 uvádzame vybrané štatistické ukazovatele uvedených inštitúcií, dokumentujúce
počet detí, dôvody poskytnutia sluţby a prijaté opatrenia a postupy. Údaje poukazujú na
potrebu podpory vykonávania odborného poradenstva, psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky a preventívnych programov, s cieľom eliminácie negatívnych javov
v správaní a vývine detí.

5 ANALÝZA STAVU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH
SLUŢIEB A ĎALŠÍCH SLUŢIEB PRE OBČANA NA ÚZEMÍ
MESTA
Na území mesta Partizánske pôsobí v súčasnosti 6 subjektov (právnických osôb
a fyzických osôb), ktoré sú oficiálne registrované ako poskytovatelia 15 druhov sociálnej
sluţby:
►

verejní poskytovatelia:
› Mesto Partizánske – registrovaný poskytovateľ 11 druhov sociálnej sluţby (ich rozpis
uvádzame v nasledujúcej časti 5.1.)
› Domov, n. o. Partizánske – zariadenie sociálnych sluţieb (ďalej len ZSS)
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske - registrovaný poskytovateľ 2 druhov
sociálnej sluţby (v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych sluţieb)
› Centrum sociálnych sluţieb Partizánske – ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja – registrovaný poskytovateľ 3 druhov sociálnej
sluţby (v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych sluţieb a v špecializovanom
zariadení)

►

neverejní poskytovatelia:
› jeden registrovaný poskytovateľ sociálnej sluţby v domove sociálnych sluţieb
› dvaja registrovaní poskytovatelia prepravnej sluţby

Na území mesta sa nachádza 6 ZSS (z toho 4 sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Partizánske, 1 v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a 1 je ako neverejný poskytovateľ zriadený
inou osobou), z toho 4 zariadenia poskytujú pobytové sociálne sluţby s dlhodobým alebo
krátkodobým pobytom (v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych sluţieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení núdzového bývania, v zariadení opatrovateľskej sluţby
a v útulku), v 3 z nich sa poskytuje ambulantná sociálna sluţba (v dennom centre, v
nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu a v stredisku osobnej hygieny).
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V nasledujúcej časti prinášame prehľad o poskytovateľoch sociálnych sluţieb na
území mesta Partizánske vrátane vyhodnotenia prevádzkového, materiálno-technického
vybavenia sociálnych sluţieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľov
sociálnej sluţby, ako aj prehľad o ďalších sluţbách pre občana.

5.1 Verejní poskytovatelia sociálnych sluţieb
Verejným poskytovateľom sociálnej sluţby je za podmienok ustanovených zákonom č.
448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách obec, právnická osoba zriadená obcou alebo zaloţená
obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom (ďalej len VÚC) alebo zaloţená
VÚC.

5.1.1 Mesto Partizánske
Občanom s trvalým pobytom na území mesta Partizánske poskytuje samospráva
pomoc, ktorej cieľom je predchádzanie alebo zmiernenie vzniknutých nepriaznivých ţivotných
situácií. Túto pomoc zabezpečuje samospráva prostredníctvom poskytovania sociálnej sluţby,
finančnej pomoci a ďalšej sluţby pre občanov.
Mesto Partizánske je verejným registrovaným poskytovateľom týchto sociálnych sluţieb:
Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb v zariadeniach:
› útulok
› zariadenie núdzového bývania
► Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi:
› pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného ţivota a
pracovného ţivota
› nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
► Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku:
› zariadenie opatrovateľskej sluţby
› opatrovateľská sluţba
› poţičiavanie pomôcok
► Podporné služby:
› odľahčovacia sluţba
› pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností
› denné centrum
› stredisko osobnej hygieny.
►

Mesto Partizánske poskytuje uvedené sociálne sluţby prostredníctvom mestského úradu oddelenia sociálnych vecí a spoločenských vzťahov a prostredníctvom samostatných
organizačných jednotiek mestského úradu bez právnej subjektivity, ktoré sú organizačnou
súčasťou oddelenia sociálnych vecí a spoločenských vzťahov (ide o štyri ZSS - Zariadenie
opatrovateľskej sluţby, zariadenie Oáza – ktoré je kombinovaným zariadením, poskytujúcim
sociálnu sluţbu v útulku, stredisku osobnej hygieny a v zariadení núdzového bývania, Klub
spoločenských organizácií - denné centrum a Komunitné centrum Romano drom, poskytujúcim
sociálnu sluţbu v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu).
Pre názornosť uvádzame v tabuľke č. 13 prehľad o vybraných druhoch poskytnutých sluţieb a
počte prijímateľov, ktorým mesto sluţbu poskytlo, resp. zabezpečilo v rámci svojej pôsobnosti:
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Tabuľka č. 13
Posudková činnosť
Rok

Poskytnutie / zabezpečenie sociálnej sluţby

spolu

ZOS

ZpS

OS

ZOS

ZpS

OS

Ú

ZnB

SOH

DC

72

20

25

27

36

17

117

33

0

579

79
24
16
39
36
20
116
40
15
2010
97
23
24
50
37
14
127
25
13
2011
248
67
65
116
109
51
360
98
28
Spolu
Zdroj: MsÚ Partizánske, oddelenie sociálnych vecí a spoločenských vzťahov

643
444
1 666

2009

PS

4 949

KC
-

5 851
6 178
16 978

50
50

151
194
414

69

V rokoch 2009 – 2011 bola vykonaná posudková činnosť (sociálna a lekárska) pre 248 občanov
mesta, najviac 116 na opatrovateľskú sluţbu (OS).
Údaje o poskytnutej, resp. zabezpečenej sluţbe vyjadrujú, kedy sa začala sluţba poskytovať.
Sluţbu v zariadení pre seniorov (ZpS) a prepravnú sluţbu zabezpečilo mesto u iných
poskytovateľov. Sluţba v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu (Komunitné centrum
Romano Drom) sa začala poskytovať aţ v roku 2011 (KC bol zriadené v 12/2010).
V ďalšej časti uvádzame výsledky analýzy jednotlivých druhov sociálnej sluţby
poskytovanej mestom Partizánske v nadväznosti na ich organizačné začlenenie:

5.1.1.1 Zariadenie sociálnych sluţieb mesta Partizánske
ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŢBY v Partizánskom
Zriaďovateľ:
Mesto Partizánske
Miesto poskytovania:
ul. Druţstevná 833/22, 958 01 Partizánske
Druh sociálnej sluţby: zariadenie opatrovateľskej sluţby
Forma sociálnej sluţby: celoročná pobytová na určitý čas
Kapacita:
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Popis prevádzkových a materiálno-technických podmienok:
Zariadenie opatrovateľskej sluţby (ďalej len ZOS) je samostatnou organizačnou jednotkou
mesta bez právnej subjektivity (preddavkovou organizáciou) a súčasťou oddelenia sociálnych
vecí a spoločenských vzťahov MsÚ Partizánske.
Zariadenie má za sebou bohatú 23-ročnú históriu. Jeho prvým zriaďovateľom bol Okresný
národný výbor Topoľčany, ktorý v roku 1987 ako súčasť Okresného ústavu sociálnych sluţieb
Topoľčany otvoril účelové zariadenie pod názvom Stanica opatrovateľskej sluţby
v Partizánskom s kapacitou 25 miest, z toho 11 miest pre ţeny, 10 miest pre deti a 4 miesta pre
matky s deťmi.
V roku 1991 bolo zariadenie delimitované pod pôsobnosť novovytvoreného Obvodného úradu
v Partizánskom a neskôr, v roku 1996, v dôsledku ďalších štrukturálnych zmien vo verejnej
správe, prešlo pod Okresný úrad v Partizánskom. Od 1.7.2002 v rámci prechodu niektorých
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC bolo zariadenie ZOS delimitované pod
mesto Partizánske, ktoré je jeho zriaďovateľom dodnes.
Objekt ZOS sa nachádza v intraviláne mesta s dobrou dopravnou a cestnou dostupnosťou. Je
umiestnený na prízemí trojpodlaţného mestského objektu, na zvyšných dvoch podlaţiach sú
nájomné byty. Prízemie budovy je stavebne a dispozične prispôsobené na vytvorenie
samostatnej organizačnej jednotky – od ostatných dvoch podlaţí objektu je stavebne oddelené,
má samostatný bezbariérový vstup, vlastné hygienické zázemie, vlastné merače všetkých
druhov energií.
Podlahová plocha zariadenia celkom je 425 m2, z toho plocha obytnej miestnosti pripadajúca na
1 klienta je v priemere 8 m2.
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ZOS má ubytovaciu kapacitu 25 stálych lôţok v 5 trojposteľových a 5 dvojposteľových
obytných izbách. Dispozične sú riešené bunkovým spôsobom, tzn., ţe jedna bunka má dve izby
a spoločnú predsieň s umývadlom a WC. Izby sú vybavené štandardným nábytkom – lôţko,
nočný stolík, odkladací priestor na lôţkoviny, skriňa, stolička, stôl, nádoba na odpadky,
svietidlo a základným vybavením lôţka je plachta, poduška a obliečka, prikrývka a obliečka.
Základným vybavením príslušenstva k obytnej izbe je umývadlo, záchodová misa, svietidlo,
zrkadlo. Spoločné priestory (chodba, kuchynka, jedáleň, kaplnka, spoločenská miestnosť,
práčovňa) sú vybavené základným vybavením - stôl, stolička, svietidlo, TV prijímač, práčka,
chladnička, sporák a kuchynský kút s drezom. Spoločná kúpeľňa a rehabilitačná miestnosť je
vybavená hydromasáţnou vaňou, stacionárnym bicyklom, stepperom, pojazdnými kreslami pre
klientov s obmedzenou mobilitou, dvomi bezbariérovými sprchovými kútmi pre imobilných
klientov a stolíkom s vybavením na parafínové obklady.
Technický stav priestorov, v ktorých sa nachádza ZOS, je po viacerých rekonštrukčných
a modernizačných prácach dobrý. Za ostatných 5 rokov bolo realizované - bezbariérový prístup
k objektu vybudovaním prístupovej komunikácie a inštalovaním šikmej rampy, výmena podláh,
výmena okien, úprava kúpeľní a nákup nového vybavenia práčovne, obnova a modernizácia
vnútorných priestorov vymaľovaním, nákupom nového vnútorného nábytkového vybavenia,
výmenou postelí za polohovateľné s matracmi s umývateľným povrchom, bola vybudovaná
rehabilitačná miestnosť a vybavená hydromasáţnou vaňou, masáţnym lôţkom, stacionárnym
bicyklom, rehabilitačnými pomôckami pre vyrovnávanie chrbtice a celého tela.
Od 1.1.2010 došlo na základe rešpektovania potrieb občanov mesta a regiónu k zmene
štruktúry poskytovaných sluţieb v ZOS – jedna zo súčastí zariadenia, určená pre osamelých
rodičov s deťmi, bola presunutá ako samostatná zloţka do objektu kombinovaného zariadenia
Oáza, na Ul. R. Jašíka 160, Partizánske a v ZOS sa v súčasnosti poskytuje sluţba pre jednu
príbuznú cieľovú skupinu ťaţko zdravotne postihnutých občanov a občanov s nepriaznivým
zdravotným stavom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných osôb. Uvedenou organizačnou zmenou
sa dosiahlo racionálnejšie usporiadanie a vyuţitie kapacity ZOS (nárast o 5 miest) a tieţ
zvýšenie kvality vytvorením vhodného prostredia pre starých a zdravotne postihnutých
občanov.
Plánované rekonštrukcie - realizovať maľovky a úpravu stien jednotlivých izieb a spoločenských priestorov a rozšíriť priestory zariadenia o ďalšie podlaţie, k čomu je nutné doriešiť
vertikálne komunikácie vybudovaním samostatného schodišťa.
ZOS poskytuje občanom hlavne pomoc pri sebaobsluţných úkonoch (stravovanie a pitný
reţim, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmeny polohy, sedenia a státia,
pohyb po schodoch a rovine, orientácia v prostredí, dodrţiavanie liečebného reţimu, dohľad pri
sebaobsluţných úkonoch), ďalej poskytuje ubytovanie, stravovanie, pranie, ţehlenie a údrţbu
bielizne a šatstva, upratovanie, sociálne poradenstvo a utvára podmienky na úschovu cenných
vecí. S cieľom čo najviac uspokojiť potreby klientov ponúka ZOS aj iné doplnkové sluţby –
napr. rehabilitačné sluţby vrátane parafínového zábalu, masáţe, vybavovanie úradných
záleţitostí klienta, nákupy doplnkových potravín pre klienta, moţnosť pouţívať elektrické
spotrebiče priamo na izbách a iné. Okrem toho zabezpečuje aj rôzne aktivity zamerané na
vyuţívanie voľného času, na sebarealizáciu a záujmovú činnosť, na športovú relaxáciu,
kultúrno-spoločenskú a poznávaciu činnosť.
Charakteristika prijímateľov sociálnej sluţby v ZOS (cieľová skupina):
 seniori 60%, osoby ťaţko zdravotne postihnuté a invalidní dôchodcovia 33%, osoby bez
domova 7%
 ţeny 83%, muţi 17%
 veková štruktúra – od 40 – 60 rokov 10%
od 61 – 75 rokov 20%
nad 75 rokov
70%
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Popis stravovacej prevádzky:
Stravovanie klientov je zabezpečené dovozom stravy od dodávateľa, ktorý má oprávnenie
poskytovať stravovacie sluţby. V rámci celodenného stravovania sa klientom poskytuje strava
racionálna a diabetická (raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, k dia - strave patrí aj druhá
večera). Od roku 2013 - po ukončení rekonštrukcie susediaceho zariadenia Domov, n. o., bude
strava podávaná v novom stravovacom trakte, umiestnenom medzi obomi budovami.
Popis personálnych podmienok:
O poskytovanie sociálnej sluţby a spokojnosť klientov sa v nepretrţitej trojzmennej prevádzke
stará 12 zamestnancov. Ich funkčné zaradenie: 1 vedúca – (t. č. VŠ-štúdium v odbore sociálna
práca), 10 opatrovateliek – stredoškolské vzdelanie s maturitou so zdravotníckym zameraním
alebo s opatrovateľským kurzom a 1 upratovačka. Všetky spĺňajú predpísané kvalifikačné
poţiadavky. Odbornú ošetrovateľskú činnosť poskytuje klientom agentúra domácej
ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a zdravotnú starostlivosť zabezpečuje poskytovateľ
všeobecnej ambulantnej starostlivosti, určený odborom zdravotníctva a humánnej farmácie
VÚC Trenčín v nadväznosti na schválené zdravotné obvody.
Popis finančných ukazovateľov (za posledné 3 rozpočtové roky):
Najvýznamnejším zdrojom financovania je dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorou štát prispieva
na úhradu beţných a kapitálových výdavkov zariadenia. Časť nákladov zariadenia uhrádzajú
klienti mesačnými poplatkami podľa platného cenníka. Schválením novely zákona o sociálnych
sluţbách k 1.3.2012 sa zmenil systém financovania beţných výdavkov stanovením mesačných
finančných normatívov na klienta a poukazovaných mestu ako transfer MPSVaR SR.
Tabuľka č. 14
Prehľad základných ukazovateľov ZOS za roky 2009 – 2011:
Ukazovateľ

(v €)

rok
2009

2010

2011

143 058
11 986*
41 788
196 832

148 958
12 309*
69 994
231 261

153 928
0
73 121
227 049

72 187
25 713
10 438
60 404
168 742

71 871
25 594
12 768
64 158
174 391

72 694
25 781
10 309
81 319
190 103

0

11 099 *

8 200

PRÍJMY
zo štátneho rozpočtu - na úhradu BV
zo štátneho rozpočtu - na úhradu KV
z úhrad klientov

spolu:
BEŢNÉ VÝDAVKY (BV)
Mzdy
Odvody
energie - voda - komunikácie
ostatné výdavky

Spolu:
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KV)
na rekonštrukciu a modernizáciu*

Počet klientov ročne
36
36
37
Priemerné náklady na 1 klienta/mesiac
562
581
690
Počet zamestnancov
11
11
12
Priemerná mesačná mzda zamestnanca
742
738
684
* transfer zo ŠR na KV na rok 2009 a 2010 nebol v danom roku čerpaný vo výške dotácie - v zmysle
rozpočtových pravidiel verejnej správy je moţné ich pouţiť aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových
rokoch po roku, na ktorý boli poskytnuté.
Zdroj: MsÚ Partizánske, oddelenie sociálnych vecí a spoločenských vzťahov
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5.1.1.2 Kombinované zariadenie sociálnych sluţieb mesta Partizánske OÁZA
Zriaďovateľ:
Miesto poskytovania:
Druh sociálnej sluţby:
Forma sociálnej sluţby:
Kapacita:
v tom:

Mesto Partizánske
Ul. R. Jašíka 160, 958 01 Partizánske
útulok, zariadenie núdzového bývania, stredisko osobnej hygieny
pobytová na určitý čas - útulok, zariadenie núdzového bývania
ambulantná - stredisko osobnej hygieny
20
12 - útulok
8 - zariadenie núdzového bývania

Popis prevádzkových a materiálno-technických podmienok:
ZSS Oáza je samostatnou organizačnou jednotkou mesta bez právnej subjektivity (preddavkovou organizáciou) a súčasťou oddelenia sociálnych vecí a spoločenských vzťahov MsÚ
Partizánske. Je zlúčeným zariadením, poskytujúcim sociálnu sluţbu v útulku (ďalej len Ú), v
zariadení núdzového bývania (ďalej len ZNB) a v stredisku osobnej hygieny (ďalej len SOH).
Verejným registrovaným poskytovateľom je od 1.2.2006.
Zariadenie Oáza sa nachádza v intraviláne mesta s dobrou dopravnou a cestnou dostupnosťou.
Je umiestnené na prízemí trojpodlaţného mestského objektu, na zvyšných dvoch podlaţiach sú
nájomné byty. Prízemie budovy je stavebne a dispozične prispôsobené na vytvorenie
samostatnej organizačnej jednotky – od ostatných dvoch podlaţí objektu je stavebne oddelené,
má samostatný bezbariérový vstup, vlastné hygienické zázemie, vlastné merače všetkých
druhov energií.
Podlahová plocha zariadenia celkom je 290 m2, z toho plocha obytnej miestnosti pripadajúca na
1 klienta je v priemere 6,7 m2.
Izby sú vybavené štandardným nábytkom – lôţko, odkladací priestor na lôţkoviny, skriňa,
stolička, stôl, nádoba na odpadky, svietidlo a základným vybavením lôţka je plachta, poduška
a obliečka, prikrývka a obliečka. V kaţdej izbe je umývadlo s tečúcou studenou vodou.
Spoločné priestory (chodba, kuchynka, spoločenská miestnosť) sú vybavené základným
vybavením - stôl, stolička, svietidlo, TV prijímač, chladnička, sporák a kuchynský kút s drezom
a základný kuchynský riad (taniere, príbory, hrnce a pod.)
K vlastnej prevádzke a zabezpečovaniu sluţieb je k dispozícii 6 dvojlôţkových izieb pre
klientov v útulku a 2 izby s 8 miestami v ZNB (vrátane detských lôţok), 1 spoločenská
miestnosť, 1 miestnosť kuchynky zvlášť pre Ú a zvlášť pre ZNB, 1 vrátnica. Obe pobytové
zloţky (Ú a ZNB) majú vytvorené vlastné hygienické zázemie zvlášť pre muţov a ţeny, tieţ sú
vybavené automatickou práčkou na pranie posteľnej bielizne a pranie osobných vecí klientov.
Technický stav priestorov, v ktorých sa ZSS nachádza, je vyhovujúci. V roku 2006 pri
zriaďovaní zariadenia bola vykonaná celková rekonštrukcia a obnova priestorov (poskytnutá
dotácia MPSVaR SR – na BV 8 232 €, na KV 1 660 € účelovo určené na osadenie
bezpečnostných mreţí na okná ZSS), v ďalších rokoch sa pravidelne vykonávanou údrţbou
priestorov (maľovky, deratizácia, dezinsekcia) udrţala poţadovaná úroveň. V roku 2010 bola
zrealizovaná kompletná výmena lôţok a matracov za nové, vyhovujúce po hygienickej a
kvalitatívnej stránke, v roku 2011 sa čiastočne modernizovalo vnútorné nábytkové vybavenie
(skrine).
Od 1.1.2010 došlo na základe rešpektovania potrieb občanov mesta a regiónu k zmene
štruktúry poskytovaných sluţieb v ZSS Oáza – predmet činnosti (útulok a stredisko osobnej
hygieny) sa rozšíril o ZNB (presunom zo ZSS ZOS), čím sa dosiahlo racionálnejšie vyuţitie
kapacity oboch dotknutých zariadení.
V nasledujúcom období nie sú v ZSS plánované rekonštrukcie a modernizácie väčšieho
rozsahu.
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V pobytovej časti (Ú a ZNB) poskytuje ZSS odkázaným občanom na určitý čas ubytovanie,
sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, podmienky na prípravu stravy, vykonávanie
základnej osobnej hygieny, pranie a údrţbu šatstva, podmienky na záujmovú činnosť, pomoc
pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Okrem toho zabezpečuje aj rôzne aktivity
zamerané na integráciu klientov do spoločnosti, na sebarealizáciu a na záujmovú činnosť.
Samostatnou časťou ZSS je stredisko osobnej hygieny (SOH) – toto hygienické zázemie s
WC a 3 sprchami je priestorovo oddelené od pobytovej časti Oázy. Poskytuje podmienky na
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickým osobám, ktoré nemajú
zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných ţivotných potrieb, majú ťaţké zdravotné
postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový vek a z rôznych
technických alebo iných objektívnych či subjektívnych dôvodov nemajú moţnosť pouţívať
teplú vodu na vykonanie úplnej osobnej hygieny.
Charakteristika prijímateľov sociálnej sluţby v Oáze (podiel cieľovej skupiny v%):
Cieľová skupina - podiel v %
1. osoby bez domova, resp. ohrozené týraním a zneuţívaním
osoby po výkone trestu
mladí dospelí po skončení ústavnej starostlivosti
2. ţeny
muţi
3. deti/mládeţ od 0 – 25 rokov
dospelí od 26 – 75 rokov

Ú
97
2
1
20
80
15
85

ZnB
100
70
30
40
60

SOH
90
10
50
50
50
50

Popis stravovacej prevádzky:
ZSS nezabezpečuje stravovanie pre klientov, len vytvára podmienky na prípravu stravy
v oboch pobytových častiach zariadenia (Ú a ZNB) vhodnými materiálno-technickými podmienkami.
Popis personálnych podmienok:
Nepretrţitú prevádzku ZSS zabezpečujú 4 stáli zamestnanci – správca a 3 vrátnici. Od svojho
otvorenia má pracovisko vrátnica štatút chráneného pracoviska (vrátnici sú občania so zdravotným postihnutím).
Popis prevádzkovo-finančných ukazovateľov (za posledné 3 rozpočtové roky):
Základné zdroje financovania sú – vlastné zdroje (majú najväčší podiel), dotácia zo štátneho
rozpočtu na beţné výdavky (nepravidelná), dotácia zo štátneho rozpočtu za činnosť chráneného
pracoviska, minimálnu časť nákladov uhrádzajú klienti zariadenia mesačnými poplatkami
podľa platného cenníka. Schválením novely zákona o sociálnych sluţbách k 1.3.2012 sa zmenil
systém financovania beţných výdavkov stanovením mesačných finančných normatívov na
klienta a poukazovaných mestu ako transfer MPSVaR SR.
Tabuľka č. 15
Prehľad základných ukazovateľov ZSS Oáza za roky 2009 – 2011:
Ukazovateľ

(v €)

rok
2009

2010

2011

26 816
11 950
7 079
4 327
50 172

52 472
1 829
5 948
60 249

34 762
5 967
5 685
46 414

PRÍJMY
vlastné zdroje mesta
zo štátneho rozpočtu (MF SR)
dotácia VÚC - na úhradu BV
dotácia ÚPSVaR na chránené pracovisko
z úhrad klientov

spolu:
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BEŢNÉ VÝDAVKY (BV)
Mzdy
Odvody
Energie - voda - komunikácie
Ostatné výdavky

Spolu:
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KV)
na rekonštrukciu a modernizáciu*
Počet klientov ročne
Priemerné náklady na 1 klienta/mesiac
Počet zamestnancov
Priemerná mesačná mzda zamestnanca

27 305
8 786
9 109
4 972
50 172

27 890
8 943
13 013
8 244
58 090

22 507
7 319
11 847
4 741
46 414

6 600*

0

0

33
209
4
519

55
242
4
529

38
193
4
531

* čerpanie presunutej dotácie MF SR z roku 2008
Zdroj: MsÚ Partizánske, oddelenie sociálnych vecí a spoločenských vzťahov

5.1.1.3 Zariadenie sociálnych sluţieb mesta Partizánske

KLUB SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ – denné centrum
Zriaďovateľ:
Miesto poskytovania:
Druh sociálnej sluţby:
Forma sociálnej sluţby:

Mesto Partizánske
ul. Februárová 152, 958 01 Partizánske
denné centrum
ambulantná počas dňa

Popis prevádzkových a materiálno-technických podmienok:
ZSS Klub spoločenských organizácií, denné centrum (ďalej len „denné centrum“) je
samostatnou organizačnou jednotkou mesta bez právnej subjektivity (preddavkovou
organizáciou) a je organizačnou súčasťou oddelenia sociálnych vecí a spoločenských vzťahov
Mestského úradu v Partizánskom.
Denné centrum, zriadené od 1.3.2009, sídli na prízemí obytného domu, ktorý je vlastníctvom
mesta a v správe SMM, n. o. Do objektu je bezbariérový prístup. Priestory denného centra majú
celkovú rozlohu cca 190 m2, v tom vlastná spoločenská miestnosť má 88 m2, klubovňa 56 m2,
kuchynka 12 m2, hygienické zázemie (zvlášť pre muţov a ţeny) 13,5 m2 a spoločný
komunikačný priestor (chodba) 20,5 m2.
Vnútorná vybavenosť nábytkom a ostatnými zariaďovacími predmetmi je na kvalitnej úrovni.
Ide o kuchynskú linku vybavenú spotrebičmi a základným kuchynským riadom (súpravy
tanierov, kávové a čajové šálky, príbory, hrnce a pod.), stoly, stoličky, ţalúzie, uzamykateľné
závesné skrinky zvlášť pre kaţdé zdruţenie. Denné centrum je vybavené kompletnou
počítačovou zostavou (PC, monitor, tlačiareň, notebook). V roku 2010 bol zavedený internet a
zakúpený diaprojektor s premietacím plátnom.
Prijímateľmi ambulantnej sociálnej sluţby v dennom centre sú členovia t. č. 13 občianskych
zdruţení mesta Partizánske, pôsobiacich v sociálnej oblasti a zdruţujúcich občanov, ktorí
dovŕšili dôchodkový vek alebo majú ťaţké zdravotné postihnutie či inak nepriaznivý zdravotný
stav, alebo vykonávajú inú verejnoprospešnú činnosť. Medzi mestom a týmito zdruţeniami je
uzavretá zmluva o spolupráci pri poskytovaní sociálnej sluţby v dennom centre.
Predmetom činnosti denného centra je najmä poskytovanie sociálneho poradenstva jednotlivými zdruţeniami pre svojich členov a záujmová činnosť členov týchto zdruţení počas dňa,
pričom klub im je k dispozícii päť dní v týţdni podľa dohodnutého harmonogramu. Členská
základňa týchto zdruţení je v súčasnosti cca 3 400 občanov, ktorí v rokoch 2009 – 2011
vyvinuli nasledovnú činnosť:
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Ukazovateľ/rok
Počet klientov ročne
Počet aktivít ročne **

2009*
4 949
190

2010
5 851
318

2011
6 178
436

* ZSS bolo v prevádzke 10 mesiacov
** Aktivity rôzneho zamerania - schôdzková činnosť, kultúrno-spoločenské klubové aktivity, poradenská činnosť,
prednáškové a vzdelávacie aktivity a pod.

Popis personálnych podmienok:
Denné centrum personálne zastrešujú 2 zamestnanci, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu
s mestom Partizánske. Organizačne riadia prevádzku denného centra v súlade so štatútom
zariadenia a zmluvou o spolupráci so zdruţeniami pri poskytovaní sociálnej sluţby.
Popis prevádzkovo-finančných ukazovateľov (za posledné 3 rozpočtové roky):
Ako samostatná organizačná jednotka bez právnej subjektivity je klub finančne napojený na
mestský rozpočet a základným zdrojom financovania sú vlastné zdroje mesta. Časť finančných
prostriedkov plynie z prenájmu priestorov iným fyzickým alebo právnickým osobám za účelom
konania príleţitostných rodinných stretnutí alebo pracovných rokovaní v čase, keď denné
centrum nie je vyuţívané členmi zmluvných občianskych zdruţení.
Tabuľka č. 16
Prehľad základných ukazovateľov denného centra KSO za roky 2009 – 2011:
Ukazovateľ

(v €)

rok
2009 (10mes.)

2010

2011

7 959
100
8 059

9 436
830
1 066
11 332

10 574
600
11 174

3 495
3 883
1 089
1 210
1 726
3 760
1 749
2 479
Spolu:
8 059
11 332
Zdroj: MsÚ Partizánske, oddelenie sociálnych vecí a spoločenských vzťahov

5 139
1 666
2 831
1 538
11 174

PRÍJMY
vlastné zdroje
transfery - dotácie
z prenájmu priestorov iným subjektom

spolu:
BEŢNÉ VÝDAVKY (BV)
Mzdy
Odvody
energie - voda - komunikácie
ostatné výdavky

5.1.1.4 Zariadenie sociálnych sluţieb

KOMUNITNÉ CENTRUM ROMANO DROM - nízkoprahové denné
centrum pre deti a rodinu
Zriaďovateľ:
Mesto Partizánske
Miesto poskytovania:
ul. G. Svobodu 906/53, 958 01 Partizánske
Druh sociálnej sluţby:
nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
Forma sociálnej sluţby: ambulantná a terénna
Popis prevádzkových a materiálno-technických podmienok:
Mesto Partizánske poskytuje sociálnu sluţbu nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu
v komunitnom centre (KC) Romano Drom, ktoré je súčasťou Centra voľného času Relax
v Partizánskom (ďalej len CVČ Relax) – a to od dátumu jeho oficiálneho zriadenia 10.12.2010.
CVČ Relax je samostatnou organizačnou zloţkou mestského úradu bez právnej subjektivity.
Prispieva k rozvoju mimoškolského vzdelávania, voľnočasových, záujmových a oddychových
aktivít všetkých občanov mesta, čo vhodne korešponduje s úlohami a obsahovým zameraním
nízkoprahového centra, ktoré určuje zákon o sociálnych sluţbách.
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Na realizáciu aktivít nízkoprahového centra slúţi 1 samostatná miestnosť – klubovňa o výmere 52 m2, ktorá umoţňuje poskytnúť sociálnu sluţbu jednorazovo cca pre 35
prijímateľov. Zároveň môţu klienti vyuţívať aj priestory počítačovej učebne s technickým
vybavením s rovnakou rozlohou 52 m2 na vzdelávacie aktivity (tieto vyuţívajú aj účastníci
iných krúţkov a zoskupení pod CVČ). Materiálne vybavenie klubovne a učebne tvorí nábytok,
stoly, stoličky, počítačová technika a pod.
Predmetom činnosti nízkoprahového centra je najmä poskytovanie sociálneho poradenstva,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utváranie podmienok na
poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi a utváranie podmienok na záujmovú činnosť.
Prijímateľom sociálnej sluţby v nízkoprahovom centre je fyzická osoba alebo rodina, ktorá je
ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť
a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje ţivotné návyky a spôsob ţivota. S ohľadom na
skutočnú situáciu mesta sú to predovšetkým občania rómskej komunity. Poskytovanie sociálnej
sluţby v nízkoprahovom KC Romano Drom je pre prijímateľov bezplatné.
Popis personálnych podmienok:
Poskytovanie sociálnej sluţby v nízkoprahovom centre je personálne pod gesciou MsÚ –
oddelenia sociálnych vecí a spoločenských vzťahov a oddelenia školstva a telesnej kultúry.
Odborní sociálni zamestnanci MsÚ poskytujú sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov. Vlastnú vzdelávaciu a záujmovú komunitnú prácu
(sociálne, výchovné, kultúrne a vzdelávacie programy a pod.) zabezpečujú odborní pedagogickí
zamestnanci CVČ Relax v spolupráci s terénnymi komunitnými pracovníkmi a dobrovoľníkmi.
Ich počet sa prispôsobuje počtu a rozsahu aktivít komunitného centra v priebehu roka.
Popis prevádzkovo-finančných ukazovateľov:
CVČ ako samostatná organizačná jednotka bez právnej subjektivity je finančne napojená na
mestský rozpočet, ktorý je aj hlavným zdrojom financovania činnosti nízkoprahového centra.
Ďalším zdrojom financovania môţu byť príspevky a dary fyzických a právnických osôb, príp.
iné vonkajšie finančné zdroje (dotácie, granty, NFP zo štrukturálnych fondov EÚ a pod.).
KC Romano Drom má za sebou len jeden ucelený rok činnosti v roku 2011, ktorá pod
gestorstvom CVČ plynulo nadviazala na projekt terénnej komunitnej práce Romano Drom,
ktorý sa realizoval s finančnou podporou EÚ od 1.5.2009 – 30.4.2011. Zrealizovalo sa 116
rôznych aktivít a intervencií pre 50 odkázaných občanov.
Charakteristika prijímateľov sociálnej sluţby v KC (cieľová skupina):
 etnická skupina 100%
 ţeny 65%, muţi 35%
 veková štruktúra – do 5 rokov
5%
od 26 – 39 rokov 53%
od 6 – 25 rokov 22%
od 40 – 75 rokov 20%
Náklady na činnosť KC boli stanovené kvalifikovaným odhadom ako 6%-tný podiel na
celkových nákladoch CVČ Relax v sume 8 130,- € po zohľadnení počtu prijímateľov a
frekvencie aktivít KC.

5.1.1.5

Opatrovateľská sluţba

Zriaďovateľ:
Miesto poskytovania:
Druh sociálnej sluţby:
Forma sociálnej sluţby:

Mesto Partizánske
prirodzené sociálne prostredie občana
opatrovateľská sluţba
terénna
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Popis prevádzkových a materiálno-technických podmienok:
Výkon opatrovateľskej sluţby zabezpečuje Mesto Partizánske prostredníctvom mestského
úradu - oddelenia sociálnych vecí a spoločenských vzťahov.
Opatrovateľskú sluţbu zabezpečuje mesto od 1.1.2003 v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na samosprávu, kedy došlo k jej
delimitácii z Okresného úradu v Partizánskom na mesto Partizánske a ostatné obce okresu.
Delimitovaná bola kompletná agenda spolu so štábom opatrovateľov a opatrovaných a mesto a
obce dostali na činnosť zo štátneho rozpočtu vyčlenené prostriedky. Pri výkone delimitovanej
sluţby sa zdruţili a vytvorili Spoločný úrad so sídlom v MsÚ Partizánske, ktorý centrálne riešil
túto agendu (ako prenesený výkon štátnej správy).
Od 1.1.2005 bolo v dôsledku legislatívnych zmien ukončené poskytovanie finančnej dotácie zo
štátneho rozpočtu na opatrovateľskú sluţbu, ktorá sa stala originálnou kompetenciou miestnej
samosprávy (všetky náklady opatrovateľskej sluţby uhrádza mesto iba zo svojich beţných
príjmov). V nadväznosti na túto legislatívnu úpravu bol od 1.3.2005 zrušený Spoločný úrad pre
výkon opatrovateľskej sluţby, odkedy si opatrovateľskú sluţbu po stránke riadiacej aj finančnej
začali individuálne zabezpečovať jednotlivé samosprávy obcí a miest okresu.
Opatrovateľská sluţba je sluţbou terénnou, ktorá sa poskytuje v prirodzenom rodinnom
prostredí občana s cieľom riešiť jeho nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťaţkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Predmetom opatrovateľskej sluţby je pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
o domácnosť, základných sociálnych aktivitách a dohľade počas dňa pri vykonávaní týchto
úkonov. Druh úkonov si zvolí občan sám, rozsah úkonov v hodinách určí mesto na základe
vzájomnej dohody s občanom s prihliadnutím na stupeň odkázanosti občana a jeho sociálne
pomery.
Charakteristika prijímateľov opatrovateľskej sluţby (cieľová skupina):
 seniori 55%, osoby ťaţko zdravotne postihnuté a invalidní dôchodcovia 45%,
 počet klientov priemerne mesačne – 100, z toho: ţeny 30%, muţi 70%
 veková štruktúra – od 40 – 60 rokov 5%
od 61 – 75 rokov 18%
nad 75 rokov
77%
Ukazovatele úkonov opatrovateľskej sluţby za rok 2011 a ich porovnanie s rokom 2010:
Úkon/
rok

počet
klientov

celkom počet
hodín

donáška
obedov

2011
2010

127
116

35 570
31 868

10 863
10 286

sebaobsluţ- starostlivosť
né úkony o domácnosť

8 819
6 553

3 577
4 109

sociálne
aktivity

dohľad

888
1 017

11 423
9 903

Popis personálnych podmienok:
Výkon opatrovateľskej sluţby zabezpečuje v súčasnosti 28 opatrovateliek a 1 opatrovateľ, ktorí
sú zamestnancami mesta. Všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie
tejto činnosti podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych sluţbách. Z celkového počtu sú 3
zdravotné sestry a 24 opatrovateliek a 1 opatrovateľ majú absolvovaný opatrovateľský kurz
v rozsahu 220, resp. 248 hodín.
Počet opatrovateľov v danom roku, ako aj určenie ich denného/týţdenného pracovného úväzku
podlieha zmenám v nadväznosti na vznikajúcu potrebu občanov o poskytnutie opatrovateľskej
sluţby.
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Popis prevádzkovo-finančných ukazovateľov (za posledné 3 rozpočtové roky):
Tabuľka č. 17
Ukazovateľ

rok

(v €)

2009

2010

2011

PRÍJMY
Vlastné zdroje (mestský rozpočet)
v tom: z úhrad klientov

spolu:
BEŢNÉ VÝDAVKY (BV)
Mzdy
Odvody
ostatné výdavky

Spolu:
Počet klientov ročne
Priemerné náklady na 1 klienta/mesiac
Počet zamestnancov
Priemerná mesačná mzda zamestnanca

125 465
16 623
142 088

98 823
30 667
129 490

127 057
33 453
160 510

99 631
31 590
10 867
142 088

85 878
30 204
13 408
129 490

107 770
39 395
13 345
160 510

117
101,20
29
286,30

116
93,02
25
286,26

127
105,32
29
309,70

Zdroj: MsÚ Partizánske, oddelenie sociálnych vecí a spoločenských vzťahov

5.1.1.6

Odľahčovacia sluţba

Zriaďovateľ:
Miesto poskytovania:

Mesto Partizánske
domáce prostredie občana alebo pobytové zariadenie
(podľa rozhodnutia občana)
Druh sociálnej sluţby: odľahčovacia sluţba
Forma sociálnej sluţby: pobytová alebo terénna
Odľahčovacia sluţba je sociálna sluţba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťaţkým zdravotným postihnutím a jej cieľom je umoţniť fyzickej osobe, ktorá
opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udrţania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a
prevencie jeho zhoršenia.
Mesto Partizánske je registrovaným poskytovateľom tejto sociálnej sluţby od 1.8.2009. Podľa
voľby občana ju poskytuje terénnou aj pobytovou formou. Táto sluţba patrí k menej
vyuţívaným – doposiaľ o ňu poţiadalo 5 občanov.

5.1.1.7 Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
Zriaďovateľ:
Miesto poskytovania:
Druh sociálnej sluţby:
Forma sociálnej sluţby:

Mesto Partizánske
Mestský úrad Partizánske, Nám. SNP 212/4
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
ambulantná

Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností je sociálna sluţba poskytovaná
opatrovníkovi – fyzickej osobe, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzickej
osobe, ktorá si sama nedokáţe uplatňovať práva a právom chránené záujmy.
Mesto Partizánske je registrovaným poskytovateľom tejto sociálnej sluţby od 1.1.2010. O túto
sluţbu doposiaľ nepoţiadala ţiadna oprávnená fyzická osoba.
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5.1.1.8 Poţičiavanie pomôcok
Zriaďovateľ:
Miesto poskytovania:
Druh sociálnej sluţby:
Forma sociálnej sluţby:

Mesto Partizánske
Mestský úrad Partizánske, Nám. SNP 212/4
poţičiavanie pomôcok
ambulantná

Poţičiavanie pomôcok je sociálna sluţba poskytovaná fyzickej osobe s ťaţkým zdravotným
postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.
Mesto Partizánske je registrovaným poskytovateľom tejto sociálnej sluţby od 10.12.2010.
Pomôcka sa oprávnenej osobe zapoţičiava na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia
pomôcky z iných zdrojov (napr. z verejného zdravotného poistenia alebo formou peňaţného
príspevku na zaobstaranie pomôcky, príp. z iných zdrojov) alebo do doby trvania podmienok
pre poskytnutie pomôcky. Táto sluţba patrí k menej vyuţívaným – doposiaľ o ňu poţiadali 3
občania.

5.1.1.9 Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania
rodinného ţivota a pracovného ţivota
Zriaďovateľ:
Miesto poskytovania:
Druh sociálnej sluţby:

Mesto Partizánske
Mestský úrad Partizánske, Nám. SNP 212/4
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania
rodinného ţivota a pracovného ţivota
Forma sociálnej sluţby: ambulantná a terénna
Sociálna sluţba sa poskytuje rodičovi dieťaťa alebo fyzickým osobám, ktoré majú dieťa
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak nemôţu zabezpečiť sami
alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa alebo ide o sluţbu v čase ich prípravy na
trh práce a v čase ďalších aktivít spojených so vstupom alebo návratom na trh práce.
Za pomoc sa povaţujú úkony starostlivosti o dieťa alebo domácnosť, úkony osobnej hygieny,
stravovania, obliekania a vyzliekania, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a
sprevádzanie dieťaťa.
Mesto Partizánske je registrovaným poskytovateľom tejto sociálnej sluţby od 1.8.2009. O túto
sluţbu doposiaľ nepoţiadala ţiadna oprávnená fyzická osoba.

5.1.2 Domov, n. o. Partizánske
Zriaďovateľ:
Miesto poskytovania:
Druh sociálnej sluţby:
Forma sociálnej sluţby:
Kapacita:

Mesto Partizánske
ul. Nádraţná 649/6, 958 01 Partizánske
zariadenie pre seniorov, domov sociálnych sluţieb
celoročná pobytová na neurčitý čas
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Popis prevádzkových a materiálno-technických podmienok zariadenia:
Mesto Partizánske ako zriaďovateľ zariadenia sociálnych sluţieb Domov, n. o. ho zaloţil
1.7.2003 podľa zákona o neziskových organizáciach, poskytujúcich všeobecne prospešné
sluţby, za účelom poskytovania sociálnych sluţieb pre starých a zdravotne postihnutých
občanov. Do registra neziskových organizácií bolo zapísané dňa 26.6.2003, do registra
poskytovateľov sociálnych sluţieb TSK dňa 1.7.2003 na poskytovanie sluţby v domove
sociálnych sluţieb a dňa 1.4.2005 na poskytovanie sluţby v zariadení pre seniorov.
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Zariadenie od svojho vzniku sídlilo v prenajatých priestoroch, majiteľom ktorých bol
Trenčiansky samosprávny kraj. (Objekt slúţil účelu poskytovania sociálnych sluţieb od roku
1996 - prevádzkovateľom bolo občianske zdruţenie, ktoré z dôvodu prevádzkových problémov
ukončilo svoju činnosť k 30.6.2001 a následne prevzalo túto činnosť mesto v snahe vykryť
potrebu rezidenciálnej starostlivosti o starých a chorých občanov mesta.)
Koncom roku 2006 došlo po rokovaniach medzi vlastníkom budovy (Trenčiansky samosprávny
kraj) a zriaďovateľom zariadenia Domov, n. o. (Mesto Partizánske), smerujúcich
k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k tejto nehnuteľnosti, k jej odkúpeniu mestom
Partizánske. Katastrálny úrad v Trenčíne, Správa katastra Partizánske povolil vklad
vlastníckeho práva na tento objekt v prospech mesta Partizánske dňa 25.1.2007.
Odkúpením budovy sa vytvoril priestor na realizáciu zámerov samosprávy rekonštruovať
a modernizovať budovu, a tak zvýšiť štandard poskytovaných sluţieb. V roku 2008 bola
zrealizovaná prístavba výťahovej šachty vrátane zabezpečovacieho systému ochrany objektu
a výťahu v sume 90 022 €. Objekt si však vyţadoval komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu,
preto mesto vypracovalo ţiadosť o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ, ktorá bola v roku 2010 schválená a v novembri 2011 sa
rekonštrukcia začala realizovať.
Z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie objektu prešlo zariadenie Domov, n. o. v roku 2011
výraznými zmenami – prevaţná väčšina pôvodných klientov bola v priebehu mesiaca máj – jún
2011 presunutá do iného zariadenia (50), zvyšných 35 klientov našlo od augusta 2011
prechodný dočasný domov v priestoroch NsP, n. o. Partizánske.
Zameranie činnosti zostalo aj v dočasných priestoroch zachované – sociálna sluţba v zariadení
pre seniorov (7 miest) a v domove sociálnych sluţieb (28 miest) sa poskytuje na neurčitú dobu
nepretrţite 24 hodín denne. Ide o komplexnú starostlivosť – pomoc pri sebaobsluţných
úkonoch, ubytovanie, stravovanie, pranie, ţehlenie, upratovanie, údrţba šatstva a bielizne
a poskytovanie ďalších činností pre obidva druhy sociálnej sluţby v súlade so zákonom.
Zariadenie poskytuje aj iné doplnkové sluţby – napr. rehabilitačné sluţby, vybavovanie
úradných záleţitostí klienta, nákupy doplnkových potravín pre klienta, moţnosť pouţívať
elektrické spotrebiče priamo na izbách a iné. Okrem toho zabezpečuje aj rôzne aktivity
zamerané na vyuţívanie voľného času, na sebarealizáciu a záujmovú činnosť, na športovú
relaxáciu, kultúrno-spoločenskú a poznávaciu činnosť.
Charakteristika prijímateľov sociálnej sluţby v n. o. Domov (cieľová skupina):
 seniori 50%, osoby ťaţko zdravotne postihnuté a invalidní dôchodcovia 50%
 ţeny 56%, muţi 44%
 veková štruktúra – od 40 – 60 rokov 20%
od 61 – 75 rokov 30%
nad 75 rokov
50%
Pôvodné - v súčasnosti rekonštruované sídlo zariadenia Domov, n. o. – je 4–podlaţný objekt
(jedno podzemné podlaţie a tri nadzemné podlaţia), ktorú prenajíma mesto Partizánske
neziskovej organizácii na základe zmluvy o nájme. Objekt sa nachádza v intraviláne mesta
s dobrou dopravnou a cestnou dostupnosťou.
Rekonštrukciou a modernizáciou sa komplexne zvýši úroveň poskytovania sluţieb, nakoľko sa
realizuje kompletné zateplenie objektu vrátane výmeny okien, rekonštrukcia strechy,
vnútorných elektroinštalačných a tepelných rozvodov, buduje sa prístavba s novým stravovacím traktom a kuchyňou a nová vrátnica. Súčasťou modernizácie je úprava interiéru
a vybavenie novým vnútorným zariadením.
Pôvodná kapacita zariadenia 90 miest sa po rekonštrukcii zníţi na 87 z dôvodu vytvorenia
rehabilitačných miestností na 2 podlaţiach. Ukončenie rekonštrukcie je plánované na december
2012, s presunom klientov do obnoveného sídla sa uvaţuje začiatkom roku 2013.
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Popis stravovacej prevádzky:
Stravovanie klientov je v súčasnosti zabezpečené od dodávateľa NsP, n.o. Partizánske. V rámci
celodenného stravovania sa klientom poskytuje strava racionálna a diabetická (raňajky, desiata,
obed, olovrant a večera, k dia - strave patrí aj druhá večera). Od roku 2013 - po ukončení
rekonštrukcie bude strava pripravovaná vo vlastnej réţii a podávaná v novom stravovacom
trakte.
Popis personálnych podmienok:
Činnosť ZSS zabezpečuje 19 zamestnancov (stav k 31.12.2011). Ich funkčné zaradenie: 1
riaditeľka (VŠ vzdelanie v odbore sociálna práca), ekonóm a účtovník – 2, 1 sociálna
pracovníčka (skrátený úväzok), 2 zamestnankyne na upratovanie a pranie, 1 vrátnik (skrátený
úväzok), 6 sestier a 6 opatrovateliek – všetky spĺňajú predpísané kvalifikačné poţiadavky.
Odbornú ošetrovateľskú činnosť poskytuje klientom agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti (ADOS) a zdravotnú starostlivosť zabezpečuje poskytovateľ všeobecnej
ambulantnej starostlivosti, určený odborom zdravotníctva a humánnej farmácie VÚC Trenčín
v nadväznosti na schválené zdravotné obvody.
Popis finančných ukazovateľov (za posledné 3 rozpočtové roky):
ZSS ako právny subjekt hospodári oddelene od mestského rozpočtu – zdrojmi financovania
boli najmä dotácia zo ŠR, dotácia z VÚC Trenčín a poplatky občanov za poskytované sociálne
sluţby. Čiastočne sa na financovaní podieľa aj mesto.
Schválením novely zákona o sociálnych sluţbách k 1.3.2012 sa zmenil systém financovania
beţných výdavkov stanovením mesačných finančných normatívov na klienta a poukazovaných
mestu ako transfer MPSVaR SR.
Tabuľka č. 18
Prehľad základných ukazovateľov Domov, n. o. za roky 2009 – 2011:
Ukazovateľ

(v €)

rok
2009

2010

2011

148 709
241 710
24 383
414 802

187 514
263 050
29 378
479 942

183 817
30 168
156 621
39 581
410 187

181 872
60 838
37 948
148 569
429 227

213 820
72 464
31 514
160 310
478 108

167 996
61 082
29 015
175 788
433 881

83
431
32
382

83

53

480
32
422

682
25
596

PRÍJMY
zo štátneho rozpočtu - na úhradu BV
z TSK Trenčín
z úhrad klientov

iné príjmy
spolu:
BEŢNÉ VÝDAVKY (BV)
Mzdy
Odvody
energie - voda - komunikácie
ostatné výdavky

Spolu:
Počet klientov ročne
Priemerné náklady na 1 klienta/mesiac
Počet zamestnancov
Priemerná mesačná mzda zamestnanca
Zdroj: Domov, n. o., Partizánske
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5.1.3

Vyšší územný celok Trenčiansky samosprávny kraj

5.1.3.1 Centrum sociálnych sluţieb – Partizánske
Zriaďovateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesto poskytovania:
ul. Škultétyho 653/20, 958 01 Partizánske
Druh sociálnej sluţby: zariadenie pre seniorov, domov sociálnych sluţieb, špecializované
zariadenie
Forma sociálnej sluţby: celoročná pobytová na neurčitý čas
Kapacita:
120
v tom:
60 - zariadenie pre seniorov
30 - domov sociálnych sluţieb
30 - špecializované zariadenie
Popis prevádzkových a materiálno-technických podmienok zariadenia:
Objekt slúţi pôvodnému účelu od roku 1966 (prv Domov dôchodcov) ako zariadenie
poskytujúce sluţby starým a zdravotne postihnutým občanom. Nachádza sa na okraji
intravilánu mesta s dobrou dopravnou a cestnou dostupnosťou. Celé zariadenie je bezbariérové
– okrem schodišťa slúţia na vertikálny pohyb aj výťahy, resp. šikmé rampy.
Počas existencie zariadenia boli vykonané mnohé rekonštrukcie, ktoré pozitívne ovplyvnili
kvalitu poskytovaných sluţieb – oplotenie areálu, vybudovanie oddychovej zóny, rekonštrukcia
práčovne, jedálne, kuchyne, kotolne, ubytovacej časti a hygienických priestorov, bola
zrealizovaná výmena okien.
So zámerom ďalšieho skvalitnenia poskytovaných sluţieb je na nasledujúce obdobie plánovaná
rekonštrukcia výťahov, zateplenie objektu a vybudovanie nadstavby ubytovacej časti.
Kapacita zariadenia 120 miest slúţi na poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení pre seniorov
(60 miest), v domove sociálnych sluţieb (30 miest) a v špecializovanom zariadení (30 miest).
Izby sú dvojposteľové (na 1 klienta pripadá 7,99 m2) a všetky sú vybavené televíznymi
prípojkami.
Sluţby sa poskytujú neurčitú dobu nepretrţite 24 hodín denne. Ide o komplexnú starostlivosť
(najmä pomoc pri odkázanosti, ubytovanie, stravovanie, pranie, upratovanie, údrţba šatstva
a bielizne a ďalšie v súlade so zákonom podľa druhu sociálnej sluţby), ako aj o poskytovanie
doplňujúcich nadštandardných sluţieb (manikúra, pedikúra, kaderník, rehabilitácie, pouţívanie
vlastných elektrospotrebičov, denná tlač a kniţnica, bohosluţby a duchovné cvičenia).
Neodmysliteľnou súčasťou zariadenia je bohatý spoločenský ţivot klientov – k aktivitám
záujmovej činnosti patria najmä celodenné výlety, kultúrne vystúpenia súborov, spoločenské
zábavy, kniţnica, ergoterapia, bohosluţby, spoločenské hry, muzikoterapia a pod., ktorých je
cca 40 ročne.
Odbornú ošetrovateľskú činnosť poskytuje klientom agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti (ADOS) a zdravotnú starostlivosť zabezpečuje poskytovateľ všeobecnej
ambulantnej starostlivosti, určený odborom zdravotníctva a humánnej farmácie VÚC Trenčín
v nadväznosti na schválené zdravotné obvody.
Charakteristika prijímateľov sociálnej sluţby v CSS - Partizánske (cieľová skupina):
 seniori 50%, osoby ťaţko zdravotne postihnuté a invalidní dôchodcovia 50%
 ţeny 50%, muţi 50%
 veková štruktúra – od 40 – 60 rokov 20%
od 61 – 75 rokov 30%
nad 75 rokov
50%
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Popis stravovacej prevádzky:
Príprava stravy a stravovanie klientov je zabezpečené vo vlastnej réţii – kuchynský trakt
a jedáleň prešli komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou. V rámci celodenného stravovania
sa klientom poskytuje strava racionálna, šetriaca a diabetická (raňajky, desiata, obed, olovrant
a večera, k dia - strave sa pridáva aj druhá večera).
Popis personálnych podmienok:
Prevádzku CSS zabezpečuje 54 zamestnancov, z toho je 29 zdravotníckych a sociálnych
pracovníkov. Všetci spĺňajú poţadované kvalifikačné predpoklady pre výkon danej funkcie.
Popis finančných ukazovateľov:
CSS – Partizánske je rozpočtovou organizáciou TSK. Priemerné náklady na 1 klienta sú 610,€, z toho príspevok klienta podľa stupňa odkázanosti je od 209,- € do 384,- € mesačne.
Podrobnejšie údaje CSS neposkytlo.

5.2 Neverejní poskytovatelia sociálnych sluţieb
5.2.1 Denné Centrum Frézia Partizánske, n. o.
Zriaďovateľ:
právnická osoba
Miesto poskytovania:
Veľká okruţná 1107/15, 958 01 Partizánske
Druh sociálnej sluţby:
domov sociálnych sluţieb
Forma sociálnej sluţby: ambulantná sluţba
Popis prevádzkových a materiálno-technických podmienok zariadenia
ZSS je neziskovou organizáciou, ktorá od svojho vzniku 10.11.2006 poskytuje všeobecne–
prospešné sluţby pre deti, mládeţ a dospelých občanov s ťaţkým zdravotným postihnutím
(telesným, mentálnym, zmyslovým). Zariadenie sídli v objekte bývalej materskej školy, ktorý
je majetkom mesta Partizánske a organizácia ho uţíva na základe nájomnej zmluvy s mestom.
Bezbariérový objekt sa nachádza na okraji intravilánu mesta s dobrou dopravnou a cestnou
dostupnosťou. Nachádza sa v ňom spoločenská miestnosť, cvičebňa, rehabilitačná miestnosť,
konzultačná miestnosť, kancelária, šatňa, chodba, predsieň, kuchynka, 3 bezbariérové WC,
sklady a terasa. Celková rozloha (bez terasy) je 189,47 m2.
Od počiatku existencie ZSS sú v objekte priebeţne vykonávané rekonštrukčné úpravy – údrţba
a debarierizácia interiéru a exteriéru.
Nezisková organizácia poskytuje sociálnu sluţbu v domove sociálnych sluţieb pre deti a v
domove sociálnych sluţieb pre dospelých, a to pre 20 občanov dennou ambulantnou formou vo
vymedzených hodinách (aktuálne 4 hodiny denne).
Predmetom činnosti je poskytovanie sociálneho poradenstva, ale najmä podpora a rozvoj
sebaobsluţných schopností, komunikačných zručností, sociálnej samostatnosti a gramotnosti
a priestorovej orientácie prostredníctvom rôznych skupinových a individuálnych aktivít
a podujatí, ktoré napomáhajú integrácii klienta do spoločnosti a eliminácii sociálnej izolácie.
Súčasťou činnosti sú rozmanité relaxačné a rehabilitačné aktivity, masáţe, športové aktivity,
sociálne a komunikačné výcviky, tematické výlety, workshopy a pod.
Charakteristika prijímateľov sociálnej sluţby v DC Frézia Partizánske, n. o. (cieľová skupina):
 osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím (mentálnym, zmyslovým, telesným) 100%
 ţeny 25%, muţi 75%
 veková štruktúra – od 6 – 16 rokov 5%
od 17 – 25 rokov 75%
od 26 – 39 rokov 20%
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Popis personálnych podmienok:
Prevádzku zariadenia zabezpečuje v súčasnosti 7 kmeňových zamestnancov, z toho je 5
odborných zamestnancov (sociálny pracovník, opatrovateľ, pedagogický pracovník, ergoterapeut, rehabilitačná zdravotná sestra – fyzioterapeut) a 2 zamestnanci zodpovedajú za
mzdovú agendu a účtovníctvo a agendu PO-BOZP. Všetci spĺňajú poţadované kvalifikačné
predpoklady pre výkon danej funkcie. V prípade potreby - v závislosti od konkrétnej aktivity sa počet zamestnancov zvyšuje o 3 odborných asistentov na prácu s klientom a dohľad.
Popis finančných ukazovateľov:
Financovanie zariadenia je viaczdrojové – sú to najmä príspevky z VÚC TSK, príjmy od právnických a fyzických osôb (dary a sponzorské), príjmy z 2% dane, príjmy z poplatkov klientov,
príjmy z rôznych aktivít a zbierok zariadenia, ako aj z grantov a schválených projektov.
Príjmy / výdavky (rok 2011):
37 000,- €
z toho príjmy z úhrad klientov:
2 470,- €
Náklady na 1 klienta/mesačne:
145,- €
Priemerná mesačná mzda zamestnanca:
345,- €

5.2.2 SLOVENSKÁ DOPRAVNÁ, s. r. o.
Zriaďovateľ:
Sídlo:
Miesto poskytovania:
Druh sociálnej sluţby:
Forma sociálnej sluţby:

právnická osoba
Slovanská 296/13, 958 01 Partizánske
územie mesta Partizánske a areál NsP, n. o. Malé Kršteňany
prepravná sluţba
terénna

Mesto Partizánske zabezpečuje poskytovanie prepravnej sluţby u neverejného poskytovateľa
SLOVENSKÁ DOPRAVNÁ, s.r.o. Partizánske od 1.8.2007 (do mája 2012 – ako fyzická
osoba, od mája 2012 zmena právnej formy na s.r.o.). Sluţba sa poskytuje na území mesta
Partizánske vrátane mestských častí Malé Bielice, Veľké Bielice, Návojovce, Šimonovany a na
území areálu Nemocnice s poliklinikou, n.o. Malé Kršteňany.
Podmienky poskytovania prepravnej sluţby vrátane cenových relácií sú súčasťou zmluvy
medzi mestom a neverejným poskytovateľom.
Neverejný poskytovateľ vyuţíva k poskytnutiu prepravnej sluţby 6 automobilov, z toho 2 sú
prispôsobené na prevoz klientov s invalidným vozíkom. Všetky vozidlá sú klimatizované,
vybavené aktívnymi aj pasívnymi bezpečnostnými prvkami. Všetci zamestnanci poskytovateľa
majú preukaz vodiča z povolania, zdravotný preukaz a sú absolventmi psychologických testov.
Charakteristika prijímateľov prepravnej sluţby (cieľová skupina):
 seniori 60%, osoby ťaţko zdravotne postihnuté 25%, invalidní dôchodcovia 15%
 ţeny 60%, muţi 40%
 veková štruktúra – od 17 – 25 rokov 10%
od 61 – 75 rokov 30%
od 26 – 39 rokov 10%
nad 75 rokov
30%
od 40 – 60 rokov 20%
Prepravná sluţba je financovaná prevaţne z úhrad klientov, z časti je dofinancovaná mestom
Partizánske do výšky nákladov (ide o doplatok úhrady za tých prijímateľov, ktorí majú
stanovenú niţšiu úhradu za jednu jednosmernú jazdu vzhľadom k výške svojho príjmu).
Podrobnejšie finančné ukazovatele poskytovateľ neuviedol.

5.2.3 MORICCONI – EDY RACING, s. r. o.
Zriaďovateľ:
Sídlo:

právnická osoba
Za riekou Nitrou 1492, 958 01 Partizánske
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Miesto poskytovania:
územie mesta Partizánske a areál NsP, n. o. Malé Kršteňany
Druh sociálnej sluţby:
prepravná sluţba
Forma sociálnej sluţby: terénna
V mesiaci september 2011 uzavrelo mesto zmluvu s uvedeným neverejným poskytovateľom
prepravnej sluţby, čím zabezpečilo jej väčšiu dostupnosť pre odkázaných občanov.
Podmienky poskytovania prepravnej sluţby sú rovnaké pre oboch poskytovateľov prepravnej
sluţby (bod 5.2.2 a 5.2.3).
Vzhľadom ku krátkemu obdobiu neuvádzame ďalšie ukazovatele tohto poskytovateľa.

5.3 Ďalšie sluţby pre občanov
5.3.1 Zdravotnícka starostlivosť
Zdravotnícke sluţby poskytuje obyvateľom mesta a celej spádovej oblasti viacero subjektov:
1. Nemocnica s poliklinikou v Partizánskom, n. o. (ďalej len NsP) vznikla po prechode
zriaďovateľských kompetencií MZ SR voči štátnej príspevkovej organizácii – Nemocnice
s poliklinikou v Partizánskom na mesto Partizánske (v súlade so zákonom NR SR č. 416/2001
Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky), ktoré ju zaloţilo ako neziskovú organizáciu od 1. januára 2003. V dôsledku všeobecne
nepriaznivej finančnej situácie v oblasti zdravotníctva a nedostatočných zdrojov na obnovu
a modernizáciu zdravotníckych prístrojov a techniky pristúpila v roku 2011 samospráva mesta
k rozhodnutiu prenajať NsP strategickému partnerovi na obdobie 20 rokov s cieľom udrţať
rozsah poskytovaných zdravotných sluţieb občanom mesta a regiónu a kvalitou sluţieb obstáť
na trhu poskytovateľov zdravotných sluţieb.
Základnou činnosťou NsP je poskytovanie liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti
v lôţkovej časti nemocnice (spolu 191 lôţok v 8 oddeleniach – chirurgické, interné,
doliečovacie a dlhodobo chorých, novorodenecké, detské, neurologické, gynekologicko pôrodnícke, anestéziológie a intenzívnej medicíny) a v 15 ambulanciách špecializovanej
starostlivosti. Ambulantné sluţby centrálneho príjmu a ústavnej pohotovostnej sluţby sú
poskytované v odboroch – vnútorné lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo, neurológie, pediatria
a chirurgia.
Súčasťou zdravotníckych sluţieb sú oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zloţiek
(rádiológia – RDG, CT, sonografia, tieţ klinická biochémia, fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia, hematológia a transfúziológia, klinická mikrobiológia). NsP prevádzkuje ústavnú
aj verejnú lekáreň a prostredníctvom dopravnej zdravotnej sluţby a 10 sanitných vozov
zabezpečuje rýchlu lekársku pomoc a organizuje lekársku sluţbu prvej pomoci. Priamo v areáli
NsP je vybudovaná pristávacia plocha pre záchrannú leteckú sluţbu.
2. Neštátne zdravotnícke ambulancie - na území mesta poskytujú neštátnu zdravotnícku
starostlivosť obvodní lekári v 12 obvodných ambulanciách pre dospelých a v 6 ambulanciách
pre deti. Stomatologickú starostlivosť zabezpečuje 16 zubných lekárov v stomatologických
ambulanciách. K neštátnym špecializovaným zdravotníckym zariadeniam patrí aj: fyziatrickorehabilitačné centrum, hematologická ambulancia a hematologické laboratórium, ambulancia
klinickej onkológie, ambulancia klinickej imunológie a alergológie, dialyzačné centrum
a nefrológia a ďalších 21 špecializovaných ambulancií: očné, psychiatrické, psychologické,
otorhinolaryngologické, ortopedické, neurologické, logopedické, interné a sonografické,
endokrinologické, chirurgické, dermatologické, gynekologické, vnútorného lekárstva, geriatrie
a kardiológie, urologická, reumatologická.
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3. Lekárne - na území mesta sa nachádza 13 lekárni, ich umiestnenie takmer vo všetkých
mestských častiach pozitívne ovplyvňuje dostupnosť pre občana.
4. ADOS – agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti - sú zdravotnícke zariadenia,
ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí občana. Na území mesta sú
v súčasnosti dve agentúry, ktoré rozširujú ambulantnú sieť poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti. Ich sluţby sú zamerané najmä na poskytovanie ošetrovania a rehabilitácie.
5. Poradňa na podporu zdravia - začala svoju činnosť v apríli 2005 na základe spolupráce
miestnej samosprávy s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prievidzi s cieľom
zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva pozitívnym ovplyvňovaním jeho postojov, návykov,
správania sa, so zameraním zmeniť nesprávny ţivotný štýl a dosiahnuť takú jeho úroveň, ktorá
mu umoţní viesť sociálne a ekonomicky produktívny ţivot. Dôvodom zriadenia poradne bola
predovšetkým tá skutočnosť, ţe aj v našom regióne bol zaznamenaný nepriaznivý vývoj vo
výskyte rizikových faktorov, ktorých výsledkom sú chronické kardiovaskulárne, onkologické
a pľúcne ochorenia, ako aj poruchy látkovej výmeny. Zdravotno-preventívne sluţby poskytuje
poradňa občanom mesta a regiónu bezplatne, a to prostredníctvom odborného zdravotníckeho
personálu RÚVZ Prievidza.
Negatívom vyššie uvedeného rozsahu zdravotnej starostlivosti na území mesta je absencia
zariadenia, ktoré by poskytovalo hospicovú starostlivosť. Vzhľadom na vývoj demografických
ukazovateľov, starnutie obyvateľstva, vysoký výskyt rizikových faktorov a z toho vznikajúcich
početných ochorení v našom regióne sa potreba tohto zariadenia stáva čoraz akútnejšou.

5.3.2 Sociálne poradenstvo
V oblasti sociálneho poradenstva, ktoré sa významnou mierou podieľa na riešení sociálnej
a hmotnej núdze občana, pôsobí v meste viacero subjektov a mimovládnych organizácií.
Okrem špecializovaných štátnych a samosprávnych oddelení na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny (odbor sociálnych vecí) a na MsÚ (oddelenie sociálnych vecí a spoločenských
vzťahov), je to najmä vysunuté pracovisko Sociálnej poisťovne, a.s. Topoľčany a Pedagogickopsychologická poradňa. Sociálne poradenstvo obyvateľom mesta poskytujú aj občianske
zdruţenia, neziskové organizácie a spolky. Poskytujú ho v nadväznosti na svoje profesionálne
zameranie v zmysle príslušných právnych noriem a zameriavajú sa najmä na moţnosti riešenia
a na usmernenie občana pri voľbe a uplatňovaní najvýhodnejších foriem sociálnej pomoci
a pomoci v hmotnej núdzi.

5.3.3 Uplatňovanie systému osobitného príjemcu
V súlade s platnou legislatívou je mesto a jeho výkonný orgán mestský úrad osobitným
príjemcom jednak na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (ďalej len
dávka v hmotnej núdzi), ako aj na prídavok na dieťa. Prostredníctvom tohto nástroja (dostáva
ho ako transfer z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a regulovania účelovosti výdavkov
občanov zaradených do systému osobitného príjemcu plní funkciu dohľadu v problémových
rodinách pri odstraňovaní záškoláctva, príp. pri odstraňovaní zanedbávania povinnej výchovy
a výţivy nezaopatreného dieťaťa zo strany rodiča, ako aj pri dodrţiavaní finančnej disciplíny
jednotlivcov a rodín pri splácaní poplatkov spojených s bývaním, čím pozitívne ovplyvňuje
základné ţivotné podmienky ohrozených skupín obyvateľstva mesta a stabilitu rodiny (ide
najmä o odvrátenie hrozby deloţovania z bytu, príp. iných exekučných konaní).
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Tabuľka č. 19
Prehľad o agende osobitného príjemcu
PRÍDAVOK NA DIEŤA
Rok

vyplatené
PnD ročne €

DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

priem. počet
pober. mesačne

vyplatená
DvHN ročne €

DvHN priemerne
mesačne €

počet rodín
priem. mesačne

počet
jednotlivcov
priem. mesačne

2007*

9 912

35

72 615

8 068

47

128

2008

9 427

29

97 870

8 156

49

135

2009

5 898

18

120 169

10 014

53

140

2010

5 106

13

144 122

12 010

62

177

2011

4 864

13

144 649

12 054

64

182

*Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi bol zavedený od 1.4.2007
Zdroj: MsÚ Partizánske, oddelenie sociálnych vecí a spoločenských vzťahov

5.3.4 Zberňa šatstva
Do komplexu sluţieb pre občanov mesta a regiónu patrí od roku 2006 a je o ňu záujem hlavne
z radov sociálne slabších občanov. Predmetom činnosti je zber a predaj pouţitého a hygienicky
ošetreného šatstva, ktoré získava od dobrovoľných darcov bezplatne a poskytuje ho občanom
za symbolickú cenu (0,20 €,- aţ 5 € za kus).
Mesto zabezpečuje túto činnosť v spolupráci s členkami Klubu Nezábudka – Liga proti
rakovine a to denne v pracovné dni.
Okrem toho je zberňa šatstva dôleţitou súčasťou ďalších sluţieb, poskytovaných mestom,
ktorých základnou činnosťou je okrem iného poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi
(útulok, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu).

5.3.5 Finančná podpora organizácií a občianskych zdruţení tretieho sektora
V meste Partizánske veľmi aktívne pôsobia občianske zdruţenia, rôzne spolky a organizácie
tretieho sektora, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť pre občanov. Najviac týchto
zdruţení pracuje v oblasti sociálnych sluţieb, humanity a charity.
Mesto všestranne podporuje ich činnosť vytváraním podmienok pre ich záujmovú, vzdelávaciu
a kultúrnu činnosť, nielen poskytnutím priestorových a materiálnych podmienok v dennom
centre Klub spoločenských organizácií, ale aj prostredníctvom poskytnutia finančnej dotácie.
V grafe č. 9 uvádzame prehľad o vývoji dotácií pre občianske zdruţenia pôsobiace v sociálnej
oblasti.
Graf č. 9
Prehľad o dotáciach pre zdruţenia sociálnej oblasti
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Priznané dotácie zaznamenali od roku 2009 výrazný pokles – dôvodom boli nepriaznivé
dopady celosvetovej finančnej a ekonomickej krízy na hospodárenie mesta, na základe čoho
došlo k výraznému zníţeniu príjmov mestskej samosprávy z podielovej dane. Tieto objektívne
činitele podmienili prijatie nevyhnutných úsporných opatrení k zniţovaniu výdavkov aj na
strane dotácií.

5.3.6 Terénna komunitná práca a výchovné programy – marginalizovaná rómska
komunita
Medzi najviac sociálne ohrozené a znevýhodnené skupiny obyvateľstva patria jednotlivci a
rodiny s deťmi, ktoré majú obmedzenú schopnosť spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť
svoje problémy pre svoje ţivotné návyky a spôsob ţivota. Podstatnú časť tejto skupiny tvorí
v podmienkach mesta Partizánske marginalizovaná rómska komunita (MRK).
Podľa štatistického sčítania obyvateľov, domov a bytov z 26. mája 2001 sa k rómskej
národnosti prihlásilo 101 obyvateľov mesta. Podľa odhadov mesta ţije v súčasnosti na jeho
území okolo 500 občanov rómskej komunity. Prevaţná väčšina z nich (asi 450) ţije na
Nábreţnej ulici v dvojposchodových bytovkách. Ostatní ţijú rozptýlení na rôznych miestach
v rámci mesta. Najproblémovejšia je práve sústredená časť komunity na Nábreţnej ulici.
Charakteristické pre túto lokalitu sú zdevastované obydlia, odpudzujúce prostredie a v okolí
obytných blokov špina, neporiadok, hluk. MRK je výrazne postihnutá chudobou a sociálnym
vylúčením a tento negatívny stav sa neustále prehlbuje s negatívnym dopadom na kvalitu ţivota
v meste. Pri spracovávaní dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Partizánske na roky 2008 – 2013 (PHSR) bola problematika integrácie rómskej komunity do
spoločnosti označená za jednu z 5 problémových oblastí rozvoja mesta. Preto mesto
v ostatných rokoch zrealizovalo mnoho investičných aj neinvestičných aktivít zameraných na
riešenie problémov bývania (udrţanie bývania, kultúra bývania, údrţba verejného priestranstva,
hygiena), hospodárenia s financiami (účelné vynakladanie finančných prostriedkov na základné
ţivotné potreby), na podporu vzdelávania (kontrola dochádzky do školy, zniţovanie
záškoláctva), na poradenstvo (spracovávanie splátkových kalendárov voči dodávateľom
bývania a ostatných sluţieb - plyn, elektrická energia, teplo, komunálny odpad apod.), na
vyuţívanie voľného času detí a mládeţe cez záujmové krúţky, športovú činnosť a iné.
Za najvýznamnejšiu aktivitu moţno označiť projekt Cesty Rómov – Romano Drom, ktorý
mesto realizovalo s finančnou podporou EÚ (máj 2009 – apríl 2011). Aktivity projektu boli
zamerané na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením a sociálne
vylúčených s osobitným zreteľom na MRK. Išlo najmä o vypracovávanie splátkových
kalendárov, komunikáciu s verejnými inštitúciami, usmerňovanie finančných výdavkov rodiny
cestou osobitného príjemcu a úhrada sluţieb, spojených s bývaním (energie, teplo, plyn),
preventívne návštevy vo vytipovaných rómskych rodinách, odprevádzanie maloletých detí do
školy, dohľad nad riadnou školskou dochádzkou, zmysluplné vyuţívanie voľného času detí
a mládeţe (výlety do lesa, pravidelné športové stretnutia v telocvični) a pod.
Finančná podpora z prostriedkov EÚ výrazne pomohla mestu posunúť sa dopredu a úspešne
realizovať aktivity a činnosti, ktoré podporujú integráciu rómskej komunity na trh práce, do
spoločnosti, zlepšenie jej kvality ţivota a sociálnej situácie, a tým pozitívne ovplyvniť aj
kvalitu ţivota ostatných obyvateľov mesta.
Z tohto dôvodu sa mesto opätovne v roku 2012 zapojilo do Národného projektu Terénna
sociálna práca, ktorú bude realizovať s finančnou podporou EÚ od 1.7.2012 – 31.10.2015.
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5.3.7 Finančná pomoc jednotlivcom
Finančnú pomoc poskytuje samospráva občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej, resp. sociálnej
núdzi alebo náhlej núdzi, spôsobenej mimoriadnou udalosťou. K finančnej pomoci patrí:
►
jednorazová dávka v hmotnej núdzi a jednorazový príspevok
►
sociálna pôţička
►
príspevok na stravovanie dôchodcov
►
príspevok na opatrovateľskú sluţbu
►
príspevok na prepravnú sluţbu
►
finančné príspevky na podporu sanácie rodín s dieťaťom v detskom domove
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a sociálna pôţička
Nepriaznivú sociálnu a finančnú situáciu občanov mesta pomáha mestská samospráva riešiť
poskytnutím bezúročnej sociálnej pôţičky, poskytnutím jednorazových dávok v hmotnej núdzi
(v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi) alebo jednorazových dávok
v náhlej núdzi (v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení). Tieto sú pouţité hlavne
na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností,
zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
Finančné príspevky na stravovanie dôchodcov
Mesto Partizánske poskytuje finančné príspevky na stravovanie tým občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodku, ako príspevok na jedno teplé jedlo denne, ak ich príjem a príjem spoločne
posudzovaných osôb je niţší alebo sa rovná maximálne 1,5 násobku ţivotného minima.
Výška príspevku je v závislosti od príjmu ţiadateľa a výšky ţivotného minima v troch sumách
– 1,33 € (ak je príjem do výšky 1,3-násobku ţivotného minima vrátane), 1,00 € (ak je príjem
do 1,4-násobku ţivotného minima vrátane) a v sume 0,83 € (ak je príjem do 1,5-násobku
ţivotného minima vrátane). Stravovanie pre oprávnených poberateľov príspevku sa poskytuje
v 7 stravovacích zariadeniach, ktoré majú pre tento účel uzavretú zmluvu s mestom (z toho sú t.
č. 4 školské jedálne pri ZŠ). Stravovanie pre dôchodcov je takto zabezpečené vo všetkých
častiach mesta.
Túto sluţbu zabezpečuje mesto od r. 1993. V roku 2003 nastal pokles záujmu o spoločné
stravovanie. V roku 2004, keď TSK Trenčín prestal poskytovať dotáciu z neinvestičného fondu
na stravovanie dôchodcov s najniţšími príjmami, mesto prehodnotilo výšku príspevku a
stanovilo 3 rôzne výšky podľa príjmu dôchodcov a výšky ţivotného minima. Tento
mechanizmus platí dodnes. Výška príspevku nebola od roku 2004 upravovaná zvýšením, lebo
aj v súčasnej dobe je ju moţné povaţovať za nadštandardnú. V roku 2007 nastal pokles počtu
oprávnených stravníkov a tým aj zníţenie výdavkov na túto sluţbu z toho dôvodu, ţe v súlade
s novelou zákona o pomoci v hmotnej núdzi vznikol mnohým občanom s nízkymi príjmami
nárok na poberanie dávky v hmotnej núdzi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, čím na
druhej strane prekročili stanovenú príjmovú hranicu pre priznanie príspevku na stravovanie.
Finančné príspevky na opatrovateľskú sluţbu a prepravnú sluţbu
Finančný príspevok na opatrovateľskú sluţbu a finančný príspevok na prepravnú sluţbu je
dotáciou mesta odkázaným občanom na zmiernenie dôsledkov sociálnej núdze, ak ich príjem
a príjem spoločne posudzovaných osôb nepresahuje limity stanovené mestskou samosprávou v
príslušnom VZN mesta.
Finančné príspevky na sanáciu rodín
V nadväznosti na platnú právnu úpravu zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele v z.n.p. poskytuje mesto finančné príspevky na sanáciu rodín, ktorých
dieťa je umiestnené v detskom domove. Ide o príspevky na dopravu a príspevky na obnovu
rodinných a bytových pomerov s cieľom zachovania a úpravy vzťahov v rodine.
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Tabuľka č. 20
Prehľad o počte poberateľov a výške finančných príspevkov
Počet
Čerpanie v €

2001

2002

2003

2004

Stav ku dňu 31.12.
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
počet
čerpanie €

94

115

146

110

114

73

80

78

88

102

68

10 179

12 446

9 368

8 574

9 228

4 564

3 649

3 057

3 593

5 130

4 707

68

58

49

43

20 276

16 024

14 613

12 899

Príspevok na stravovanie
159
200
211
109
127
98
65
počet
6 595 21 280
8 721 16 255 32 530 29 379 19 895
čerpanie €
Zdroj: MsÚ Partizánske, oddelenie sociálnych vecí a spoločenských vzťahov

V tabuľke uvádzame prehľad za dva najviac ţiadané druhy finančných príspevkov, ktoré
dokumentujú počet poberateľov a finančný objem podpory za roky 2001 – 2011.

6

Analýza poţiadaviek prijímateľov sociálnej sluţby – výsledky
dotazníkového prieskumu

Dotazník určený pre občiansku verejnosť mesta Partizánske sa stal základným podkladom
k získaniu poţiadaviek občanov ako prijímateľov sociálnej sluţby.
Do dotazníkového prieskumu sa mohli občania mesta zapojiť buď vyplnením dotazníka
v tlačenej forme alebo elektronicky (na webovej stránke mesta v samostatnej zloţke KPSS).
Celkom bolo distribuovaných 2000 kusov dotazníkov, z toho cca 75% prostredníctvom
organizácií tretieho sektora, zvyšných 25% bolo ponúknutých občanom cez zberné miesta
(MsÚ, mestská kniţnica, denné centrum KSO, ICM a pod.). Vrátilo sa 939 vyplnených
dotazníkov (z toho bolo 16 kusov vyplnených a zaslaných elektronicky a 923 kusov v tlačenej
forme bolo odovzdaných do urien v zberných miestach) – čo predstavuje takmer 47%-tnú
návratnosť.
Dotazník obsahoval dve časti:
A. základné údaje o respondentovi – 9 otázok
B. prieskum sociálnych potrieb – 12 otázok
Ad A/ Základné charakteristiky štatistických výsledkov dotazníkového prieskumu (zväčša
uvádzame 3 – 4 najväčšie skupiny odpovedí):
 podľa pohlavia sa identifikovalo – 40% muţov a 60% ţien
 podľa veku boli tri najvýraznejšie skupiny – od 61 – 75 rokov 26%, od 51 – 60 rokov 22%
a od 26 – 40 rokov 18%
 podľa vzdelania – najväčšou skupinou boli občania so stredným vzdelaním s maturitou
36%, ostatné skupiny boli vyrovnané (stredné bez maturity 23%, vysokoškolské 21%
a základné 20%)
 podľa sociálneho postavenia boli najväčšou skupinou starobní dôchodcovia 38%,
zamestnaní tvorili 28% a zhodne invalidní dôchodcovia a nezamestnaní 10%
 podľa zloţenia domácnosti – najviac bolo jednotlivcov 29%, úplná rodina s deťmi 29%
a rodina bez detí 22%
 priemerný mesačný príjem domácnosti – kopíroval výsledky sociálneho postavenia
respondentov – príjem od 251 – 400 € má 36% respondentov, od 401 – 700 € má 33%
a príjem nad 700 € má 22% respondentov
 miestna príslušnosť respondentov v rámci mesta sa takmer zhodovala so skutočnou
štruktúrou a počtom obyvateľstva podľa mestských častí - najviac sa zapojilo občanov
z m.č. Luhy I. a Luhy II 31%, z m.č. Centrum 18% a z m.č. Šípok 17%
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 respondenti ţijúci v meste viac ako 30 rokov tvorili 65%, respondenti ţijúci v meste od 16
– 30 rokov 21% a respondenti od 5 – 15 rokov 11%.
Ad B/ Výsledky z prieskumu sociálnych potrieb obyvateľstva poukázali nasledovné:
 respondenti označili za najviac ohrozené skupiny, ktoré si zaslúţia najviac pozornosti –
rodiny s malými deťmi 18%, občania so zdravotným postihnutím 17%, seniori a rodiny
s postihnutými deťmi zhodne 15%
 v prípade potreby získania informácie alebo pomoci respondenti preferujú príslušné
špecializované úrady a inštitúcie 37%, osoby s podobnou skúsenosťou 24% a pomoc
rodiny/priateľov 20%
 prieskum informovanosti občanov o súčasnej ponuke sociálnych sluţieb ukázal, ţe 33%
respondentov ju pozná, 38% respondentov ju nepozná/nemá o nej informácie a 29% ju
nepozná, pretoţe sa o ňu nezaujímali
 od úrovne poznania ponuky sociálnych sluţieb sa odvíja aj kolísavá informovanosť
občanov o moţnostiach získania pomoci alebo informácie v rôznych zloţitých ţivotných
situáciach
 kvalitu základných informačných zdrojov mesta hodnotili respondenti nasledovne –
základné poradenstvo zamestnancov MsÚ – ako dobré 34% respondentov, regionálny
týţdenník Tempo – priemerné 38%, Infokanál mesta – dobrá kvalita 35%, Informačný
bulletin Sociálny sprievodca – 48% nevedelo odpovedať, webová stránka mesta – 46%
nevedelo odpovedať
 ako prostriedok zlepšenia informovanosti občanov respondenti odporučili zriadenie
jedného informačného miesta 36%, informačná rubrika v masmédiach Sociálna poradňa
24% a viac besied/osobných stretnutí 15%
 v prípade nutnej starostlivosti o príbuzného občana s ŤZP by respondenti preferovali
osobnú starostlivosť 29%, vyuţitie terénnych sociálnych sluţieb 23%, pobytové celoročné
sluţby v zariadení s kapacitou pod 40 klientov 13% a pobytové sluţby v zariadení
s denným pobytom 11%
 pri dlhodobej osobnej starostlivosti o člena domácnosti/príbuzného by respondentom
pomohla finančná dotácia 22%, kvalifikovaná platená opatrovateľka 21%, denný stacionár
16% a sociálne poradenstvo 14%
 výsledky prieskumu hodnotenia kvality súčasne poskytovaných sociálnych sluţieb
neposkytli hodnoverné výsledky – aţ 62% respondentov odpovedalo, ţe nevyuţíva ţiadne
sociálne sluţby, zvyšných 38% (357) občanov hodnotilo kvalitu 18 druhov poskytovaných
sluţieb cez osobné skúsenosti alebo prostredníctvom blízkej osoby, ale veľmi málo
respondentov hodnotilo komplexne všetky kritéria sociálnej sluţby, ba mnohé neboli
hodnotené vôbec (dostupnosť, kvalita, odborný prístup, ľudský prístup). Kaţdé kritérium
hodnotilo prevaţne menej ako 50% respondentov (od 11% - 40%).
 na potrebu sociálnej sluţby v horizonte 5 rokov odpovedalo 32% občanov, ţe nevie, či ju
bude potrebovať, 22% - ţe s ňou neuvaţuje a 36% - uvaţuje pre blízkych, resp. pre seba
 prieskum poţiadaviek občanov na konkrétne druhy sociálnych sluţieb poukázal, ţe:
› občania preferujú poskytovanie sociálnych sluţieb v dôverne známom domácom
prostredí - 16% (opatrovateľská a prepravná sluţba)
› v prípade zhoršenia zdravotného stavu alebo bez rodinného zázemia (osamelý občan)
respondenti poţadujú pobytové sluţby v zariadení s dlhodobým pobytom – 14%
› ako nevyhnutná súčasť sluţieb sa javí poskytovanie sociálneho poradenstva – 10%
› podľa vysokého zastúpenia respondentov z úplných rodín sa do popredia dostala otázka
podpory bývania – výstavba nájomných bytov – 9%
› stúpa potreba odľahčovacej sluţby – 7%
› ţiadaná je ambulantná sluţba s denným pobytom (denný stacionár) – 7%.
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Podrobné výsledky a zistenia z dotazníkového prieskumu, vyjadrené grafickým zobrazením
spolu so stručným popisom a komentárom sú v prílohe č. 4 tohto dokumentu.

7

SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je nástroj strategického plánovania, vyuţívajúci výsledky analýzy vonkajšieho
a vnútorného prostredia analyzovanej oblasti sociálnych sluţieb. Analýza SWOT pomenováva
a kompletizuje:

vnútorné silné stránky, pomáhajúce k dosiahnutiu cieľa
(z angl. Strenghts – S)

vnútorné slabé stránky, sťaţujúce dosiahnutie cieľa
(z angl. Weaknesses – W)

vonkajšie príleţitosti, pomáhajúce k dosiahnutiu cieľa (z angl. Opportunities – O)

vonkajšie ohrozenia, sťaţujúce dosiahnutie cieľa
(z angl. Threats – T)
Je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorej základom by mal byť súlad medzi internými
schopnosťami mesta Partizánske a externými podmienkami prostredia v oblasti sociálnych
sluţieb. SWOT analýzu predkladáme v členení podľa hlavných cieľových sociálnych skupín:

seniori

občania s ťaţkým zdravotným postihnutím a ich rodiny (ŤZP)

rodiny s deťmi a riziková mládeţ – týrané a sociálne zanedbávané deti, deti s poruchami
správania a rodičia, zanedbávajúci alebo nezvládajúci starostlivosť a výchovu svojich
detí, riziková mládeţ (R-D-M)

neprispôsobiví občania, nezvládajúci svoj ţivot, občania v krízových ţivotných situáciach
(menšiny)
SILNÉ STRÁNKY
Záujem mesta na poskytovaní a podpore sociálnych sluţieb
Rozvinutá sieť sociálnych sluţieb s potenciálom ďalšieho
rozvoja
Vysoká profesionalita pracovníkov
Ponuka odborného poradenstva
Dostatok priestorov pre poskytovanie sociálnych sluţieb a
iných foriem pomoci
Adresnosť a efektívnosť poskytovania sociálnych sluţieb
Dostupnosť ľudských zdrojov, ochota zvyšovania kvalifikácie
Aktivity miestnych zdruţení tretieho sektora, dobre zabehnutý
systém vzájomnej spolupráce a dobrovoľníckej pomoci
Spolupráca medzi poskytovateľmi sociálnych sluţieb a poskytovateľmi odborného poradenstva
Skúsenosti a dobre zabehnutý systém pobytových sociálnych
sluţieb
Skúsenosti a dobre zabehnutý systém opatrovateľskej sluţby
Skúsenosti a dobre zabehnutý systém prepravnej sluţby
Skúsenosti a dobre zabehnutý systém v oblasti terénnej komunitnej sociálnej práce
Skúsenosti a dobre zabehnutý systém v oblasti ambulantných
sociálnych sluţieb
Skúsenosti a dobre zabehnutý systém organizovania voľnočasových aktivít, aktivity školských a predškolských zariadení
Skúsenosti a dobre zabehnutý systém finančnej podpory a
poradenstva pre jednotlivcov v krízových ţivotných situáciach
Skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov podporených
EÚ
Záujem občianskej verejnosti o ponúkané sluţby
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SLABÉ STRÁNKY
Nedostatočná informovanosť, výchova a osveta verejnosti
Nedostatočné finančné zdroje na rozširovanie druhov sociálnych sluţieb a iných foriem podpory
Nedostatočné finančné zdroje na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich zariadení (najmä odstraňovanie bariér) a ich
vnútorného vybavenia pre zvýšenie kvality sluţieb
Absencia pobytových zariadení s krátkodobým (denným, resp.
týţdenným) pobytom (napr. denný stacionár)
Chýbajúce kapacity pre občanov s ŤZP na poskytovanie
sociálnej sluţby v špecializovanom zariadení
Pretrvávanie stavebno-technických a spoločenských bariér
v spoločnosti (predsudky)
Odchod vzdelaných mladých ľudí do iných miest, chýbajúci
odborníci
Chýbajúce sluţby pre rodiny s malými deťmi
Finančná nedostupnosť sociálnych sluţieb z dôvodu veľkého
rozporu medzi výškou príjmu a výškou poplatkov za sluţbu
Finančná nedostupnosť niektorých vzdelávacích, športových
a iných voľno-časových aktivít
Absencia systematického vzdelávania a prehlbovania kvalifikácie pracovníkov v oblasti sociálnych sluţieb - supervízia
Nedostatok bytov niţšieho štandardu na stabilizáciu rodiny
Pasivita niektorých komunít mesta, nezáujem o svojpomocné
riešenie problémov
Nedostatočne rozvinutá dobrovoľnícka činnosť
Chýbajúce zariadenie paliatívnej starostlivosti - hospic
Absencia centra krízovej prevencie s nepretrţitou prevádzkou
linky dôvery, resp. tiesňového volania
Chýbajúca záchytná stanica pre ľudí pod vplyvom alkoholu
a omamných látok
Mladí ľudia bez pracovných návykov
Chýbajúce pracovné príleţitosti pre občanov s ŤZP – chýbajú
chránené dielne a pracoviská
Dlhodobo nezamestnaní obyvatelia mesta, okresu
Vysoký podiel sociálne odkázaných osôb so sklonom k apatii,
absencia aktívneho prístupu k riešeniu vlastnej ţivotnej situácie a osobnej zodpovednosti za vlastný ţivot
Nízka vzdelanostná úroveň populácie mesta
Nedostatočne motivujúce rodinné prostredie – nezáujem rodičov, neorganizovaný voľný čas detí a mládeţe
Chýbajúci odborníci na drogovú problematiku a alkoholizmus
Nízke finančné ohodnotenie pracovníkov sociálnej oblasti
Stereotypy v správaní príslušníkov danej komunity
Nedostatočná systematická a koordinovaná výmena informácií
a spolupráca všetkých poskytovateľov na území mesta
Pasivita a neochota rómskej komunity integrovať sa do spoločnosti (minimálne pracovné návyky, zlé ţivotné podmienky,
nízky stupeň vzdelania) s negatívnym dopadom na kvalitu
ţivota v meste
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seniori


ŤZP


R-D-M


menšiny























































































































PRÍLEŢITOSTI
Moţnosť získať finančné prostriedky zo štrukturálnych
fondov EÚ
Štátne dotácie ústredných orgánov SR
Pozitívna zmena postoja štátu k sociálnej problematike –
podpora rozvoja sociálnych sluţieb, snaha optimalizovať podmienky ich financovania, pozitívne legislatívne zmeny
Rozširovanie spolupráce samosprávy a ostatných verejných
a neverejných poskytovateľov sociálnych sluţieb, vytváranie
partnerstiev na rôznych úrovniach
Vzdelávacie programy za účelom zvyšovania kvality
sociálnych sluţieb
Uskutočňovanie programu supervízie
Moţnosť zacielenia pomoci podľa individuálnych potrieb
občana
Vznik nových pracovných miest
Pozitívne ovplyvňovať odstraňovanie najmä spoločenských
bariér a predsudkov
Zvyšovanie informovanosti občianskej verejnosti o problematike sociálnych sluţieb, o právach a povinnostiach občanov
Práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti
a aktívnej účasti pri riešení ţivotných situácií, rozvoj svojpomocného riešenia miestnych problémov
Podpora a rozvoj dobrovoľníctva
Otvorený dialóg na komunálnej úrovni

seniori

ŤZP

R-D-M

menšiny
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ŤZP

R-D-M
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OHROZENIA
Nedostatok finančných prostriedkov na samosprávnej úrovni
na výkon kompetencií mesta, nestabilné financovanie
Nekvalitná a nestabilná legislatíva
Nárast alkoholizmu a uţívania drog medzi deťmi a mládeţou
Nárast agresivity a páchania trestnej činnosti u detí a mládeţe
Nárast rozvodovosti a nárast neúplných a nefunkčných rodín
Demografický vývoj spojený s poklesom pôrodnosti, starnutím obyvateľstva a nárastom počtu osôb s ťaţkým zdravotným
postihnutím
Nízka vzdelanostná úroveň obyvateľstva
Zvyšovanie nákladovosti sociálnych sluţieb, riziko zvyšovania úhrad a vzhľadom k nízkym príjmom občanov riziko
nedostupnosti sociálnych sluţieb
Zlyhanie osobnej zodpovednosti občana za vlastný ţivot a
absencia aktívneho prístupu k riešeniu vlastnej ţivotnej
situácie, nezáujem o návrat k „normálnemu“ ţivotu, strata
motivácie
Nezáujem občanov o ponúkané sociálne sluţby
Zvýšené riziko nepostačujúcej kapacity terénnych sociálnych
pracovníkov vzhľadom k ich nedostatočnému finančnému
ohodnoteniu
Zneuţívanie sociálneho systému a sociálnych výhod
Administratívna náročnosť agendy sociálnych sluţieb
Nesystémová a nepresvedčivá politika štátu pri riešení rómskej problematiky
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STRATÉGIA ROZVOJA

Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb v podmienkach mesta Partizánske je vypracovaná v súlade
so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách, s Národnými prioritami rozvoja
sociálnych sluţieb, s cieľmi PHSR mesta Partizánske 2008 - 2013 a ďalšími rozvojovými
dokumentmi platnými v podmienkach mesta, regiónu, Slovenskej republiky a EÚ.
Okrem uvedeného legislatívneho rámca SR a EÚ boli pre určenie stratégie a jej smerovania
rozhodujúce aj výsledky analýzy demografických a sociologických ukazovateľov mesta,
analýzy stavu poskytovaných sociálnych sluţieb na území mesta, analýzy poţiadaviek
prijímateľov sociálnych sluţieb získané cez dotazníkový prieskum a SWOT analýzy.
Základné smerovanie sociálnych sluţieb podľa stratégie na roky 2012 – 2022:






Podporovanie komunitného plánovania a vytváranie podmienok pre jeho realizáciu
Podporovanie sociálnych sluţieb poskytovaných v prirodzenom prostredí občana
Vytváranie podmienok pre sebarealizáciu a integráciu prijímateľov sociálnej sluţby do
ţivota spoločnosti s prihliadaním na ich individuálne potreby a prirodzené komunikačné
formy
Poskytovanie nových poţadovaných druhov sociálnej sluţby, s prihliadnutím na potreby
miestnych komunít
Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych sluţieb a ich humanizácia prostredníctvom
rekonštrukcie a modernizácie zariadení a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov.

Hlavným cieľom stratégie je zabezpečiť práva občanov na sociálne sluţby, zvýšiť ich kvalitu
a dostupnosť pre všetkých bez sociálneho vylúčenia, vytvoriť koordinovanú a účinnú sociálnu
sieť pre všetky skupiny obyvateľstva tak, aby sa naplnila vízia mesta:
„Partizánske je príjemné mesto – miesto pre kvalitu ţivota.“
Kvalita ţivota sa dá charakterizovať ako stupeň dobrého pocitu, resp. dobrého bytia, ktoré
vníma jednotlivec alebo skupina ľudí. Je to širší pojem neţ ţivotný štandard. Zatiaľ čo ţivotný
štandard má konkrétny rozmer, ktorý je priamo merateľný, kvalita ţivota sa skladá z fyzického
a psychického aspektu. Kvalitu ţivota je preto moţné definovať ako viacrozmerný pojem
zahŕňajúci konkrétnu existenciu verejných zariadení, zdravia, sociálnej infraštruktúry, úrovne
bezpečnosti, voľného času a kultúrnej infraštruktúry, ale aj občianske povedomie a vnímanie
existencie týchto zariadení, infraštruktúr a celkového prejavu mesta.
Z uvedeného je zrejmé, ţe aj oblasť sociálnych sluţieb a sociálnej pomoci výraznou mierou
prispieva k celkovej kvalite ţivota, čo ešte viac potvrdzuje význam dokumentu KPSS.

8.1 Zhrnutie a zhodnotenie výsledkov analýz
Pre určenie stratégie rozvoja sociálnych sluţieb, jej smerovanie a stanovenie vlastných priorít,
cieľov a aktivít sú rozhodujúce okrem legislatívneho rámca najmä výsledky diagnostiky,
vyplývajúce z analýzy demografických a sociologických ukazovateľov mesta, analýzy stavu
poskytovaných sociálnych sluţieb na území mesta, analýzy poţiadaviek prijímateľov
sociálnych sluţieb a SWOT analýzy.
Nasledujúce súhrnné zhodnotenie výsledkov analýz poukazuje na miestne špecifiká, ktoré
podmieňujú nevyhnutnosť vytvorenia účinnej a dostupnej siete sociálnych sluţieb
v podmienkach mesta, poukazuje na potrebu ich trvalého udrţania, rozširovania
a skvalitňovania tak, aby pozitívne ovplyvňovali rozvojové plány mesta:
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demografický vývoj, ako rozhodujúci činiteľ ďalšieho plánovania, sa vyznačuje najmä
klesajúcim počtom ţivonarodených detí, trendom starnutia obyvateľstva, zvyšovania
priemerného veku doţitia a súčasne zhoršovania zdravotného stavu a odkázanosti na pomoc
inej osoby, čo na druhej strane prináša mnohé spoločenské problémy, najmä zvýšenie
ekonomického zaťaţenia obyvateľstva, rast verejných výdavkov na zdravotníctvo a sociálne
poistenie, zvýšenie poţiadaviek na dostupnosť, rôznorodosť a kvalitu sociálnych sluţieb

negatívny vývoj v oblasti zamestnanosti spojený s nárastom počtu nezamestnaných,
najmä v skupine dlhodobo nezamestnaní občania a nezamestnaní občania nad 50 rokov

nepriaznivá vzdelanostná úroveň obyvateľstva mesta, pričom najväčšou skupinou sú
občania so základným vzdelaním (19,86% na celkovom počte obyvateľstva), za ňou nasledujú
občania s učňovským vzdelaním bez maturity (19,25%-tný podiel) a občania s úplným
stredným odborným vzdelaním s maturitou (18,06%), tieto skupiny sa aj najväčšou mierou
podieľajú na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie

negatívom vcelku uspokojivej siete zdravotnej starostlivosti na území mesta je absencia
zariadenia, poskytujúceho hospicovú starostlivosť

dlhodobo nedoriešený systém financovania sociálnych sluţieb negatívne ovplyvňuje
kvalitu a rozvoj sociálnych sluţieb

nízke peňaţné príjmy občanov ohrozujú dostupnosť sociálnych sluţieb a na druhej
strane zvyšujú potrebu finančného krytia z verejných zdrojov

nárast negatívnych sociálno-patologických javov v spoločnosti, najmä v spojitosti
s MRK – nutnosť ich eliminácie prostredníctvom podpory výchovno-vzdelávacích a
záujmových aktivít pre deti, mládeţ aj dospelých

zabezpečiť trvalú udrţateľnosť a rozvoj všetkých aktuálne registrovaných sociálnych
sluţieb, najmä s vyuţitím finančných prostriedkov EÚ a postupne podľa finančných moţností
a v súlade s potrebami občanov podporiť rozširovanie a skvalitňovanie siete sociálnych sluţieb
a iných druhov pomoci, prioritne terénne sluţby, ambulantné sluţby a sluţby v zariadení
s denným pobytom

zlepšiť informovanosť občanov o sociálnych sluţbách s vyuţitím zrozumiteľných
a dostupných informačných prostriedkov, zvýšiť úroveň odborného poradenstva

uplatňovať systém ďalšieho vzdelávania zamestnancov v sociálnej oblasti a vytvoriť
vhodné materiálno-technické a finančné podmienky pre výkon ich práce

za účelom skvalitnenia sociálnych sluţieb zaviesť systém supervízie a procedurálne,
personálne a prevádzkové štandardy kvality

odstraňovať architektonické a spoločenské bariéry a predsudky

podpora výstavby nájomných bytov ako nástroj stabilizácie rodiny a odstraňovania
negatívnych sociálno-patologických javov v ţivote mesta

spolupráca a koordinácia poskytovateľov sociálnych sluţieb, podpora dobrovoľníctva
v nadväznosti na organizácie tretieho sektora a vzdelávacie inštitúcie.
Uvedené zistenia boli zapracované do nasledujúcich priorít, cieľov a aktivít rozvoja sociálnych
sluţieb v rokoch 2012 – 2022.

8.2

Určenie priorít, cieľov a aktivít rozvoja sociálnych sluţieb
Časový plán realizácie aktivít

Priority, ciele a aktivity rozvoja sociálnych sluţieb v rokoch 2012 – 2022 priamo nadväzujú na
dosiahnuté výsledky 1. etapy komunitného plánovania sociálnych sluţieb v meste Partizánske,
realizovanej v rokoch 2004 – 2011. Pre komplexnosť uvádzame v prílohe č. 5 jej vyhodnotenie
s popisom aktivít a dosiahnutých výsledkov. Opatrenia, ktoré majú trvalý charakter, resp.
doposiaľ nesplnené opatrenia, sú zapracované do aktivít na roky 2012 – 2022:
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Priorita
cieľ - aktivita

Názov

Termín

Zodpovednosť

PRIORITA Rozvoj terénnych sociálnych sluţieb – podpora zotrvania klienta
v prirodzenom prostredí
1
Cieľ

Udrţanie a skvalitnenie siete poskytovaných terénnych sluţieb

Aktivita 1

Zabezpečiť dostatok kvalifikovaných terénnych zamestnancov pre výkon
opatrovateľskej sluţby

T: trvalý

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV

Aktivita 2

Podpora samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľov opatrovateľskej sluţby v prirodzenom rodinnom prostredí, posilňovanie ich návykov
pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť, nácvik pouţívania
pomôcky a pod.

T: trvalý

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV

Aktivita 3

Realizácia prieskumov u prijímateľov sociálnej sluţby o úrovni
poskytovaných sluţieb s cieľom ich skvalitnenia na základe získanej spätnej
väzby a prispôsobenia individuálnym potrebám

T: r. 2013 a vţdy
k 30.9.
beţného roku

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV

Aktivita 4

Podieľať sa na zabezpečení a rozvoji sociálnej sluţby s pouţitím
telekomunikačných technológií so zameraním na poskytnutie krízovej
pomoci, resp. na monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci

T: r. 2012 a trvalý

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV

PRIORITA
Podpora rozvoja ambulantných a pobytových sociálnych sluţieb
2

Cieľ

Postupná deinštitucionalizácia sociálnych sluţieb s prihliadnutím na
individuálne potreby a schopnosti klienta s cieľom poskytovať mu
ambulantné sluţby a sluţby s denným pobytom v jeho rodinnom alebo
komunitnom prostredí, umoţňujúce rozvíjať rodinné a spoločenské
vzťahy a jeho zaradenie do spoločenského a pracovného ţivota
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Priorita
cieľ - aktivita

Názov

Termín

Aktivita 1

Zriadiť denný stacionár pre seniorov a občanov s ťaţkým zdravotným
postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom

T: r. 2013 - príprava
r. 2014 - zriadenie

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV

Aktivita 2

Podpora zriadenia denného centra pre rodičov s deťmi (materské centrum)

T: r. 2013 - príprava

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV

Aktivita 3

Podpora komunitnej rehabilitácie pri poskytovaní ambulantných a pobytových sociálnych sluţieb s cieľom zapojenia viacerých subjektov (obec,
rodina, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sluţieb zamestnanosti apod.) a obnovy alebo rozvoja
schopností klienta

T: r. 2012 a trvalý

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV
štatutárny zástupca
zariadenia

Aktivita 4

Podpora aktivít zdravého starnutia seniorov, predĺţenie ich sebestačnosti
a psychickej svieţosti

T: r. 2012 a trvalý

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV

Aktivita 5

Podpora aktivít organizácií občanov s ŤZP s cieľom ich integrácie do
spoločnosti a na trh práce

T: r. 2012 a trvalý

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV

Aktivita 6

Podpora aktivít nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu s cieľom
odstraňovania sociálnej izolácie komunity s obmedzenou schopnosťou
spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť problémy pre svoje ţivotné
návyky a spôsob ţivota

PRIORITA
3

Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych sluţieb a ich
humanizácia

Cieľ

Rekonštrukciou, modernizáciou, rozširovaním zariadení a celkovou
humanizáciou sociálnych sluţieb dosiahnuť zabezpečenie prístupnosti
občana k sociálnym sluţbám vrátane odstraňovania architektonických
bariér v interiéroch aj exteriéroch, ako aj zabezpečenie ich materiálnotechnickej vybavenosti a dosiahnutia kvalitatívnych štandardov posky tovanej sluţby
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T: r. 2012 a trvalý

Zodpovednosť

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV

Priorita
cieľ - aktivita

Názov

Aktivita 1

Skvalitňovať priestorové, materiálne a personálne podmienky v súčasnosti
poskytovaných ambulantných a pobytových sociálnych sluţieb a zabezpečiť
ich trvalú udrţateľnosť a rozvoj, najmä s vyuţitím finančných prostriedkov
EÚ

T: trvalý

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV
štatutárny zástupca
zariadenia

Aktivita 2

Vypracovať finančnú, prevádzkovú a personálnu analýzu rozšírenia kapacity ZSS Zariadenie opatrovateľskej sluţby, Ul. Druţstevná

T: r. 2013

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV

Aktivita 3

Zavedenie štandardov kvality v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb
(procedurálne, personálne a prevádzkové)

T: najneskôr do
31.12.2015

Aktivita 4

Pravidelne získavať a vyhodnocovať spätnú väzbu klientov a ich rodinných
príslušníkov ku kvalite poskytovaných sluţieb a prijímať nápravné opatrenia

T: trvalý

Aktivita 5

Zlepšiť sociálnu prácu v pobytových zariadeniach vypracovaním a pravidelným vyhodnocovaním individuálnych rozvojových plánov klientov

T: trvalý

PRIORITA
4

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych sluţieb a vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre výkon ich práce

Cieľ

Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych sluţieb cez zvýšenie
profesionality zamestnancov v oblasti sociálnych sluţieb ďalším
vzdelávaním, ako aj vytvorením vhodných pracovných podmienok pre
výkon ich práce

Aktivita 1

Vypracovať návrh projektu ďalšieho vzdelávania zamestnancov podľa
jednotlivých pracovných kategórií cez realizáciu rôznych vzdelávacích
programov a účasť pracovníkov na worshopoch, seminároch, tréningoch,
kurzoch a pod. a zabezpečiť jeho realizáciu

Termín

55

T: r. 2013

Zodpovednosť

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV
štatutár. zástupca zar.
Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV
štatutár. zástupca zar.
Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV
štatutár. zástupca zar.

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV
štatutár. zástupca zar.

Priorita
cieľ - aktivita

Názov

Termín

Aktivita 2

Spracovať a uskutočňovať program supervízie za účelom zvýšenia odbornej
úrovne a kvality poskytovaných sociálnych sluţieb

T: r. 2013

Aktivita 3

Výmena skúseností a spolupráca medzi poskytovateľmi sociálnych sluţieb
formou pravidelných stretnutí

T: r. 2013
a 1x ročne

Aktivita 4

Vypracovať návrh materiálno-technickej vybavenosti, príp. finančnej
podpory jednotlivých druhov sociálnych sluţieb s cieľom vytvorenia
vhodných pracovných podmienok pre výkon práce zamestnancov v oblasti
sociálnych sluţieb (napr. osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné
oblečenie, systém očkovania, bezpečnosť pri práci a pod.)

Zodpovednosť
Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV
štatutár. zástupca zar
Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV
štatutár. zástupca zar

T: 31.03.2013

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV
štatutár. zástupca zar.

T: r. 2013

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV
štatutár. zástupca zar.

T: 31.12. 2012

Z: poskytovateľ
MsÚ - odd. SVaSV
štatutár. zástupca zar.

PRIORITA
Podpora rozvoja ďalších činností a nadväzujúcej infraštruktúry
5

Cieľ

Podporou rozvoja ďalších nadväzujúcich činností a ich infraštruktúry
dosiahnuť zvýšenie úrovne informovanosti občianskej verejnosti
o moţnostiach riešenia ich sociálnej núdze, príp. hmotnej núdze,
zvýšenie samostatnosti a svojpomocného riešenia zloţitých ţivotných
situácií a zlepšenie celkovej kvality ţivota

Aktivita 1

V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami na území mesta (SŠ, VŠ) rozvíjať
dobrovoľnícku činnosť v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb –
vypracovať návrh vzájomnej spolupráce s cieľom vytvorenia siete dobrovoľníkov a zvýšenia občianskej solidarity a spolupatričnosti

Aktivita 2

Vypracovať návrh zrozumiteľného informovania verejnosti o ponuke
sociálnych sluţieb a ostatných formách pomoci vrátane určenia druhov
informačných prostriedkov, finančného krytia a časového harmonogramu
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Priorita
cieľ - aktivita

Názov

Termín

Zodpovednosť

Aktivita 3

Podporou výstavby nájomných bytov prispieť k stabilizácii rodiny a rodinných vzťahov, a tak pomáhať odstraňovať narastajúci výskyt negatívnych
sociálno-patologických javov v ţivote mesta

T: podľa finančných
prostriedkov

Z: MsÚ- odd. ŢPÚRaV

Aktivita 4

Realizáciou projektu Mesto bez bariér zabezpečiť postupnú debarierizáciu T: r. 2013 – projekt
realizácia: podľa fin.
objektov a komunikácií na území mesta
prostriedkov

Z: MsÚ – odd. SVaSV
odd. ŢPÚRaV

Aktivita 5

Vypracovať návrh zriadenia Informačno-preventívneho centra vrátane
určenia jeho finančných, prevádzkových a personálnych podmienok
s cieľom poskytnúť občanom komplexné poradenské sluţby a vykonávať
aktívnu vyhľadávaciu preventívnu činnosť

T: 31.12.2013

Z: MsÚ – odd. SVaSV

Aktivita 6

Rokovať s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti o moţnosti zriadenia
zariadenia hospicovej starostlivosti

T: 31.12.2013

Z: MsÚ – odd. SVaSV
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8.3

Finančné zabezpečenie rozvoja sociálnych sluţieb

Proces realizácie aktivít KPSS je závislý najmä od zabezpečenia finančných prostriedkov.
Základnými zdrojmi financovania rozvoja sociálnych sluţieb sú najmä:

vlastné zdroje rozpočtu mesta

vlastné zdroje jednotlivých poskytovateľov

finančné príspevky v súlade so zákonom o sociálnych sluţbách

granty a dotácie ústredných orgánov SR, VÚC, rôznych inštitúcií, bánk

štrukturálne fondy EÚ

prostriedky zdruţenia obcí, zdruţenia osôb

dary, sponzorské príspevky podnikateľských subjektov a pod.
V roku 2011 bola na plnenie úloh a zákonných kompetencií v sociálnej oblasti vyčlenená
v rozpočte mesta Partizánske čiastka takmer 862 000 €, z čoho vlastné zdroje mesta tvorili
38,3% (330 405 €) a výdavky v sume 531 595 € (61,7%) boli pokryté cez rôzne transfery
a dotácie zo štátneho rozpočtu a cez štrukturálne fondy EÚ.
Pri príprave realizácie jednotlivých aktivít podľa bodu 8.2 tohto dokumentu budú personálne,
prevádzkové a organizačné podmienky sociálnych sluţieb určené v nadväznosti na
zabezpečenie zdrojov finančného krytia.

8.4. Spôsob vyhodnocovania plnenia KPSS
Vyhodnocovanie plnenia aktivít KPSS bude vykonávané priebeţne 1x ročne (po ukončení
rozpočtového roka najneskôr do 30.6. nasledujúceho roka) predloţením monitorovacej správy
na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Partizánske.
Nakoľko KPSS je otvoreným dokumentom, je ho moţné, ba aj nevyhnutné pravidelne
aktualizovať. Jeho aktualizácia sa bude vykonávať vţdy, keď vznikne objektívna potreba zo
strany poskytovateľa alebo prijímateľa, vyvolaná zmenou rozhodujúcich špecifických
miestnych skutočností a podmienok alebo zmenou legislatívy.

9

ZÁVER

Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta Partizánske na roky 2012-2022 je
výsledkom spolupráce mesta Partizánske, poskytovateľov sociálnych sluţieb na jeho území,
ako aj obyvateľov mesta. Proces prípravy a spracovania dokumentu bol začatý v mesiaci júl
2011 a ukončený v júli 2012, kedy bol aj predloţený na verejné prerokovanie.
Veríme, ţe tento dokument bude podkladom ďalšieho rozvoja mesta a zvyšovania
kvality ţivota jeho obyvateľov a pomôţe zabezpečiť práva občanov na sociálne sluţby, zvýšiť
ich kvalitu a dostupnosť pre všetkých bez sociálneho vylúčenia, vytvoriť koordinovanú
a účinnú sociálnu sieť pre všetky skupiny obyvateľstva tak, aby sa naplnila vízia mesta:
„Partizánske je príjemné mesto – miesto pre kvalitu ţivota.“
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Ukazovatele veku – index starnutia a ukazovateľ priemerného veku
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sluţby rodinám s deťmi s výchovnými problémami
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Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu u občanov mesta Partizánske
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Vyhodnotenie I. etapy komunitného plánovania v oblasti sociálnej starostlivosti v podmienkach mesta Partizánske
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KPSS vypracovala:
Ing. Jarmila Sasková
zamestnanec MsÚ Partizánske (oddelenie sociálnych vecí a spoločenských vzťahov MsÚ Partizánske) a koordinátor pracovnej skupiny pre vypracovanie KPSS
na základe výsledkov rokovaní pracovnej skupiny, výsledkov dotazníkového prieskumu,
oficiálnych podkladov a informácií poskytovateľov, inštitúcií a pod., a na základe vlastných
odborných vedomostí a praktických skúseností
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