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ÚVOD 
 

Jedným z najčastejších znakov úrovne konkrétnej spoločnosti je miera jej 
starostlivosti o svojich starých, chorých, neprispôsobivých alebo akýmkoľvek 
spôsobom handicapovaných členov. V našej spoločnosti je všeobecne deklarované 
právo každého občana na nezávislosť, rovnoprávne postavenie v spoločnosti, na 
dôstojnú úroveň možností uspokojovania svojich potrieb a aktívnu účasť na 
spoločenskom živote a to bez ohľadu na zdravotný stav a vek jednotlivca. Ústava SR 
zaručuje každému občanovi právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na 
zabezpečenie základných životných podmienok.  

Strategickým cieľom sociálnej politiky je zabezpečiť dôstojný život pre 
každého obyvateľa na základe dodržania princípu subsidiarity a pomoci k svojpomoci 
– skvalitňovať a rozširovať sociálnu starostlivosť tak, aby boli pokryté sociálne 
potreby obyvateľstva. Ochrana starších ľudí v rámci sociálnej politiky je zameraná na 
dosiahnutie sebestačnosti, sociálnej participácie a integrácie starších občanov 
v spoločnosti. Ide najmä o zabezpečenie dostatočného príjmu starších ľudí, 
vhodného bývania, uspokojivej úrovne zdravia a to tak fyzického, ako aj duševného 
a prístupu k zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám, v prípade vzniku stavu 
odkázanosti na pomoc inej osoby.  

Sociálna pomoc sa orientuje na cieľové skupiny obyvateľov v stave hmotnej 
a sociálnej núdze, ku ktorým patria seniori, zdravotne postihnutí občania, sociálne 
odkázaní občania, ľudia závislí a neprispôsobiví, nezamestnané osoby a rodiny 
s nezaopatrenými deťmi a nízkymi príjmami.  

Postupná decentralizácia sociálnych služieb umožňuje zmenu prístupu 
k riešeniu potrieb cieľových skupín, zmenu kvality spoločenského prostredia, 
v ktorom občan žije, výraznú a okamžitú zmenu kvality života cieľových skupín 
klientov, predovšetkým posilnenie samostatnosti a nezávislosti občanov v sociálnej 
núdzi. Nevyhnutnou podmienkou úspešnosti decentralizácie sociálnych služieb je 
medzisektorová spolupráca.  

Špecifikom výkonu štátnej správy na úseku sociálnych vecí je skutočnosť, že 
ide o realizáciu Ústavou SR zaručených sociálnych práv – práv jednotlivca na plnenia 
zo strany štátu, a to vecné i finančné.  

Nemenej dôležitou je transformácia sociálnych služieb v obsahovej rovine. Je 
reakciou na novú stratégiu Európskej únie v oblasti sociálnej politiky, ktorá je 
založená na vytváraní rovnakých príležitostí v spoločnosti a podpore ohrozených 
skupín obyvateľstva tak, aby nedochádzalo k  ich sociálnemu vylúčeniu 
a nezvyšovalo sa riziko spoločenských konfliktov. Zmena prístupu k službám je 
vyvolaná i demografickým vývojom, decentralizáciou služieb a nevyhnutnosťou 
koordinácie orgánov verejnej moci a ďalších právnických a fyzických osôb 
pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb v záujme zvyšovania ich kvality 
a zabezpečenia ich dostupnosti.  

Konečným cieľom koncepcie je navrhnutie opatrení na odstraňovanie 
krízových javov a zlepšovanie kvality života každého jednotlivca tak, aby bola 
zabezpečená jeho dôstojnosť. V sociálnej oblasti je to právo občana na poskytovanie 
sociálnej pomoci a služby v prípadoch prechodnej núdze alebo trvalého hendikepu. 
Kľúčovou otázkou pri programovaní sociálnej starostlivosti  je dostupnosť finančných 
prostriedkov určených na túto oblasť vrátane využitia štrukturálnych fondov, ako aj 
iniciatívy právnických a fyzických osôb orientovaných na túto činnosť. 
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1 SÚČASNÝ STAV 
 

V našej spoločnosti je všeobecne deklarované právo každého občana na 
nezávislosť, rovnoprávne postavenie v spoločnosti, na dôstojnú úroveň možností 
uspokojovania svojich potrieb a aktívnu účasť na spoločenskom živote a to bez 
ohľadu na zdravotný stav a vek jednotlivca. Časové rozpätie tejto potreby 
prostredníctvom rôznych druhov sociálnych služieb sa vzhľadom na globálne 
demografické trendy neustále predlžuje.  

V súčasnosti je vo všetkých krajinách sveta badateľný dramatický nárast 
absolútnych i relatívnych počtov starších ľudí, ale aj nárast ľudí so zdravotným 
postihnutím, čo je dôsledok zmien v oblasti zdravotnej starostlivosti, bývania, 
životného prostredia a celkovej sociálnej starostlivosti.  
 
Tabuľka č. 1: Index vitality a index starnutia v meste Sereď 
Počet 
obyvateľov 

2003 2004 2005 2006 2007  
(k 30.06.) 

0 – 15 rokov 2 615 2 628 2 685 2 494 2 513 
16 – 59 rokov 11 036 11 525 12 154 11 589 11 855 
60 a viac rokov 1 990 2 161 2 258 2 344 2 449 
Spolu 15 641 16 314 17 097 16 427 16 817 
Index vitality 131 121 118 106 102 
Index 
starnutia 

76 82 84 94 97 

Index vitality = počet občanov v predproduktívnom veku / počet občanov  
                        v poproduktívnom veku x 100 
Index starnutia = počet občanov v poproduktívnom veku / počet občanov  
                            v predproduktívnom veku x 100 

 
Globálny problém starnutia populácie je aktuálny aj u nás a v budúcnosti 

značne ovplyvní rozpočet v oblasti sociálneho zabezpečenia.  Navyše treba mať na 
zreteli neuspokojivý vývoj zdravotného stavu slovenského obyvateľstva. Systém 
sociálnej pomoci štátu, ako jedného zo subjektov participujúcich na znižovaní 
dôsledkov spomínaných negatívnych javov, musí hľadať cesty na ekonomické 
a praktické uspokojovanie potrieb najmä ľudí so zdravotným postihnutím a starších 
občanov. Ak sa k tomu priradí jeden z cieľov sociálnej reformy – integrácia ľudí 
s postihnutím a starších občanov a zvyšovanie kvality ich života – je pre realizáciu 
uvedeného zámeru nevyhnutné dobudovanie uspokojivej siete sociálnych služieb. 
Pomoc formou vybraných sociálnych služieb má nezastupiteľné a nenahraditeľné 
miesto nakoľko napomáha, aby ľudské potreby a spoločenské roly starších a inak 
handicapovaných občanov zostávali čo najdlhšie zachované. Vďaka ich 
poskytovaniu môže táto špecifická skupina občanov udržiavať rodinné a priateľské 
vzťahy, uplatňovať sa na trhu práce a plnšie využívať možnosti sebarealizácie. 
Stupeň demokracie by sa mal posudzovať aj podľa toho, aké podmienky dokáže štát 
vytvoriť uvedeným minoritným skupinám.  
 

Mesto Sereď zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb pre svojich 
občanov v rámci svojich kompetencií a finančných možností. Podľa § 14 zákona NR 
SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sú sociálne 
služby špecializované činnosti na riešenie sociálnej núdze. Sociálna núdza je stav, 
keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, o svoju 
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domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov 
alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý 
zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania. Za sociálnu 
núdzu sa tiež považuje aj stav, keď občan s ťažkým zdravotným postihnutím 
potrebuje zmierniť sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia.  

 
Mesto Sereď zabezpečuje pre svojich občanov poskytovanie 

nasledovných sociálnych služieb: 
- opatrovateľská služba 
- organizovanie spoločného stravovania pre dôchodcov 
- prevádzku 2 klubov dôchodcov. 

V meste  sa nachádza aj Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb s kapacitou 
127 lôžok, ktorý však patrí do kompetencie Trnavského samosprávneho kraja.  
 

K 30.06.2007 bolo v meste  893 poberateľov dávky pomoci v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke, ktoré vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta 
v zmysle zákona NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení 
neskorších predpisov.  
 Nezamestnanosť sa pohybuje na úrovni 4,15% ekonomicky aktívneho obyvateľstva.  
 

Sociálne odkázaným občanom poskytuje Mesto Sereď: 
- jednorazové dávky v hmotnej núdzi 
- jednorazové finančné výpomoci poskytované občanom, ktorí sa ocitli v stave 

náhlej núdze. 
 

V meste je evidovaných 570 zdravotne postihnutých dospelých a 145 
zdravotne postihnutých detí, ktorí sú združení vo zväzoch zdravotne postihnutých  na 
území mesta Sereď. Držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktorý vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta je 993 obyvateľov mesta.  

Uvedené poznatky sú dôležité z hľadiska stanovenia priorít rozvoja sociálnej 
politiky Mesta Sereď a určenia cieľových skupín obyvateľstva – potenciálnych 
subjektov sociálnej pomoci.  

 
 

1.1 Vyhodnotenie dotazníka 
 
V záujme zistenia názorov občanov na chýbajúce druhy sociálnych služieb bol 

vypracovaný dotazník, ktorý bol distribuovaný  medzi občanov mesta 
prostredníctvom klubov dôchodcov, zväzov zdravotne postihnutých, mestskej 
polikliniky a prostredníctvom internetu – bol uvedený na webovej stránke mesta 
Sereď – www.sered.sk. 

V období od 10.05. do 31.07.2007 dotazník vyplnilo 223 občanov mesta, 
z toho 75 mužov a 148 žien, priemerný vek respondentov bol 49,8 roka.  

Na otázku, či využívajú sociálne služby odpovedalo 64 občanov kladne a 157 
respondentov sociálne služby nevyužíva. Zo 64 občanov najviac respondentov 
navštevovalo kluby dôchodcov – 61, 4 respondenti mali poskytovanú opatrovateľskú 
službu a 4 respondenti mali poskytované spoločné stravovanie.  
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Respondenti označili za chýbajúce tieto druhy sociálnych služieb: 
1. hospic – 97 respondentov 
2. zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom – 87 respondentov 
3. penzión pre dôchodcov – 82 respondentov 
4. azylová ubytovňa pre ľudí bez prístrešia – 77 respondentov 
5. zariadenie opatrovateľskej služby s dlhodobým pobytom – 68 respondentov 
6. zariadenie pre obete domáceho násilia – 60 respondentov 
7. prepravná služba – 43 respondentov. 

 
 
 
2 SOCIÁLNE SLUŽBY 
 
2.1 Kompetencie miestnej samosprávy pri poskytovaní sociálnych     
     služieb 

 
Činnosť miestnej samosprávy sa riadi zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postavenie obcí 
a dáva im určité práva a povinnosti, upravuje orgány obce (starostu, obecné 
zastupiteľstvo, obecnú radu, komisie), možnosti združovania obcí, problematiku 
postavenia obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev.  

 
V zmysle § 71 zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení 

neskorších predpisov obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje: 
- o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú 

službu,  
- o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu,  
- o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadila,  
- o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, prepravnú 

službu, starostlivosť v zariadení, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady 
alebo za nižšiu úhradu.  
Obce uzatvárajú zmluvy o poskytnutí sociálnej pôžičky, o výkone pestúnskej 

starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti a zabezpečovaní poskytovania 
sociálnych služieb subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa zákona.  

Obce zriaďujú a kontrolujú zariadenia sociálnych služieb (domovy sociálnych 
služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, domovy dôchodcov, 
zariadenia chráneného bývania, opatrovateľskej služby, domovy pre osamelých 
rodičov, útulky, resocializačné strediská, kluby dôchodcov, jedálne pre dôchodcov, 
strediská osobnej hygieny, práčovne). 

Kompetenciou obcí však je i vyhľadávanie občanov, ktorým treba poskytnúť 
sociálnu pomoc, organizovanie spoločného stravovania, utváranie podmienok pre 
záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity 
občanov (realizované napríklad v kluboch dôchodcov), ale i veľa iných činností, ktoré 
vyplývajú z každodenných potrieb občanov konkrétneho mesta či obce.  
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2.2 Poskytovanie sociálnych služieb v podmienkach mesta 
     Sereď 
 

V podmienkach mesta Sereď sú sociálne služby poskytované v zmysle 
všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2004 o podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb a v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov. Mesto Sereď zabezpečuje opatrovateľskú službu 
a organizovanie spoločného stravovania.  

 
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje rozhodovaciu pôsobnosť Mesta 

Sereď a to: 
- o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o úhrade za túto 

službu, 
- o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa 

poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, 
- o povinnosti blízkych osôb platiť úhradu za opatrovateľskú službu a o výške 

úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s týmito osobami, 
- o odňatí opatrovateľskej služby, o zastavení poskytovania opatrovateľskej 

služby, o znížení alebo zvýšení úhrady za poskytnutú opatrovate ľskú službu 
a o neplatení úhrady za opatrovateľskú službu, 

- o podmienkach poskytovania stravovania občanov, ktorí sú poberateľmi 
starobného alebo vdovského dôchodku, nepracujú a nemajú iný príjem 
a občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý  zdravotný stav sú odkázaní na spoločné 
stravovanie.  
Mesto Sereď prevádzkuje 2 kluby dôchodcov.  
Na území mesta sa nachádza Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, 

ktorý je však v kompetencii  orgánu územnej samosprávy - Trnavského 
samosprávneho kraja. Kapacita domova je nepostačujúca  a občania – dôchodcovia 
sa neustále domáhajú umiestnenia v tomto zariadení. Je zrejmé, že zariadenie 
poskytujúce starostlivosť občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie 
a občanov, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu alebo poskytovanie inej 
sociálnej služby dostatočne nerieši jeho sociálnu núdzu, v meste Sereď absentuje.  
 
Tabuľka č. 2: Poskytovanie sociálnych služieb v meste Sereď  
                      k  30.06.2007 
Druh sociálnej služby Počet občanov, 

ktorým je 
poskytovaná sociálna 

služba 

% z počtu 
občanov 

v poproduktívnom 
veku 

Opatrovateľská služba 111 4,5 
Spoločné stravovanie 25 1,02 
Kluby dôchodcov 250 10,2 
Domov dôchodcov 
a domov sociálnych 
služieb 

127 5,1 

 
V meste Sereď  bolo k 30.06.2007 evidovaných 2 449 občanov v poproduktívnom 
veku (60 a viac roční občania). 
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Pri poskytovaní sociálnych služieb pre starších ľudí je nemenej dôležitý prístup 
sociálneho pracovníka, ktorý je postavený na komunikácii s občanom, rešpektuje 
všetky jeho práva a slobody a dáva mu možnosť na vlastný výber. Cieľom 
komunikácie je dôkladné informovanie občanov o dostupných sociálnych službách, 
o možnostiach a podmienkach ich využívania, miestach ich poskytovania a úhrade 
za poskytnuté služby. V komunikácii je potrebné sa zamerať na tri základné cieľové 
skupiny: 

- starších ľudí, 
- rodinných príslušníkov starších ľudí, 
- širšiu verejnosť.  

Za najdôležitejšiu pri komunikácii s touto cieľovou skupinou je považovaná 
osobná komunikácia. Menší, ale tiež dôležitý význam má propagácia.  V rámci 
osobnej komunikácie majú občania možnosť získať informácie na mestskom úrade 
príp. pri stretnutí s primátorom mesta a poslancami na rôznych akciách – oslava 
Mesiaca úcty k starším, stretnutia v kluboch dôchodcov. Občania sú informovaní 
o tom, čo je nové, čo sa pripravuje do budúcnosti, s akými problémami sa mesto 
stretáva pri zabezpečovaní sociálnych služieb, prostredníctvom informačných tabúl 
a Seredských noviniek.  

 

2.2.1 Opatrovateľská služba 
 

Opatrovateľská služba je jedna z foriem domácej starostlivosti o starých 
a zdravotne postihnutých občanov. Je najrozšírenejšou terénnou službou a môžeme 
ju charakterizovať ako: 

- najhumánnejšiu – umožní klientovi zotrvať v domácom prostredí a zabezpečí 
istý stupeň autonómie, 

- najekonomickejšiu – je menej finančne náročná ako starostlivosť v zariadení, 
- najrentabilnejšiu – finančné prostriedky smerujú priamo ku klientovi. 

 
V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď č. 5/2004 

o podmienkach  poskytovania sociálnych služieb, ktoré je účinné od 1. januára 2005,  
je opatrovateľskú službu možno poskytovať občanom, ktorí majú trvalý pobyt na 
území mesta a pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej osoby 
pri zabezpečovaní  

- nevyhnutných životných úkonov, 
- nevyhnutných prác v domácnosti, 
- kontaktu so spoločenským prostredím. 

Opatrovateľská služba môže byť taktiež poskytnutá dieťaťu do skončenia povinnej 
školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa nemôžu 
z vážnych dôvodov zabezpečiť rodičia a ak sa jednej matke súčasne narodili tri deti 
a viac detí alebo sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá. 

Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť občanovi, ktorému 
- sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 
- sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie, 
- je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri 

ochorení touto nákazou. 
Opatrovateľská služba sa prednostne poskytuje v byte občana na základe písomnej 
žiadosti doručenej Mestskému úradu v Seredi. Žiadosť musí byť úplne a pravdivo 
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vyplnená a v prílohe musí obsahovať stanovisko ošetrujúceho lekára a potvrdenie 
o výške príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb. 

Na základe podanej žiadosti vykonajú v rodine šetrenie sociálnych pomerov 
členovia sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi. Závery 
z vykonaného šetrenia, stanovisko ošetrujúceho lekára, stanovisko sociálno-
zdravotnej komisie a príslušného odborného útvaru mestského úradu sú podkladom 
na určenie, či je žiadateľ odkázaný na pomoc inej osoby a stanovenie rozsahu 
úkonov opatrovateľskej služby. Následne Mesto Sereď vydá rozhodnutie 
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške úhrady za poskytované úkony 
opatrovateľskej služby, resp. rozhodnutie o zamietnutí poskytovania opatrovateľskej 
služby.  
Pri určovaní rozsahu opatrovateľskej služby sú rozhodujúce nasledovné kritériá: 

- odporúčanie ošetrujúceho lekára, 
- či je opatrovaný s opatrovateľkou v blízkom príbuzenskom pomere, 
- či žije opatrovaný s opatrovateľkou v spoločnej domácnosti, 
- či má opatrovateľka aj iný príjem (plat, dôchodok a pod.). 

Členovia sociálno-zdravotnej komisie sú oprávnení navštíviť občana v domácnosti za 
účelom zistenia účelnosti poskytovania opatrovateľskej služby. O zvýšení, resp. 
znížení rozsahu opatrovateľskej služby a následnej úprave úhrady za poskytnutú 
opatrovateľskú službu rozhodne Mesto Sereď na základe žiadosti opatrovaného 
občana, po vykonaní šetrenia sociálnych pomerov členmi sociálno-zdravotnej 
komisie pri mestskom zastupiteľstve v Seredi. O ukončení poskytovania 
opatrovateľskej služby rozhodne Mesto Sereď na základe žiadosti opatrovaného 
občana.  

Za poskytnutú opatrovateľskú službu je občan povinný platiť úhradu, ktorej 
výška sa určí podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, 
nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so spoločenským 
prostredím a výšky úhrady za jednotlivé úkony opatrovateľskej služby.  

 
Tabuľka č. 3: Výška úhrad za jednotlivé úkony opatrovateľskej služby  
                       v meste Sereď 
Nevyhnutné životné úkony Úhrada za 

jednotlivé  
úkony/Sk 

a) bežné úkony osobnej hygieny, vrátane holenia, pomoc 
pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík 
a z vozíka, na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC 

7,-Sk/deň 

b) kúpanie vrátane umytia vlasov 5,-Sk/deň 
c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného jedla, pomoc 
pri podávaní jedla a pri pití 

10,-Sk/deň 

d) starostlivosť a výchova nahradzujúca prirodzené 
rodinné prostredie 

35,-Sk/deň 

e) dohľad 13,-Sk/deň 
Nevyhnutné práce v domácnosti  
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, 
donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich 
čistenie 

10,-Sk/deň 

b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace 
s prevádzkou domácnosti 

15,-Sk/deň 

c) práce spojené s udržiavaním domácnosti 50,-Sk/deň 
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d) príprava raňajok, obeda, príp. olovrantu alebo večere 20,-Sk/deň 
e) pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne 7,-Sk/kg 

 
Formy zabezpečenia kontaktu so spol. prostredím  
a) sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie 
úradných záležitosti, do školy a zo školy, do zamestnania 
a zo zamestnania 

20,-Sk/ 
mesačne 

b) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné 
podujatia a na iné verejné podujatia 

7,-Sk/deň 

c) tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby pri 
lekárskom vyšetrení, pri vybavovaní úradných záležitostí 

bezplatne 

d) predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných 
záležitostí 

bezplatne 

 
Občan je povinný platiť si úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu podľa 

príjmu a majetku, za každý kalendárny mesiac, najneskôr do 15-dňa nasledujúceho 
mesiaca do pokladne mestského úradu alebo poštovým peňažným poukazom na 
účet mesta. Za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytuje nezaopatrenému dieťaťu je 
povinný platiť úhradu rodič.  

Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu, ak 
jeho príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší ako 1,2-násobok sumy 
životného minima ustanoveného zákonom NR SR  č. 601/2003 Z. z. o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je 
nemajetný. V tom prípade požaduje Mesto Sereď úhradu za poskytovanú 
opatrovateľskú službu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov. Ak je 
príjem občana a spoločne posudzovaných osôb vyšší ako 1,2-násobok sumy 
životného minima, občan si platí za poskytovanú opatrovateľskú službu úhradu alebo 
jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto občanovi a osobám, ktorých príjmy 
sa spoločne posudzujú, zostala z ich príjmu suma 1,2-násobku životného minima 
ustanoveného osobitným predpisom. Nezaplatená úhrada alebo jej časť je 
pohľadávkou Mesta Sereď s konečným zúčtovaním v konaní o dedičstve. Celková 
úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol. 

K 30.6.2007 sa opatrovateľská služba v Meste Sereď poskytovala 111 
občanom mesta. Plnú úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu si hradilo 101 
občanov, čo predstavuje 91 % opatrovaných, za čiastočnú úhradu bola 
opatrovateľská služba poskytovaná 1 občanovi a bez úhrady bola opatrovateľská 
služba poskytovaná 9 občanom. 

 
Tabuľka č. 4: Zastúpenie  jednotlivých  úkonov opatrovateľskej služby 
                      u opatrovaných občanov v meste Sereď k 30.06.2007 
Nevyhnutné životné úkony % 
a) bežné úkony osobnej hygieny, vrátane holenia, pomoc pri 
obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka, na 
lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC 

74 

b) kúpanie vrátane umytia vlasov 68 
c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného jedla, pomoc pri 
podávaní jedla a pri pití 

42 

d) starostlivosť a výchova nahradzujúca prirodzené rodinné 
prostredie 

0 

e) dohľad 14 
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Nevyhnutné práce v domácnosti  
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška 
vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie 

2 

b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou 
domácnosti 

61 

c) práce spojené s udržiavaním domácnosti 44 
d) príprava raňajok, obeda, príp. olovrantu alebo večere 43 
e) pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne 66 

 
Formy zabezpečenia kontaktu so spol. prostredím  
a) sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných 
záležitosti, do školy a zo školy, do zamestnania a zo zamestnania 

94 

b) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na 
iné verejné podujatia 

0 

c) tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby pri 
lekárskom vyšetrení, pri vybavovaní úradných záležitostí 

0 

d) predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí 0 
 
Opatrovateľskú službu pre občanov zabezpečujú opatrovateľky, ktoré sú 

v pracovnom pomere s Mestom Sereď. Pracovný úväzok opatrovateľky je určený 
podľa rozsahu úkonov opatrovateľskej služby poskytovaných opatrovanému 
občanovi. Pri rozsahu opatrovateľskej služby 100% je úväzok opatrovateľky 8 hodín. 
Nižšie úväzky sú pomernou časťou z 8-hodinového úväzku. Mzda opatrovateľky 
vychádza z minimálnej mzdy a rozsahu pracovného úväzku.  

 
Tabuľka č. 5: Prehľad pracovných úväzkov opatrovateliek v meste Sereď  
                      k 30.06.2007 

Pracovný úväzok Počet opatrovateliek 
100% 3 
95% 3 
90% 2 
85% 1 
80% 1 
75% 2 
70% 5 
65% 6 
60% 3 
55% 1 
50% 4 
45% 0 
40% 4 
35% 3 
30% 8 
25% 14 
20% 12 
15% 8 
10% 15 

Spolu 95 
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Tabuľka č. 6: Počet  opatrovaných občanov a počet opatrovateliek  
                      v meste Sereď 

Rok Počet opatrovaných Počet opatrovateliek 
2005 109 102 
2006 110 94 
2007 
(k 30.06.) 

111 95 

 
Zaujímavým zistením je  údaj, že k 30.06.2007 z celkového počtu 111 

opatrovaných až 66 občanov, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba, bolo 
opatrovaných svojimi blízkymi príbuznými (dcéra, syn, nevesta, zať, manžel, 
manželka, vnuk, vnučka), čo predstavuje 59,4% opatrovaných. Táto skutočnosť je 
zrejme daná tým, že všetkým opatrovaným, ktorých opatrujú blízk i príbuzní sú 
poskytované bežné úkony osobnej hygieny, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní a keďže 
sa jedná o intímne úkony, opatrovaní radšej volia opatrovateľku z radov príbuzných, 
samozrejme, ak takú príbuznú, ktorá ich chce a môže opatrovať, v rodine majú. 
Výhodou poskytovania opatrovateľskej služby, ktorú opatrovanému vykonávajú blízki 
príbuzní je i to, že si opatrovaní nemusia zvykať na časté výmeny opatrovateliek pri 
poskytovaní opatrovateľskej služby.  

Opatrovateľská služba je na dobrej úrovni a umožňuje občanom zotrvať čo 
najdlhšie v ich prirodzenom rodinnom prostredí. Počet žiadateľov o poskytnutie 
opatrovateľskej služby však neustále rastie a finančné prostriedky vyčlenené 
v rozpočte mesta Sereď nie sú postačujúce na pokrytie požiadaviek občanov 
o zabezpečenie opatrovateľskej služby. V budúcnosti je potrebné zvýšiť objem 
finančných prostriedkov na kvalitné zabezpečovanie tejto vyhľadávanej sociálnej 
služby ako aj vybudovať zariadenie opatrovateľskej služby, kde by bola poskytovaná 
starostlivosť občanom, pre ktorých poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti 
nie je postačujúce.  
 

2.2.2 Organizovanie spoločného stravovania 
  

Spoločné stravovanie Mesto Sereď zabezpečuje pre občanov, ktorí majú 
trvalé bydlisko na území mesta Sereď, ktorých stravovanie nemožno zabezpečiť inak 
a ktorí 

- sú poberateľmi starobného dôchodku, vdovského dôchodku ak je jediným 
zdrojom príjmu, nepracujú, nemajú žiadny iný príjem zo zárobkovej činnosti 
alebo podnikania, 

- pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie. 
Spoločné stravovanie je zabezpečené na základe dohody o poskytovaní 

stravovacích služieb. Dohoda je novelizovaná dodatkami. Mesto Sereď poskytuje 
občanom, ktorí sa stravujú, sociálny príspevok na stravovanie, ktorého výška je 
odvodená od výšky stravnej jednotky a od výšky príjmu stravníka a spoločne 
posudzovaných osôb. Na spoločné stravovanie má Mesto Sereď v rozpočte 
vyčlenený objem finančných prostriedkov. O výške úhrad za stravovanie rozhoduje 
na návrh sociálno-zdravotnej komisie a príslušného odborného útvaru mestského 
úradu primátor mesta vždy pri zmene výšky stravnej jednotky a pri zmene výšky 
dôchodku.  

Príspevok na stravovanie sa môže poskytnúť občanovi na základe písomnej 
žiadosti doručenej Mestskému úradu v Seredi. Žiadosť musí byť úplne a pravdivo 
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vyplnená a musí obsahovať potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a výške príjmu 
spoločne posudzovaných osôb. Na základe podanej žiadosti je v zmysle platnej 
výšky úhrad za stravovanie vypočítaná výška úhrady stravníka a výška sociálneho 
príspevku na stravovanie za jedno teplé jedlo. Sociálny príspevok na stravovanie 
schvaľuje Mesto Sereď rozhodnutím o poskytovaní sociálneho príspevku na 
stravovanie žiadateľovi. 

 
K 30.09.2007 bola výška stravnej jednotky 69,-Sk za jedno teplé jedlo denne. 

Dôchodcom s dôchodkom do 5 900,-Sk poskytuje mesto Sereď príspevok na 
stravovanie vo výške 35,-Sk za jedno teplé jedlo, čím má stravník vyšší dôchodok, 
tým sa výška príspevku mesta na stravovanie znižuje. 

Pri vydávaní rozhodnutí vo veci poskytovania sociálnych služieb sa Mesto 
Sereď riadi zákonom NZ ČSSR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov.  

 

2.2.3 Kluby dôchodcov 
 

Mesto Sereď prevádzkuje 2 kluby dôchodcov – na Nám. Slobody a na 
Jesenského ul., do ktorých je zapísaných 250 dôchodcov. Slúžia na skrátenie 
voľných chvíľ pre starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov mesta, sú v nich 
vytvorené podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej 
a psychickej aktivity dôchodcov. Členstvo v klube je dobrovoľné a na zásade 
slobodnej voľby,  občan môže byť členom ktoréhokoľvek klubu dôchodcov.  

Z rozpočtu Mesta Sereď sú plne kryté všetky náklady na prevádzku klubov 
dôchodcov, na energie, údržbu, vytvorenie podmienok pre stretávanie sa dôchodcov, 
príspevky na výlety, zájazdy, návštevy kultúrnych podujatí, členovia klubov 
reprezentujú mesto aj na rôznych podujatiach na celoslovenskej úrovni.  Vedenie 
klubu dôchodcov a administratívnu činnosť zabezpečujú vedúce klubov dôchodcov, 
ktoré majú aj hmotnú zodpovednosť. Zo strany Mesta Sereď je činnosť klubov 
monitorovaná a je sledované efektívne vynakladanie finančných prostriedkov. 

 
 

2.3 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti   
 
           Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti vykonáva ošetrovateľskú 
starostlivosť v domácom prostredí u pacientov všetkých vekových skupín. Svoju 
činnosť vykonáva na základe zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pacienti sú zaradení do 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti na základe: 

• odporúčania svojho ošetrujúceho lekára 
• vlastnej žiadosti 
• žiadosti rodinných príslušníkov.  

Kvalifikované zdravotné sestry vykonávajú zdravotné výkony v domácom prostredí: 
• pre akútne chorých bez potreby nemocničnej starostlivosti 
• pre chronicky chorých a pacientov v dlhodobo ťažkom stave 
• pre pacientov s chronickou bolesťou 
• pre pacientov s obmedzenou pohyblivosťou 
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• diabetikov, kardiakov, pacientov po cievnej mozgovej príhode 
• pre onkologicky chorých.... 

Uvedeným skupinám klientov agentúra poskytuje: 
• preväzy rán, prevencia a ošetrenie preležanín 
• podávanie injekcií, infúzií, a iných foriem liečiv 
• ošetrovateľskú rehabilitáciu 
• odber biologického materiálu 
• podávanie klyzmy 
• ošetrovanie stómií 
• zdravotnú výchovu, poradenstvo a ďalšie výkony podľa potreby. 

Zdravotné výkony na odporučenie svojho ošetrujúceho lekára prepláca zdravotná 
poisťovňa, výkon tejto činnosti zabezpečuje Mestská poliklinika v Seredi. V záujme 
zabezpečenia komplexnej starostlivosti o pacienta spolupracuje agentúra domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti aj s Mestom Sereď.  
 
 
2.4 Sociálne služby – navrhované odporúčania a priority 
 

Podľa názorov respondentov, ktorí sa vyjadrovali prostredníctvom dotazníka 
najviac v meste absentuje starostlivosť o občanov poskytovaná v hospici. Mesto 
Sereď má vo svojej kompetencii zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb, 
hospic je špecifické zdravotnícke zariadenie poskytujúce paliatívnu starostlivosť 
občanom ťažko chorým a umierajúcim, zariadenia takéhoto typu patrí do oblasti 
zdravotníckej starostlivosti. Na základe rozhovorov a poznatkov od občanov mesta, 
ktorí potrebujú sociálnu starostlivosť, alebo ju potrebujú ich príbuzní sa domnievame, 
že najväčším prínosom pre občanov mesta je zriadenie domovu - penziónu pre 
dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby. V zariadení opatrovateľskej služby 
by sa poskytovala v nepretržitej prevádzke starostlivosť zahŕňajúca stravovanie, 
bývanie a zaopatrenie pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby 
a opatrovateľskú službu im nemožno poskytovať v byte. Zariadenie by poskytovalo aj 
špecifické zdravotnícke služby. Mesto perspektívne uvažuje so zriadením sociálno-
zdravotníckeho zariadenia v priestoroch terajšej lekárne pri Mestskej poliklinike 
v Seredi. 

 
Terénna sociálna služba – opatrovateľská služba poskytovaná v domácnosti 

pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov je občanmi veľmi vyhľadávaná, 
na dobrej úrovni, občania sú spokojní s kvalitou poskytovanej opatrovateľskej služby, 
ktorá im umožňuje čo najdlhšie zotrvať v prirodzenom rodinnom prostredí. Vzhľadom 
na neustále sa zvyšujúci záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby a v záujme 
toho, aby sa občanom umožnilo čo najdlhšie zotrvať v domácom prostredí, je vhodné 
v rozpočte Mesta Sereď navýšiť objem finančných prostriedkov na zabezpečenie 
poskytovania opatrovateľskej služby.  Zároveň je potrebné formou projektov 
zabezpečiť finančné prostriedky na vybudovanie sociálno-zdravotníckeho zariadenia.  
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3 SOCIÁLNE ODKÁZANÍ OBČANIA 
 

Právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze občana a poskytovaní dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke upravuje zákon NR SR č. 599/2003 Z.z. 
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Právna úprava o pomoci v hmotnej núdzi vychádza z filozofie 
motivácie a poskytnutia perspektívy jednotlivcovi a jeho rodine. Hmotná núdza je 
stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, 
nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne 
posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením, najmä 
vlastnou prácou. Dávky v hmotnej núdzi sú výdavkom štátu a poskytujú sa 
prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.  

V meste Sereď sa k 30.06.2007 ocitlo 893 občanov v hmotnej núdzi, čo 
predstavuje 5,3% obyvateľov mesta.  
 
Tabuľka č. 7: Počet poberateľov dávok pomoci v hmotnej núdzi 
 Počet poberateľov dávok pomoci 

v hmotnej núdzi 
k 31.12.2005 466 
k 31.12.2006 765 
k 30.06.2007 893 

 
Počet poberateľov dávok pomoci v hmotnej núdzi má stúpajúcu tendenciu, nakoľko 
od 01.08.2006 novelou zákona NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú nárok 
na vyplácanie dávok pomoci v hmotnej núdzi aj dôchodcovia s nízkymi dôchodkami.  
 

Na základe údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante má 
nezamestnanosť občanov mesta klesajúcu tendenciu. K 30.06.2007 bolo 
evidovaných 374 ľudí bez práce, čo predstavuje 4,15% ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva.  

 
Tabuľka č. 8: Počet nezamestnaných občanov 
Nezamestnanosť Počet 

evidovaných 
nezamestnaných 

% podielu z ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva 

k 31.12.2005 472 5,25 
k 31.12.2006 375 4,17 
k 30.06.2007 374 4,15 

 
Tabuľka č. 9: Evidovaní nezamestnaní podľa vekovej štruktúry k 30.06.2007 
Vek Počet 
15 r. až 24 r. 72 
25 r. až 34 r. 83 
35 r. až 49 r. 88 
50 r. a viac 131 
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Tabuľka č. 10: Evidovaní nezamestnaní podľa dosiahnutého stupňa vzdelania 
                        k 30.06.2007 
Dosiahnuté vzdelanie Počet 
Bez vzdelania 1 
Základné vzdelanie 108 
Vyučenie 104 
Stredoškolské s maturitou 104 
Vysokoškolské vzdelanie 57 

 
Zo štruktúry nezamestnaných vyplýva, že najviac ohrozenými sú občania so 
základným vzdelaním a vo vekovej kategórii nad 50 rokov. Situácia na trhu práce sa 
zlepšuje vďaka investorom prichádzajúcim do nášho regiónu.  
 
 
3.1 Poskytovanie jednorazových sociálnych dávok a dotácií 

 
Pre sociálne odkázaných občanov poskytuje Mesto Sereď jednorazové 

sociálne dávky v zmysle VZN Mesta Sereď č. 6/2004 o podmienkach poskytovania 
jednorazových sociálnych dávok. Dávky sú rozdelené na: 

- jednorazové dávky v hmotnej núdzi 
- jednorazové finančné výpomoci poskytnuté v čase náhlej núdze. 

 
Jednorazové dávky v hmotnej núdzi sú poskytované občanom v hmotnej núdzi na 
úhradu mimoriadnych výdavkov. Občania najviac využívajú možnosť požiadať 
o jednorazové dávky v prípadoch, keď majú výdavky na ošatenie alebo na zakúpenie 
základného vybavenia domácnosti, sú však v značnej miere využívané aj občanmi, 
ktorí sa vrátili z výkonu trestu odňatia slobody. K 30.06.2007 boli jednorazové dávky 
v hmotnej núdzi poskytnuté 31 občanom v celkovom objeme 73 tis. Sk.  
Jednorazové finančné výpomoci sú poskytované sociálne odkázaným občanom 
a rodinám, ktoré sa ocitli v stave náhlej núdze. Za stav náhlej núdze je považovaný 
stav spôsobený živelnou pohromou, haváriou, úmrtie blízkeho rodinného príslušníka 
a stav spôsobený pokazením zdroja tepla a teplej úžitkovej vody. Občania najviac 
využívajú možnosť požiadať o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pri 
výdavkoch spojených s pohrebom blízkeho rodinného príslušníka. K 30.06.2007 boli 
jednorazové finančné výpomoci poskytnuté 6 občanom v celkovom objeme 15 tis. 
Sk.  

V rozpočte mesta sú vyčlenené finančné prostriedky na poskytnutie 
jednorazových sociálnych dávok, ale aj  na úhradu výdavkov na pohreb občana, 
ktorému nemá kto zabezpečiť pohreb.   

Poskytovaním jednorazových sociálnych dávok sa na svojich zasadnutiach 
zaoberá sociálno-zdravotná komisia pri MsZ v Seredi. Členovia komisie pripravujú 
pre sociálne odkázaných občanov v čase vianočných sviatkov potravinové balíčky. 
V minulom roku bolo sociálne odkázaným občanom rozdaných 230 potravinových 
balíčkov. Mesto Sereď sa takýmto spôsobom snaží o spríjemnenie najkrajších 
sviatkov roka občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej sieti. Mesto by však uvítalo 
a podporilo vznik charitatívneho združenia, ktoré by občanom v núdzi poskytovalo 
služby týkajúce sa zabezpečenia šatstva, potravinových nákupov, príp. by aj 
občanom bez prístrešia zabezpečilo teplú polievku a jednoduché ubytovanie.  
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V zmysle zákona NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú prejsť 
od 01.01.2009 na mestá a obce kompetencie týkajúce sa poskytovania dávok 
pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov občanom, ktorým sa dávka a príspevky 
vyplácajú dlhšie ako dva roky. Dávky pomoci v hmotnej núdzi, príspevok na 
zdravotnú starostlivosť, aktivačný príspevok podľa § 12 ods. 9 a 10 a ochranný 
príspevok bude vyplácať mesto pri prenesenom výkone štátnej správy a aktivačný 
príspevok a príspevok na bývanie okrem aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 
a 10 bude priznávať mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti a podmienky 
ich priznania a výšku je potrebné ustanoviť všeobecne záväzným nariadením. Tieto 
kompetencie vytvoria zvýšené požiadavky na personálne obsadenie oddelenia 
vnútornej správy - referátu sociálnych vecí ako aj na rozpočet Mesta Sereď. 

 
Deťom zo sociálne odkázaných rodín poskytuje Mesto Sereď v zmysle Výnosu 

MPSVR SR č. 3749/2005-II/1 dotácie na stravu, na školské potreby a na 
motivačný príspevok. Dotácie sú poskytované deťom z rodín v hmotnej núdzi 
a z rodín, ktorých príjem nedosahuje životné minimum. Finančné prostriedky 
využívané na poskytovanie dotácií pre deti zo sociálne odkázaných rodín sú mestu  
poukazované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V prvom polroku 2007 boli 
dotácie na stravu poskytnuté pre 377 detí, dotácie na školské potreby pre 92 detí 
a dotácie na motivačný príspevok pre 259 detí, celková výška poskytnutej dotácie 
v prvom polroku 2007 bola v objeme 307 tis. Sk. V oblasti poskytovania dotácií pre 
deti zo sociálne odkázaných rodín je vidieť značnú rezervu v počte detí, ktorým je 
dotácia poskytovaná. Je veľký rozdiel medzi počtom detí zo sociálne odkázaných 
rodín a počtom detí, ktoré požiadali o poskytnutie dotácií. Vzhľadom na túto 
skutočnosť je potrebné poukázať na potrebu pravidelne vykonávanej terénnej 
sociálnej práce, ktorá by odhalila dôvody, prečo rodiny, ktoré poberajú dávky pomoci 
v hmotnej núdzi a sú sociálne odkázaní neprejavujú záujem o poskytnutie dotácií, 
ktoré by im do určitej miery pomohli zmierniť nepriaznivú sociálnu situáciu. 
V súčasnom období sa terénna sociálna práca vykonáva nepravidelne, zväčša na 
požiadanie orgánov štátnej správy 

 
Mesto Sereď má možnosť uplatňovať inštitút osobitného príjemcu, teda 

poberať dávky pomoci v hmotnej núdzi a príspevky za rodiny, ktoré nedokážu účelne 
a hospodárne nakladať s týmito finančnými prostriedkami a dávky určené na 
uspokojovanie bazálnych potrieb minú na alkohol, cigarety alebo nezaplatia náklady 
spojené s užívaním bytu a sú tak v situácii, že sú z bytu vysťahovaní. Terénnou 
sociálnou prácou a uplatňovaním inštitútu osobitného príjemcu by sa zrejme 
zabránilo mnohým sociálnym problémom. Mesto Sereď v súčasnosti začína inštitút 
osobitného príjemcu v praxi uplatňovať.  
 
 
3.2 Sociálne odkázaní občania – navrhované odporúčania a priority 

 
V zmysle § 71 zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení 

neskorších predpisov má mesto povinnosť poskytovať pomoc občanom pri 
zabezpečovaní prístrešia a vyhľadávať občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu 
pomoc. Je v záujme mesta, aby sa v spolupráci s tretím sektorom – charitatívnym 
združením vybudovalo sociálne zariadenie – útulok, v ktorom by sa poskytovala 
starostlivosť občanom bez prístrešia, ktorí sú v hmotnej núdzi, alebo sa im zrušila 
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ústavná alebo ochranná výchova po dosiahnutí plnoletosti, ale tiež starostlivosť 
o občanov, na ktorých je páchané násilie osobou, s ktorou žijú v spoločnej 
domácnosti. Občanom by sa v útulku poskytovalo prístrešie, zaopatrenie, 
poradenstvo, sociálna prevencia a utvorili by sa podmienky na prípravu stravy.  

V súvislosti s pripravovaným prechodom kompetencií vo veci poskytovania 
dávok pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov  k dávkam bude aktivačný príspevok 
a príspevok na bývanie, v zmysle § 19 zákona NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci 
v hmotnej núdzi  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, od 01.01.2009 poskytovať mesto pri výkone svojej samosprávnej 
pôsobnosti, ak nepríde k zmene účinnosti zákona, je potrebné v roku 2008 prijať 
všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom budú určené podmienky priznania 
príspevkov a ich výška a v rozpočte na rok 2009 vyčleniť finančné prostriedky na 
zabezpečenie tejto kompetencie mesta.  

 
 

 
4 ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ OBČANIA 
 

Zdravotné postihnutie výrazne ovplyvňuje kvalitu života. Zdravotne postihnutí 
občania musia čeliť nie len fyzickému či mentálnemu hendikepu, ale veľmi často 
musia bojovať i so sociálnym hendikepom, pretože títo občania sú mnohokrát 
vylúčení z bežného života.  

Rozhodnutia miestnej samosprávy majú vplyv na každodenný život zdravotne 
postihnutých občanov. Tieto rozhodnutia sa môžu týkať bývania, vzdelávania, 
sociálnej starostlivosti a mnohých ďalších. To znamená, že je dôležité, aby miestna 
samospráva zohľadňovala potreby zdravotne postihnutých občanov pri prijímaní 
všetkých rozhodnutí, prispievala k odstraňovaniu bariér a zmierňovala dopady, ktoré 
zdravotne postihnutým bránia resp. sťažujú dosahovanie ich ľudských práv.  

 
V meste pracujú 2 občianske združenia, ktoré poskytujú pomoc a poradenstvo 

zdravotne postihnutým občanom a prispievajú k odstráneniu sociálnej izolácie 
zdravotne postihnutých občanov – Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
dospelých, ktorý združuje 570 členov a Slovenský zväz zdravotne postihnutých detí 
a mládeže, v ktorom je zaevidovaných 145 zdravotne postihnutých detí a 99 rodičov. 
Mesto Sereď každoročne zo svojho rozpočtu prispieva na rekondičné pobyty 
zdravotne postihnutých občanov mesta, rekondičné pobyty sú týždňové ale aj 
jednodňové. Slovenský zväz zdravotne postihnutých dospelých prevádzkuje klub 
zdravotne postihnutých v budove bývalého centra voľného času, ktorú dostali od 
mesta do dlhodobého prenájmu za symbolickú 1,-Sk/ročne. V klube poskytujú 1-krát 
týždenne sociálne poradenstvo pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, 
najčastejšie riešia problémy občanov týkajúce sa kompenzácií sociálnych dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia, tieto kompenzačné dávky ako aj preukaz občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Galanta na základe dôkladného preskúmania zdravotného stavu žiadateľa. V meste  
je 993 držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. V klube taktiež 
poskytujú kompenzačné pomôcky, ktoré prispievajú k uľahčeniu života zdravotne 
postihnutých občanov.  

 
Mesto Sereď sa taktiež prostredníctvom odstraňovania bariér na chodníkoch, 

prechodoch, v úrade snaží prispieť k zlepšeniu kvality života zdravotne postihnutých 



 20 

občanov. V roku 1997 boli dané do užívania 3 bezbariérové byty pre zdravotne ťažko 
postihnutých občanov, v roku 2003 bol vybudovaný za pomoci prostriedkov  
poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania 1 bezbariérový nájomný byt.  

 
K zvýšeniu kvality zdravotne postihnutých občanov mesta  by taktiež prispelo, 

keby podnikateľské subjekty  zriadili chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, 
ktoré predstavuje rozšírenie priestoru pracovného uplatnenia občanov so zdravotným 
postihnutím. Pracovné podmienky, vrátane nárokov na pracovný výkon, sú 
v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku prispôsobené zdravotnému stavu 
občanov, ktorí pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nie sú schopní nájsť si 
zamestnanie na otvorenom trhu práce. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
poskytuje príspevky, ktoré majú zvýšiť možnosť občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím nájsť si zamestnanie a zamestnávateľom zlepšiť pracovné prostredie 
a podmienky pre zdravotne postihnutých zamestnancov – jedná sa o príspevok na 
zriadenie a zachovanie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.  

Iniciovať u podnikateľských subjektov zriadenie chránenej dielne alebo 
chráneného pracoviska by mal  Slovenský zväz zdravotne postihnutých dospelých  
v spolupráci s mestom, v záujme zvýšenia kvality zdravotne postihnutých 
občanov, zvýšenia ich príjmu, pocitu užitočnosti a pracovného uplatnenia.  

 
 

4.1 Zdravotne postihnutí občania – navrhované odporúčania a priority 
 
Mesto Sereď má možnosť každodennými rozhodnutiami vplývať na život 

zdravotne postihnutých občanov. V oblasti prístupnosti mesto ako stavebný úrad  
dbá na bezbariérovosť schvaľovaných projektov verejných inštitúcií, chodníkov, 
kultúrnych inštitúcií, športovísk,  pretože ak má spoločnosť fungovať na princípoch 
rovnoprávnosti a rovnocennosti, musí byť pre každého prístupná. Túto povinnosť 
ukladá vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie.  

Mesto Sereď bude naďalej podporovať činnosť zväzov zdravotne postihnutých 
dospelých a detí a mládeže, hlavne poskytovaním dotácií.  

 
 
 

5 RODINA A DIEŤA 
 

Koncepcia štátnej rodinnej politiky si za svoje hlavné ciele stanovila: 
- právnu ochranu rodiny a jej členov, 
- sociálno-ekonomické zabezpečenie rodín, 
- výchovu detí a mládeže, 
- prípravu na rodičovstvo, 
- ochranu zdravia členov rodiny, 
- zníženie rizika chudobných rodín. 
 

V oblasti sociálnej pomoci vykonáva Mesto Sereď poradenstvo pri riešení 
rodinných a sociálnych problémov a podieľa sa na znižovaní rizika chudobných rodín 
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poskytovaním jednorazových sociálnych dávok a dotácií pre deti z rodín v hmotnej 
núdzi a z rodín, ktorých príjem nedosahuje životné minimum. 

 
 

5.1 Príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  
     a sociálnej kurately 

 
 Zákon NR SR č. 36/2005 o rodine a zákon NR SR č. 305/2005 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele uložil mestám a obciam 
povinnosť poskytovať starostlivosť rodinám, kde je vážne ohrozená výchova detí, 
podieľať sa na sanácii narušeného rodinného prostredia a poskytovať finančné 
príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
podmienky poskytovania týchto príspevkov má Mesto Sereď upravené vo VZN č. 
3/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, 
ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím 
súdu a umiestnené do detského domova a na podporu úpravy ich rodinných 
pomerov, Mesto Sereď poskytuje príspevok na dopravu do detského domova, 
v ktorom je dieťa umiestnené. V záujme toho, aby sa do rodiny vrátilo dieťa 
umiestnené v ústavnej starostlivosti, poskytuje Mesto Sereď príspevok na úpravu 
a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, vrátane  bytových a sociálnych pomerov. Ak sa 
ani do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili ani 
neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných prostriedkov poskytnutých 
na tento účel tak, aby rodičia mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa a dieťa 
zostane v starostlivosti detského domova, má Mesto Sereď povinnosť poskytnúť 
príspevok na tvorbu úspor dieťaťa umiestneného v detskom domove. VZN Mesta 
Sereď č. 3/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nadobudlo účinnosť dňa 
04.10.2006 a doposiaľ nikto z občanov mesta nepožiadal o poskytnutie finančného 
príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

 
 

5.2 Príspevok pri narodení dieťaťa 
 
Demografická krivka na Slovensku klesá, rodí sa stále menej detí a Mesto 

Sereď sa preto rozhodlo podporiť narodenie dieťaťa poskytnutím príspevku pri 
narodení dieťaťa vo výške 3 000,-Sk. Príspevok pri narodení dieťaťa je finančná 
dávka, ktorou mesto prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením 
nevyhnutných potrieb novorodenca a vypláca sa oprávnenej osobe pri splnení 
nasledovných podmienok:  

a) Rodičia musia mať trvalý pobyt na území mesta Sereď minimálne 1 rok pred 
narodením dieťaťa.  

b) Obidvaja rodičia musia mať minimálne 18 rokov. 
c) Aspoň jeden z rodičov musí byť v priebehu 18-tich mesiacov pred narodením 

dieťaťa zamestnaný minimálne 12 mesiacov, pričom za zamestnanie sa 
považuje aj denná forma štúdia. Za splnenie tejto podmienky sa považuje aj 
kombinácia zamestnania a štúdia.  

d) Dieťa sa musí dožiť minimálne 60 dní. 
e) V prípade, ak rodičia majú školopovinné deti, tieto nesmú mať 
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neospravedlnené vyučovacie hodiny. V prípade, že deti nie sú školopovinné 
musí byť o ne zo strany rodičov riadne postarané, čo posúdi sociálno-
zdravotná komisia pri MsZ v Seredi. 

f) Rodičia dieťaťa nesmú mať podlžnosti voči mestu Sereď, sociálnej 
a zdravotnej poisťovni a daňovému úradu. 

g) V období tehotenstva musí matka dieťaťa navštíviť gynekologickú poradňu 
minimálne 4-krát. 

h) O príspevok musí byť požiadané do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.  
 

V oblasti práce s mladými rodinami pôsobí na území mesta OZ Materské 
centrum MAMA klub Sereď, ktoré sídli na Garbiarskej ul. v bývalej budove základnej 
školy. Materské centrum vytvára spoločný priestor pre matky s deťmi a ich rodinných 
príslušníkov, kde sú deti vítané a kde nachádzajú prirodzené spoločenstvo 
vrstovníkov, umožňuje matkám s malými deťmi vyjsť z izolácie a prácou pre 
ostatných sa realizovať a poskytuje poradenstvo a osvetovú činnosť s podporou 
odbornej verejnosti. Na prevádzku materského centra prispieva zo svojho rozpočtu aj 
Mesto Sereď. Aj naďalej máme záujem podporovať občianske združenia zamerané 
svojou činnosťou na poskytovanie všeobecne prospešných služieb alebo 
verejnoprospešného účelu.  

 
 

5.3 Prevencia sociálnopatologických javov 
 
Pojmom sociálnopatologické javy sa označujú choré, nenormálne 

a všeobecne nežiaduce spoločenské javy, akými sú drogové závislosti, alkoholizmus, 
prostitúcia, sektárstvo, bezdomovectvo, samovražednosť, ale aj chudoba, 
rozvodovosť a zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Podceňovanie týchto 
javov vedie k neustálemu narastaniu kriminality. Najefektívnejším spôsobom boja 
proti sociálnopatologickým javom je prevencia, hlavne jej primárna forma, ktorej 
úlohou je ochrániť jedinca, najmä dieťa a informovaním detí dosiahnuť, aby do styku 
so sociálnopatologickými javmi neprišli nepripravené. Najvypuklejším problémom 
v meste je problematika drogových závislostí.  

 
Potenciál podieľať sa na primárnej prevencii majú najmä rodina a škola. 

Hodnoty a normy, ktoré si dieťa osvojí v rodine ho spravidla sprevádzajú po celý 
život. No práve rodina v dnešnej dobe mnohokrát nevytvára vhodné prostredie pre 
zdravý vývoj osobnosti. V mnohých rodinách deťom chýbajú základné životné istoty, 
absentujú pozitívne vzory. Takáto rodinná klíma zle pôsobí na vývoj dieťaťa, ktoré sa 
potom uchyľuje ku konzumácii návykových látok. Na úlohu rodiny v súčasných 
legislatívnych podmienkach nemáme dosah,  nemáme žiadne možnosti udeľovať 
postih rodičom, ktorí umožňujú svojim deťom viesť záhaľčivý spôsob života. Problém 
nastáva tiež vtedy, ak rodič chce, ale nedokáže výchovne usmerniť dieťa, ktoré 
rešpektuje len hodnoty partie s asociálnym správaním. V našom regióne nie je 
vybudované krízové stredisko, v ktorom by sa poskytovala starostlivosť deťom, 
ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená, ale tiež deťom, 
ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané alebo využívané na komerčné účely a deťom 
s poruchami správania. Taktiež napriek vážnym problémom s drogami v našom 
meste neexistuje nízkoprahové centrum, ani psychologicko-poradenské centrum, 
ktoré v minulosti fungovalo, ale bolo zrušené, v meste nepracujú ani streetworkeri. 
V meste pôsobí resocializačné stredisko Bethesda (zariadenie Teen Challenge 
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Slovakia),  ktoré je neštátnym zariadením a realizuje resocializačné programy pre 
klientov, ktorí boli liečení z drogovej závislosti a formou terapeutickej komunity 
napomáha ich vráteniu sa do bežného života bez drog.  

 
Škola je dôležitým zdrojom informácií – teda aj o sociálnopatologických 

javoch, pretože je jediným miestom, kde sú mladí ľudia pod priamym vplyvom 
pedagógov. Prevenciu sociálnopatologických javov je preto potrebné považovať za 
súčasť komplexnej výchovy žiaka. Nezastupiteľnou úlohou školy v oblasti primárnej 
prevencie je preto vypestovať v žiakoch metódy na vedenie zdravého, produktívneho 
života, orientovať ich na budúcnosť tak, že budú pokračovať vo vzdelávaní, naučiť 
ich vystupovať voči rovesníkom a čeliť nátlaku, podporovať osožné priateľstvá 
pomáhajúce individuálnemu rastu, učiť ich, aby sa dokázali vysporiadať 
s odmietnutím a zlyhaním. Úlohy spojené s prechádzaním výskytu návykových látok 
aj šikanovania si plnia školy prostredníctvom koordinátorov  ustanovených na každej 
škole, ktorí každoročne spracúvajú plány realizácie preventívnych aktivít na škole. 
Problémom však je, že na činnosť nemajú časový priestor, nemajú zníženú mieru 
vyučovacej povinnosti a ani nie sú zvlášť na túto činnosť školení a finančne 
ohodnotení.  

Problematika prevencie sociálnopatologických javov je však natoľko široká, že 
presahuje rámec koncepcie sociálnej politiky a bez relevantých podkladov a výskumu 
výskytu sociálnopatologických javov medzi deťmi a mládežou v meste nie je možné 
stanoviť navrhované odporúčania a priority do budúcnosti. Zatiaľ je možné len 
konštatovať, že je potrebné podporovať preventívne programy na školách 
a podporovať mimoškolské aktivity detí v krúžkoch, centre voľného času, na 
športoviskách, v základnej umeleckej škole, teda všade tam, kde svoj voľný čas 
trávia pod dozorom dospelých, pretože skúsenosti s návykovými látkami majú najmä 
deti a mládež, ktorí sa nevenujú systematicky žiadnej záujmovej činnosti.  

 
Ďalším, i keď menej závažným problémom, ktorý sa vyskytuje na školách je 

zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Školy majú povinnosť oznamovať 
zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, ktoré presahuje 15 neospravedlnených 
hodín mesačne, mestu, v ktorom má rodič dieťaťa trvalý pobyt. Za minulý školský rok 
2006/2007 Mesto Sereď obdržalo 255 oznámení o zanedbávaní povinnej školskej 
dochádzky, ktoré sa týkali 54 detí. Najviac detí, ktoré zanedbávajú povinnú školskú 
dochádzku je medzi žiakmi špeciálnej základnej školy. Mesto Sereď v spolupráci so 
školou vykonáva opatrenia na zamedzenie zanedbávania povinnej školskej 
dochádzky pohovorom s rodičmi, návštevou rodiny a keď ani tieto opatrenia nie sú 
účinné, môže mesto pristúpiť v zmysle § 12 zákona NR SR č. 600/2003 Z.z. 
o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov k tomu, že podá návrh na úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny a ten rozhodne o zastavení výplaty prídavku na dieťa 
rodičovi dieťaťa a o jeho poukazovaní mestu ako osobitnému príjemcovi prídavku 
na dieťa. Mesto má potom povinnosť účelne a hospodárne nakladať s finančnými 
prostriedkami v prospech dieťaťa. Momentálne je Mesto Sereď osobitným príjemcom 
prídavkov na 9 detí. Ani toto opatrenie však nie je natoľko účinné, aby zamedzilo 
zanedbávaniu povinnej školskej dochádzky. Účinným opatrením by bolo, keby mala 
škola kompetencie a finančné prostriedky na to, aby sa sociálny pedagóg venoval 
prevencii sociálnopatologických javov, počnúc záškoláctvom, problémami v rodine 
a končiac problematikou návykových látok. V spolupráci s mestom by sa mohlo 
účinne predchádzať šíreniu sociálnopatologických javov medzi deťmi a mládežou.  
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5.4 Rodina a dieťa – navrhované odporúčania a priority 
 
V zmysle § 71 zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení 

neskorších predpisov má mesto kompetenciu poskytovať poradenstvo pri riešení 
rodinných a sociálnych problémov a riešiť následky sociálnych javov vyskytujúcich sa 
v rodinách poskytovaním jednorazových sociálnych dávok, dotácií na stravu, na 
školské potreby a na motivačný príspevok a finančných príspevkov na vykonávanie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

Schválenie príspevku pri narodení dieťaťa sa medzi občanmi mesta stretlo 
s veľmi pozitívnym ohlasom. Avšak na základe poznatkov od občanov mesta je 
možné skonštatovať, že podmienky poskytnutia príspevku sú pomerne prísne a preto 
by bolo vhodné prehodnotiť podmienky tak, aby nárok na príspevok spĺňali všetky 
rodiny, ktoré dlhodobo nezneužívajú sociálny systém a k žiadosti o príspevok nebolo 
potrebné predložiť množstvo potvrdení, ktorých vybavenie je veľmi časovo náročné, 
o čom svedčí aj skutočnosť, že ku koncu septembra požiadalo o poskytnutie 
príspevku 6 žiadateliek. Mesto Sereď bude naďalej podporovať aktivity OZ Materské 
centrum MAMA klub Sereď, ktoré vytvára priestor pre deti a rodičov na materskej 
dovolenke.   
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ZÁVER - NAVRHOVANÉ ODPORÚČANIA A PRIORITY  
 
Koncepcia sociálnej politiky je dokument, ktorý analyzuje súčasný stav 

a navrhuje nasledovné odporúčania a priority, realizácia ktorých prispeje k lepšiemu 
a efektívnejšiemu zabezpečovaniu služieb v sociálnej oblasti pre občanov nášho 
mesta:  

• zriadiť domov – penzión pre dôchodcov, zriadiť sociálno-zdravotnícke 
zariadenie, kde by sa poskytovali sociálne služby a zdravotnícke služby   

      (r. 2008 – 2013) 
• v rozpočte mesta Sereď navýšiť objem finančných prostriedkov na 

zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby (r.2007-2008) 
• v prípade vzniku charitatívneho združenia spolupracovať na zriadení útulku, 

v ktorom by sa poskytovala starostlivosť občanom bez prístrešia, ktorí sú 
v hmotnej núdzi, alebo sa im zrušila ústavná alebo ochranná výchova po 
dosiahnutí plnoletosti, ale tiež starostlivosť o občanov, na ktorých je páchané 
násilie osobou, s ktorou žijú v spoločnej domácnosti (r. 2008 – 2013) 

• v prípade prechodu kompetencií  vo veci poskytovania dávok pomoci 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávkam od 01.01.2009 personálne posilniť 
vykonávanie sociálnej agendy (pri prechode kompetencií) 

• v prípade prechodu kompetencií v roku 2008 prijať všeobecne záväzné 
nariadenie o podmienkach poskytovania aktivačného príspevku a príspevku 
na bývanie (r. 2008) 

• v prípade prechodu kompetencií v rozpočte mesta Sereď na rok 2009 vyčleniť 
finančné prostriedky na poskytovanie aktivačného príspevku a príspevku na 
bývanie (r. 2008) 

• dbať na bezbariérovosť schvaľovaných projektov verejných inštitúcií, 
chodníkov, kultúrnych inštitúcií, športovísk (stále) 

• naďalej podporovať činnosť zväzov zdravotne postihnutých dospelých, detí 
a mládeže, materského centra a iných neštátnych združení (stále) 

• prehodnotiť podmienky poskytnutia príspevku pri narodení dieťaťa (r.2008) 
 
Uvedené ciele bude možné dosiahnuť iba medzisektorovou spoluprácou. 

Kľúčovou otázkou je však dostupnosť finančných prostriedkov na realizáciu 
uvedených cieľov a zámerov. Možnosťami financovania výstavby a prevádzky 
jednotlivých zariadení poskytujúcich sociálne služby sú štrukturálne fondy EÚ, 
dotácie z VÚC Trnava, z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, z Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja, rozpočet mesta, sponzorské dary, príspevky od 
budúcich obyvateľov zariadení.  
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SWOT ANALÝZA 
 

SILNÉ STRÁNKY: 
v ustálený počet obyvateľov mesta 
v dostatok pracovných príležitostí 
v nízka miera nezamestnanosti 
v záujem obyvateľov pracovať a bývať v Seredi 
v dobrá úroveň sociálnych služieb poskytovaných mestom 
v podpora mesta existujúcich združení tretieho sektora, ktoré pôsobia na území 

mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta 
 
SLABÉ STRÁNKY: 
v oslabovanie a zmena hodnôt v rodine 
v prehlbovanie sociálnych rozdielov 
v nízka životná úroveň niektorých skupín Rómov 
v vysoká nezamestnanosť Rómov a dlhodobé poberanie dávok pomoci 

v hmotnej núdzi 
v nedostatočná bezbariérovosť v meste 
v chýbajúce zariadenia poskytujúce sociálne služby 
v  absencia tretieho sektora v oblasti charity 

 
PRÍLEŽITOSTI: 
v možnosť získať finančné prostriedky z eurofondov 
v aktivity mimovládnych organizácií 
v zintenzívnenie cielenej spolupráce mesta so zástupcami orgánov 

samosprávneho kraja 
 
OHROZENIA: 
v pokles pôrodnosti, postupné starnutie obyvateľstva 
v postupné oslabovanie rodinnej súdržnosti 
v nedostatok finančných prostriedkov na budovanie siete zariadení 

poskytujúcich sociálne služby 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

  Koncepcia sociálnej politiky Mesta Sereď vychádza z celkového vývoja 
sociálnych služieb v našom štáte, z celkového demografického vývoja  
a z objektívneho poznania potrieb občanov Mesta Sereď. Zahŕňa tiež najnovšie 
poznatky a trendy vývoja sociálnych služieb a nové humanistické prístupy 
k občanovi, jeho potrebám a záujmom, ktoré patria medzi rozhodujúce determinanty 
nového systému sociálnej pomoci.  

Koncepcia analyzuje daný stav, ponúka funkčný model riešenia sociálnej 
problematiky s dobudovaním sociálnych služieb a inštitúcií zabezpečujúcimi sociálne 
služby na území mesta a tiež zohľadňuje vznik novej legislatívy ako aj pripravované 
zmeny v legislatíve.  

S ohľadom na demografický vývoj a postupné oslabovanie rodinnej solidarity 
by sa dlhodobým cieľom  Mesta Sereď malo stať rozširovanie siete sociálnych 
služieb, kvalitné poskytovanie sociálnych služieb a podpora aktivít a zámerov 
v oblasti sociálnej starostlivosti.  

Cieľom tohto materiálu je analýza súčasného stavu a hľadanie východísk pre 
čo najlepšie a najefektívnejšie zabezpečenie služieb v sociálnej oblasti pre občanov 
nášho mesta. 

 


