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1. Predhovor 
 

Milí Modrania,  

dovoľujeme si vám predložiť Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023 – 2030, na ktorom 

participovali viacerí z vás. Zapojením do jeho spoluvytvárania ste v jednotlivých skupinách pomenovali 

aktuálne a možné problémy, ku ktorým v živote zákonite prichádza, s ktorými ste sa stretli priamo vy, 

alebo vaši blízki. Za vynaložené úsilie a aktivitu vám všetkým patrí veľká vďaka. 

Súčasná spoločnosť sa vyznačuje svojou rôznorodosťou, vysokým pracovným nasadením mnohých z 

nás, inakosťou, súťaživosťou, pozitívnymi, ale i negatívnymi zmenami, či spoločenskými javmi. Kvôli 

materiálnemu zabezpečeniu rodín zostáva čoraz menej priestoru na oddych, koníčky, spoločenské 

vyžitie, či starostlivosť o svoje okolie a blízkych.  

Mladí ľudia sa zadlžujú, pri pracovných neistotách sa z nich môžu stať ľudia bez domova, ktorí častokrát 

podľahnú závislostiam. Sú vystavení sociálnym a zdravotným obmedzeniam, časom sa z nich stávajú 

ľudia s reálnou nemožnosťou zapojenia sa do pracovného procesu. V rodinách sa objavuje násilie, čo 

má v konečnom dôsledku zlý dopad na mladú generáciu. 

Ďalšou ohrozenou skupinou obyvateľstva sú seniori. Tí, ktorým zdravotný stav a chuť dovoľujú zapájať 

sa do života v meste, využívajú svoju energiu v prospech seba i iných cez spoločenské a záujmové 

organizácie. Pomáhajú svojim deťom pri výchove malých potomkov a tešia sa z pokojnej staroby. 

Pribúdajú však seniori, ktorých zhoršený zdravotný stav začína obmedzovať, potrebujú sporadickú, či 

pravidelnú niekoľkohodinovú, alebo celodennú pomoc iných. 

Medzi nami žijú aj ľudia s fyzickým, alebo duševným obmedzením, niektorí sa s týmto nedostatkom 

narodili, iní ho získali ochorením, úrazom, či nevhodným spôsobom života.  

Podpora sa uskutočňuje cez rôzne druhy sociálnych služieb v domácom prirodzenom prostredí, alebo 

v zariadení s celoročnou pobytovou službou, podporné služby, či cez poradenstvo sociálnych 

pracovníkov. 

Naše mesto sa snaží citlivo reagovať na potreby občanov. Uplynulé obdobia sa venovali poskytovaným  

druhom sociálnych služieb a zvyšovaniu ich kvality, napr. budovaním bezbariérovosti, kvalifikovaným 

personálnym posilnením, vzdelávaním zamestnancov. Počas obdobia pandémie sa nám odkryli 

prevádzkové nedostatky, na ktoré treba pamätať pri plánovaní nových druhov sociálnych služieb. 

Zamestnanci v sociálnych službách aktívne participujú na starostlivosti o občanov mesta a podpore 

prijímateľov sociálnych služieb. Sú oporou rodín, ktorú v potrebnej miere odbremeňujú a pomáhajú 

samotným prijímateľom sociálnych služieb svojou prítomnosťou a činnosťami. 

Predkladaný Komunitný plán sociálnych služieb reflektuje na potreby občanov v nadväznosti na Plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, na národné priority vyplývajúce z aktuálnej legislatívy.  

Cieľom komunitného plánovania je posilňovanie sociálnej solidarity, spolupráca, zapájanie do procesu 

v podobe otvoreného dialógu zúčastnených, zvýšenie informovanosti a dostupnosti sociálnych služieb 

komunitného typu, prevencia pred sociálnym vylúčením a eliminácia sociálno-patologických javov, 

Dôležitým predpokladom úspešného naplnenia komunitných služieb, o ktoré sa v budúcom období 

usilujeme, je aj cielený transformačný plán a hľadanie zdrojov na jeho financovanie. 

Naplnením uvedených cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb na nasledujúce obdobie 

očakávame celkové zlepšenie života občanov mesta. Iba empatickým, citlivým, kvalifikovaným a 
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individuálnym prístupom k človeku a k prostrediu spolu so spoluprácou rodín a blízkych bude 

spoločnosť v meste ešte spokojnejšia a život v ňom lepší.  
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2. ÚVOD 
Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) patrí k strategickým dokumentom miestnej 

samosprávy, ktorý určuje smer a rozsah aktivít mesta Modra v oblasti sociálnych služieb, 

prispôsobuje zdroje meniacemu sa prostrediu, požiadavkám a potrebám obyvateľov mesta. KPSS je 

nástrojom, prostredníctvom ktorého sa dajú užívateľom sociálnych služieb, poskytovateľom 

sociálnych služieb i potencionálnym záujemcom a prijímateľom sociálnych služieb ako aj verejnosti 

ukázať zámery rozvoja mesta Modra v oblasti sociálnych služieb. 

Predchádzajúci KPSS mesta Modra 2017 – 2021 bol schválený uznesením MsZ č. 157/19/2016 zo dňa 

8.12.2016. Uznesením MsZ mesta Modry č. 654/21/2021 zo dňa 14.12.2021 bola schválená zmena 

časového obdobia na roky 2017 – 2022. 

Programové obdobie navrhovaného KPSS sa na základe odsúhlasenia riadiacou skupinou KPSS 

navrhuje na obdobie 2023 – 2030, ide o návrh strednodobého programového dokumentu. Návrh 

KPSS na obdobie 2023 – 2030 podlieha schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom vyplývajúc z § 83 

ods. (4) zákona č. 448/2008 Z. z. vznp o sociálnych službách. Po schválení MsZ sa stáva záväzným 

dokumentom v oblasti rozvoja sociálnych služieb, zmeny, doplnenia sa realizujú prostredníctvom 

monitorovacích a akčných plánov, ktoré sa predkladajú MsZ spravidla 1 – 2 ročných intervaloch. KPSS 

odzrkadľuje názory miestnej samosprávy, obyvateľov, poskytovateľov sociálnych služieb ako aj 

mimovládnych organizácií zastupujúcich záujmy a potreby rôznych cieľových skupín. KPSS 

reprezentuje ich spoločnú víziu v oblasti smerovania sociálnych služieb v meste Modra do roku 2030. 

 

2.1. Komunitný plán sociálnych služieb a jeho štruktúra 
Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument miestnej samosprávy. Dobrý KPSS má 

zodpovedať potrebám obyvateľom mesta a má byť v súlade s miestnymi špecifikami. Ako koncepčný 

dokument má mať určené ciele a priority v sociálnej oblasti a definované opatrenia smerujúce k 

dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. 

Špecifikom komunitného plánu je metóda, ktorou vzniká – komunitné plánovanie. Komunitné 

plánovanie sociálnych služieb predstavuje proces, ktorý mapuje miestne potreby sociálnych služieb a 

porovnáva ich s existujúcimi zdrojmi. 

Podstata komunitného plánovania spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú, 

resp. môžu týkať, do procesu ich plánovania a rozhodovania o spôsobe ich zabezpečovania. Ide 

predovšetkým o otvorený dialóg o podobe sociálnych služieb vychádzajúci z poznaných potrieb a 

zdrojov a hľadajúci najlepšie riešenia ich prepojenia. Komunitné plánovanie konfrontuje a zosúlaďuje 

záujmy všetkých zúčastnených strán a vytvára priestor pre hľadanie najlepších stratégií 

prostredníctvom vzájomnej spolupráce.  

Predkladaný komunitný plán má štyri časti, ktoré na seba logicky nadväzujú. V úvodnej časti 

predstavuje väzbu na iné strategické a programové dokumenty na miestnej, regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. Nasleduje analytická časť, ktorá pomenováva situáciu z rôznych pohľadov 

a zdrojov. Na týchto východiská je postavená strategická vízia a ciele. Veľmi dôležitý je časový 

a finančný plán, rozpracovaný podľa jednotlivých opatrení a aktivít, tak, aby sa prispelo k naplneniu 

vízie. Aby bolo možné sledovať a vyhodnocovať napĺňanie KPSS, na záver je časť venovaná spôsobu 

monitorovania a pomenované ukazovatele. 
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Text dokumentu je tvorený vo formáte, ktorý umožňuje prístupnosť elektronických textových 

dokumentov pre nevidiacich a slabozrakých (veľkosť písma, typ písma, zarovnávanie obsahu k 

ľavému okraju, čo zlepšuje čitateľnosť textu a pod.).  

 

2.2. Proces spracovania dokumentu 
Pôvodný zámer pripraviť komunitný plán na ďalšie obdobie počas roku 2021 znemožnila pandémia 

COVID-19. Z tohto dôvodu sa mesto Modra rozhodlo predĺžiť platnosť KPSS1 a počas roka 2022 

komunitné plánovanie začalo v februári 2022. O jednotlivých výstupoch a možnosti zapojenia sa do 

celého procesu boli obyvatelia mesta informovaní na webovej stránke mesta Modra2. 

KPSS bol pripravovaný v spolupráci s odborným útvarom mesta Modra a Mestským centrom 

sociálnych služieb Modra na základe zmluvy o poskytnutí služieb medzi mestom Modra a Nezávislou 

platformou SocioFórum, o.z. zo dňa 9. 2. 2022, ktorej predmetom bola spolupráca pri vypracovaní 

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Modra na roky 2023 –2030 (KPSS) vo forme odborných 

konzultácií, poradenstva a facilitácie stretnutí pracovných skupín spolupracujúcich na tvorbe KPSS. Za 

SocioFórum bol zapojený tím v zložení: Ing. Mária Filipová a Mgr. Mária Machajdíková. 

Mesto Modra vytvorilo riadiaci tím a pracovné skupiny, ktoré sa podieľali na tvorbe KPSS.  

 

 

 

 

 
1 Uznesením MsZ mesta Modry č. 654/21/2021 zo dňa 14.12.2021 bola schválená zmena časového obdobia na 
roky 2017 – 2022. 
2 Informácie na webovej stránke mesta: 
https://modra.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700032&id=10374&n=pripravujeme%2Dkomunitny%2Dplan
%2Dsocialnych%2Dsluzieb   

1. ÚVODNÁ ČASŤ

•predstavenie štruktúry, procesu a 
východísk plánovania

•väzba na strategické a programové 
dokumenty

2. ANALYTICKÁ ČASŤ

•vyhodnotenie KPSS

•socio-demografická analýza

•analýza sociálnych služieb

•analýza požiadaviek a potrieb 
obyvateľov

•SWOT analýzy

3.  STRATEGICKÁ ČASŤ

•strategická vízia

•strategické ciele, opatrenia a aktivity

•časový a finančný plán

4. MONITORING a HODNOTENIE

•spôsoby hodnotenia

•ukazovatele 

https://modra.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700032&id=10374&n=pripravujeme%2Dkomunitny%2Dplan%2Dsocialnych%2Dsluzieb
https://modra.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700032&id=10374&n=pripravujeme%2Dkomunitny%2Dplan%2Dsocialnych%2Dsluzieb
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Graf 1 Organizačná štruktúra Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Modra na obdobie rokov 2023 – 2030 

 

Úlohou riadiaceho tímu, bolo celý proces komunitného plánovania viesť a pripraviť samotný text 

komunitného plánu, jeho analytickú aj strategickú časť v spolupráci s koordinátormi procesu. 

Tabuľka 1 Členovia Riadiaceho výboru, riadiaceho tímu a členovia pracovných skupín 

 

 

Mestské zastupiteľstvo, Komisia sociálna, zdravotná a verejného poriadku, Komisia 
finančná, hospodárska, legislatívna a podnikateľských činností

Primátor mesta Juraj Petrakovič

Riadiaci výbor

Koordinátor

Pracovná skupina: Osoby 
so zdravotným 

postihnutím

Pracovná skupina: 
Seniori

Pracovná skupina: Osoby
ohrozené sociálnym 

vylúčením a v 
nepriaznivej sociálnej 

situácii

Riadiaci výbor:

Garanti KPSS:

poslanec MsZ Ing. Ján Zigo
zástupca primátora Ing. Marián Gavorník

Riadiaci tím prípravy KPSS:

Mgr. Monika Bartošová
Mgr. Jana Machalová

Mgr. Erika Strašiftáková
Mgr. Eva Ondrová, 

Mgr. Katarína Bujňáková
Mgr. Drahomíra Baričičová
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Príprava dokumentu II. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Modra na roky 2023 – 2030 bola 

realizovaná formou participatívneho plánovania, pričom do procesu tvorby dokumentu boli okrem 

pracovníkov mestského úradu zapojení zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb, zástupcovia 

občanov, zástupcovia verejného sektora, zástupcovia MNO a volení zástupcovia. Jedným z hlavných 

princípov KPSS je participatívnosť, čím sa zvyšuje podiel občanov na rozhodovacom procese 

o spôsobe zabezpečovania KPSS, legitimizuje rozhodovanie riadiacich a zastupiteľských orgánov 

a zvyšuje mieru zapojenia občanov do diania v meste. 

 

Pracovné skupiny boli vytvorené v na jar 2022. V priebehu tvorby KPSS sa uskutočnili dve stretnutia v 

rámci konkrétnej pracovnej skupiny za účasti členov riadiacej skupiny a prizvaných odborníkov. Prvé 

stretnutie bolo zamerané na oboznámenie s výstupmi analytickej časti a práci na SWOT analýzach. Na 

ďalšom stretnutí predstavená vízia Mesta Modra v oblasti sociálnych služieb pre jednotlivé cieľové 

skupiny, štruktúra programovej časti, stromy problémov a stromy cieľov. Okrem toho sa niektoré 

stretnutia riadiaceho tímu konali online. 

Pracovná skupina: Osoby so 
zdravotným postihnutím

JUDr. Lucia Zakopčanová, Mgr. 
Veronika Hevierová, Miroslav 

Križan, Ľubica Kľúčiková, Milada 
Barčíková, Zuzana Čepcová, 

Alexandra Dzureková, MUDr. 
Juraj Vivoda MPH, Mgr. Silvia 

Bieliková, Mgr. Jana Hrotková, 
PhDr. Zuzana Bilková

Pracovná skupina: 
Seniori

Gabriela Nováková, Ľudmila 
Mravcová, Mgr. Ružena 

Regecová, Mgr. Vladimír Medlen, 
Mária Kazíčková, Mária 
Ružeková, Ing. Božena 

Uherčíková, Michal Mindek, 
Phdr. Viera Jančovičová, Mgr. 
Eva Oslíková, PhD., doc.ThDr. 

Sidónia Horňanová, Ing. Ján Zigo, 
Silvia Kupkovičová, Viera Lovecká

Pracovná skupina: Osoby 
ohrozené sociálnym 

vylúčením a v nepriaznivej 
sociálnej situácii

Bohuslav Javor, PhDr. Zuzana 
Aly, Stanislav Straka, Mgr. 

Daniela Urbanová, PaedDr. 
Marcela Pechová, Mgr. Romana 

Miškovská, Mgr. Denisa 
Pikulíková, Mgr. Erika 

Strelingerová, Mgr. Eva 
Horváthová, Mgr. Beáta 
Töröková, Mgr. Veronika 

Pösingerová, Mgr. Michaela 
Galovičová

Fáza prípravná:

Vytvorenie organizačnej 
štruktúry; Vyhodnotenie 
plnenia aktuálneho KPSS

Zverejňovanie informácií 
o príprave nového KPSS

Fáza spracovávania –
analytická časť:

Analýzy socio –
demografických údajov, 

SWOT analýzy; 
dotazníkové prieskumy, 

stromy problémov, 
vyhodnotenie analýz, 
verejné prerokovanie 

výstupov z analýz

Fáza spracovávania –
strategická časť:

Strom cieľov, 
definovanie cieľov, 
stanovenie priorít, 

opatrení, aktivít, MU, 
finančný plán, 
konzultácia a 

pripomienkovanie 
strategickej časti, 
schválenie KPSS
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Možnosti stretávania a priamej komunikácie s aktérmi KPSS ovplyvnila mimoriadna situácia 

v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a pracovná vyťaženosť aktérov s jej riešením. Aj 

z týchto dôvodov sa harmonogram procesu tvorby musel prispôsobovať situácii. Pre informovanie 

verejnosti, ako aj pre účely verejného prerokovávania sa využívali online kanály, webová stránka 

mesta, kde boli priebežne zverejňované informácie a výstupy z pracovných stretnutí.  

Detailnejší časový harmonogram realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Modra na 

roky 2023 – 2030 je zverejnený na webovej stránke3. 

2.3. Väzba na iné strategické dokumenty 
Pri príprave KPSS je nevyhnutné analyzovať ďalšie strategické a programové dokumenty na 

medzinárodnej a národnej úrovni, na úrovni samosprávneho kraja, ale aj na úrovni mesta Modra, aby 

bola zabezpečená nadväznosť a previazanosť KPSS s nimi.  

Globálna a medzinárodná úroveň, z ktorej vychádza a nadväzuje na ňu národná úroveň 

Európsky dohovor o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd (1950) 

 

Európska charta sociálnych práv 

 

Dohovor OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím (2010) 

 

 

 

 

 

Dohovor o právach dieťaťa (1991) 

 

Dohovor proti mučeniu a inému 

krutému, neľudskému a ponižujúcemu 

zaobchádzaniu či trestaniu (1988) 

• Právo na život, zákaz mučenia, zákaz otroctva 

a nútenej práce, právo na slobodu a bezpečnosť.... 

 

• Rovnosť a nediskriminácia 

 

• Ženy so zdravotným postihnutím 

• Deti so zdravotným postihnutím 

• Zvyšovanie povedomia 

• Prístupnosť 

• Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti 

• Sloboda prejavu a prístup k informáciám 

 

Stratégie (odvetvové) v hierarchickej nadväznosti – národná, regionálna 

Programové vyhlásenie vlády SR na 

obdobie 2021 – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Integrácia seniorov do spoločnosti, zvýšenie 

dostupnosti sociálnej a zdravotnej starostlivosti 

• Poskytovanie odbornej pomoci multidisciplinárnym 

tímom pri riešení problémov rodín 

• Adresná forma financovania sociálnych služieb, 

sociálne služby poskytované na komunitnom princípe, 

aby človek mohol zotrvať čo najdlhšie vo svojom 

prirodzenom prostredí, najmä poskytovaním 

ambulantných a terénnych SS 

• Zvýšenie dostupnosti služieb krízovej intervencie 

 

 
3 Harmonogram: https://modra.sk/assets/File.ashx?id_org=700032&id_dokumenty=10379  

https://modra.sk/assets/File.ashx?id_org=700032&id_dokumenty=10379
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Národné priority rozvoja sociálnych 

služieb na obdobie 2021 – 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v 

BSK 

• NP1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú 

starostlivosť a podporu s cieľom zabezpečenia 

dostupnosti rôznorodých sociálnych služieb 

komunitného charakteru v súlade s potrebami 

cieľových skupín sociálnych služieb 

• NP2: Zavedenie systému integrovanej sociálno-

zdravotnej starostlivosti 

• NP3: Podpora prepájania sociálnych služieb a 

neformálnej (najmä rodinnej) starostlivosti ako 

súčasti systému starostlivosti o osoby odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby 

• NP4: Podpora zvyšovania kvality sociálnych služieb 

 

• Zabezpečenie dostupnosti a finančnej udržateľnosti 

sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity a na 

základe individuálnych potrieb jednotlivca 

• Podporenie prechodu poskytovania sociálnych služieb 

z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. 

• Zvyšovanie a posilňovanie kvality a efektívnosti 

poskytovaných sociálnych služieb 

• Podporenie rozvoja sociálnych služieb vedúcich k 

odstraňovaniu sociálnych bariér a sociálneho 

vylúčenia 

 

Strategické dokumenty na miestnej (lokálnej) úrovni 

PHSR Modra: Vízia mesta Modra 

„Chceme aby v roku 2020 mesto Modra 

bolo kultúrne, otvorené a bezpečné 

mesto, rešpektujúce, udržiavacie a 

zveľaďujúce bohaté prírodné a kultúrne 

dedičstvo. Mesto, ktoré harmonickým, 

rozvážnym a cieľavedomým rozvojom 

zabezpečí všetkým skupinám 

obyvateľom zvyšovanie kvality života. 

Chceme aby v roku 2020 mesto Modra 

bolo: 

v sociálnej oblasti: 

mestom s vyváženou sociálnou a 

zdravotnou infraštruktúrou a službami, 

mestom aktívnym v oblasti vzdelávania, 

športu,“ 

3. Prioritná oblasť - SOCIÁLNA 

Strategický cieľ: Zvýšiť kvalitu sociálnej, zdravotnej, 

vzdelanostnej a športovej infraštruktúry a služieb 

 

Podoblasť –3.1 Sociálna starostlivosť a vzdelávania 

Špecifický cieľ: Zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnej a 

zdravotníckej infraštruktúry a služieb 

 

3.1.1 Strategický prístup v sociálnej a zdravotníckej 

oblasti 

3.1.2 Renovácia a rozvoj sociálnej a zdravotníckej 

infraštruktúry a služieb 

3.1.3 Sociálne začlenenie a integrácia znevýhodnených 

skupín  
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3. ANALYTICKÁ ČASŤ 

3.1. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Modra za obdobie 

2017 – 2021 

3.1.1. Hodnotenie stanovených cieľov KPSS na roky 
Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Modra na obdobie rokov 2017 – 2021 je spracovaný 

v rozsahu 58 strán, z ktorých viac ako ¼ obsahuje odpis strategických dokumentov (Národné priority 

rozvoja sociálnych služieb 2015 – 2020, odpisy zo zákona č. 448/2008 Z.z. vznp o sociálnych službách) 

– sú to len obecne uvedené východiská, chýba väzba na strategické dokumenty regionálneho 

(Koncepcia rozvoja sociálnych služieb BSK) a lokálneho významu (Program rozvoja mesta Modra na 

roky 2014 – 2020). Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) identifikoval tri základné 

cieľové skupiny pre komunitné plánovanie: 

• Seniori 

• Občania so zdravotným postihnutím 

• Občania ohrození sociálnym vylúčením a občania v nepriaznivej sociálnej situácii 

KPSS na obdobie rokov 2017 – 2021 bol schválený uznesením MsZ č. 157/19/2016 dňa 8.12.2016 

uznesením MsZ č. 654/21/2021 zo dňa 14.12.2021 bola schválená zmena časového obdobia na roky 

2017 – 2022. 

Schvaľovanie akčných plánov ako aj priebežné vyhodnocovanie KPSS podľa zverejnených 

harmonogramov (a programu zasadnutí MsZ) sa v priebehu programovacieho obdoba 

neuskutočňovali. Z uvedených dôvodov je možné vyhodnotenie KPSS za obdobie 2017 – 2022 urobiť 

viac-menej formálne, nakoľko s dokumentom sa cielene nepracovalo vo väzbe na programový 

rozpočet a iné dokumenty mesta. 

Strategická časť KPSS obsahuje celkom 12 opatrení, ktoré sú kombinované pre viaceré cieľové 

skupiny v jednom opatrení. KPSS neobsahuje finančný plán (pri niektorých opatreniach sú uvedené 

orientačné finančné alokácie). Vyhodnotenie vychádza z návrhu odporúčaní, ktoré sa v časti 

vyhodnotenia delia na opatrenia prierezového charakteru , čo znamená, že sa vzťahujú na všetky 

cieľové skupiny a opatrenia pre cieľové skupiny definované v KPSS 2017 – 2022. 

Opatrenia prierezové (pre všetky cieľové skupiny) 

Č.1 Vytvorenie informačnej stratégie a politiky o SS 

v meste Modra 

splnené Čiastočne 

splnené 
nesplnené 

 x  

Č.2 Posilnenie kapacít sociálneho poradenstva na 

MsÚ Modra/MCSS Modra 

splnené Čiastočne 

splnené 
nesplnené 

 x  

Č.3 Zlepšenie fyzickej prístupnosti verejných služieb 

v meste Modra 

splnené Čiastočne 

splnené 
nesplnené 

  x 

Zdôvodnenie nesplnenia opatrenia: Fyzická dostupnosť verejných budov nebola riešená, boli riešené 

len bezbariérové prístupy v rámci úprav povrchov miestnych komunikácií. 

 

Opatrenia SENIORI 

Č.1 Vytvorenie pozície terénny sociálny pracovník pre 

seniorov a osoby so ZP 

splnené Čiastočne 

splnené 
nesplnené 

  x 

Č.2 Monitorovanie a signalizácia pomoci pre seniorov splnené Čiastočne 

splnené 
nesplnené 
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  x 

Č.3 Rozšírenie opatrovateľskej služby pre seniorov splnené Čiastočne 

splnené 
nesplnené 

 x  

Č.4  Zariadenie  pre seniorov/špecializované 

zariadenie komunitného typu – max. 12 miest 

splnené Čiastočne 

splnené 
nesplnené 

  x 

Č. 5 Požičiavanie pomôcok splnené Čiastočne 

splnené 
nesplnené 

 x  

Zdôvodnenie nesplnenia opatrenia: Pozícia terénneho sociálneho pracovníka pre seniorov a OZP 

nebola vytvorená, počas vypuknutia „ukrajinskej“ krízy bola dočasne na 3 mesiace vytvorené pozícia 

terénneho sociálneho pracovníka. 

Sociálna služba Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa nerealizovala nakoľko, počas 

obdobia opatrení pri Covid-19 bola obmedzená možnosť realizácie prieskumu a analýzy potrebnosti 

a záujmu medzi seniormi a občanmi so zdravotným postihnutím o túto sociálnu službu.  

 

Opatrenia OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Č.1 Poskytovanie odľahčovacej služby pre rodiny so 

zdravotne postihnutým členom 

splnené Čiastočne 

splnené 
nesplnené 

  x 

Č.2 Monitorovanie a signalizácia pomoci pre seniorov splnené Čiastočne 

splnené 
nesplnené 

  x 

Č.3 Vytvorenie podporovaného/tréningového 

bývania pre osoby so ZP 

splnené Čiastočne 

splnené 
nesplnené 

  x 

Č. 4 Požičiavanie pomôcok splnené Čiastočne 

splnené 
nesplnené 

 x  

Zdôvodnenie nesplnenia opatrenia:  

V rámci pôvodného zámeru opatrenia Odľahčovacia služba nie je spojená s krátkodobým 

ubytovaním aj rodinného príslušníka, resp. nie je poskytované akútne krátkodobé núdzové bývanie.  

Sociálna služba Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa nerealizovala nakoľko, počas 

obdobia opatrení pri Covid-19 bola obmedzená možnosť realizácie prieskumu a analýzy potrebnosti 

a záujmu medzi seniormi a občanmi so zdravotným postihnutím o túto sociálnu službu.  

 

Opatrenia OSOBY OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM A V NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

Č.1 
Vytvorenie pozície terénny sociálny pracovník 

pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

splnené 
Čiastočne 

splnené 
nesplnené 

  x 

Č.2 
Zabezpečenie krátkodobého núdzového 

ubytovania 

splnené 
Čiastočne 

splnené 
nesplnené 

  x 

Č.3 
Vytvorenie nízkoprahového denného centra pre 

deti a rodiny 

splnené 
Čiastočne 

splnené 
nesplnené 

  x 

Zdôvodnenie nesplnenia opatrenia: 

Pozícia terénneho sociálneho pracovníka Osoby ohrozené sociálnym vylúčením nebola vytvorená, 

počas vypuknutia „ukrajinskej“ krízy bola dočasne na 3 mesiace vytvorené pozícia terénneho 

sociálneho pracovníka. 
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3.1.2. Ekonomická analýza sociálnych služieb za roky 2017 – 2021 
Zákon č. 448/2008 Z. z. vznp o sociálnych službách v § 83 ods.(5) bod e) určuje, že KPSS obsahuje 

okrem iných aj finančné podmienky, ktoré obec a zapojené subjekty do tvorby a realizácie KPSS 

zabezpečia (kvantifikácia a previazanosť na programový rozpočet) v plánovanom období. Ako je 

vyššie uvedené KPSS 2017 – 2021 neobsahuje tieto časti. Z podkladov MsÚ Modra a zo zverejnených 

dokumentov sa analyzovali a vyhodnocovali ekonomické podmienky realizácie KPSS 2017 – 2021. 

Tabuľka 2 Bežné výdavky do sociálnych služieb Mesto Modra za obdobie rokov 2017 – 2021 

Rok Bežné výdavky 
Program:12.1 Sociálne 

služby (skutočné čerpanie) 

Kapitálové výdavky Medziročný %  
nárast BV 

2017 396 227,05 9 200,00  

2018 437 880,00 2 400,00 4,62 

2019 542 993,95 5 000,00 24,00 

2020 618 127,15  13,84 

2021 651 168,39 8 900,00 5,35 
Zdroj: MsÚ Modra, ekonomický odbor 

Vyššie uvedená tabuľka uvádza objem výdavkov na sociálne služby v priebehu rokov 2017 – 2021. 

Mesto Modra každoročne zvyšuje objem výdavkov do sociálnych služieb, v roku 2019 ide o nárast až 

o 24 % z dôvodu financovania  10% - nej valorizácie miezd vo verejnej službe a nárastu počtu 

zamestnancov (odborník pre kvalitu, asistent sociálnej rehabilitácie, zvýšenie príplatkov za víkendy, 

sviatky a nočné smeny). V roku 2021 dochádza v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 k nárastu 

o 5,35%, čo bolo ovplyvnené aj dopadmi pandémie na rozpočet mesta (zriadenie karanténnej 

a izolačnej miestnosti, nárast financií na hygienické a dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky 

pre zamestnancov). 

Tabuľka 3 Podiel bežných výdavkov do sociálnych služieb z celkových bežných výdavkov mesta Modra (bez rozpočtových 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) 

Rok Bežné výdavky 
Program:12.1 Sociálne 

služby 

Bežné výdavky spolu: 
Programový rozpočet 

% podiel BV-SS/  
BV-mesto 

2019 542 993,95 3 665 970,60 14,81 

2020 618 127,15 3 924 176,76 15,75 

2021 651 168,39 4 246 505,07 15,33 
Zdroj: MsÚ Modra, ekonomický odbor 

Sociálne služby predstavujú cca 15 % výdavkov z rozpočtu mesta (bez rozpočtových organizácií). 

Tabuľka 4 Podiel bežných výdavkov do sociálnych služieb z celkových bežných výdavkov mesta Modra (vrátane rozpočtových 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) 

Rok Bežné výdavky 
Program:12.1 Sociálne 

služby 

Bežné výdavky spolu: 
Programový rozpočet 

% podiel BV-SS/ 
BV-mesto 

2019 542 993,95 7 651 715,65 7,10 

2020 618 127,15* 8 449 930,00 7,32 

2021 651 168,39 8 875 979,04 7,34 
Zdroj: MsÚ Modra, ekonomický odbor 

Sociálne služby predstavujú cca 7 % výdavkov z rozpočtu mesta (vrátane rozpočtových organizácií). 
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Tabuľka 5 Výdavky na sociálne služby na 1 obyvateľa 

Rok Bežné výdavky 
SS (CSS + stravovanie) 

Počet obyvateľov 
mesta Modra¹ k 31.12. 

Výdavky na SS/1obyv. 

2019 837 805,57 9 282 90,26 

2020 896 596,59 9 246 96,97 

2021 980 166,27 9 349 104,84 
Zdroj: MsÚ Modra, ekonomický odbor, MsCSS Modra, evidencia obyvateľov 

Výdavky prepočítané na 1 obyvateľa mesta za rok 2021 predstavujú cca 105 € a medziročne narastajú 

v roku 2020 o 7,4 % a v roku 2021 o 8,1 %. 

Pre ilustráciu zdrojového krytia v rámci viaczdrojového financovania uvádzame vybrané druhy SS 

dlhodobej starostlivosti, krízovej intervencie a ambulantnej sociálnej služby jedáleň- 

Graf 2 Podiel finančného krytia (v %) – Zariadenie opatrovateľskej služby Súkennícka 

 

Financovanie sociálnych služieb je v zmysle zákona o sociálnych službách viaczdrojové  (pričom 

hlavnými zdrojmi financovania sú štát, miestna samospráva a prijímateľ SS). Z vyššie uvedeného grafu 

vidno proporčné zastúpenie jednotlivých zdrojov, pričom mierne narastá krytie zo zdrojov 

samosprávy. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet odkázaných občanov bude vhodné do budúcnosti 

uvažovať so zvýšením úhrad (zmena VZN o úhradách za SS). 

Graf 3 Podiel finančného krytia výdavkov (v %) – Zariadenie núdzového bývania 

úhrady štát mesto

2019 24,34 39,27 36,33

2020 24,47 35,43 39,98

2021 21,4 36,02 42

0
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15
20
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45

Podiel finančného krytia (v %) ZOS Súkennícka
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Z vyššie uvedeného grafu je zrejmý podiel viaczdrojového financovania (štát, mesto, prijímateľ), od 

roku 2019, keď viac ako 50% výdavkov bolo kryté z rozpočtu mesta sa situácia v roku 2021 zmenila 

a viac ako 60 % výdavkov je krytých z príspevkov štátu. Úhrady od prijímateľov SS vzhľadom na to, že 

sa jedná o služby krízovej intervencie sú na úrovni 10 – 16 %. 

Graf 4 Podiel finančného krytia výdavkov (v %) - Jedáleň 

  

Pozitívne možno hodnotiť zabezpečovanie stravovania prostredníctvom jedálne so značným 

podielom účasti mesta na vykrytí výdavkov (30 – 44%). 

Graf 5 Podiel použitých finančných prostriedkov podľa jednotlivých foriem SS v Meste Modra v rokoch 2019 - 2021 

úhrada štát mesto

2019 10,26 35,47 54,27

2020 16,92 43,07 40

2021 15,45 62,36 22,2
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Mesto Modra viac ako polovicu výdavkov (cca 52 – 55%) vynakladá na pobytové sociálne služby. 

Najnižší je podiel výdavkov do sociálnych služieb krízovej intervencie. Výdavky na terénne sociálne 

služby sú na úrovni 14 – 15%, na ambulantné SS vynakladá mesto Modra cca ¼ výdavkov. 

Tabuľka 6 Finančné prostriedky na sociálne služby ako príjmy mesta na základe zákonom účelovo určených pre sociálne 
služby 

 
5%PD ŠR Mesto úhrady PSS úhrady 

stravovanie 
súčet príjmov 

2019 197 422,28 190 993,95 192 577,72 251 991,13 36 737,3 869 722,38 

2020 190 476 203 127,15 224 524 272 531,21 43 783,8 934 442,16 

2021 201 294,05 237 056,91 213 705,95 305 044,5 50 517,7 1 007 619,11 

 

Graf 6 Podiel príjmov na financovanie sociálnych služieb (v %) v rokoch 2019 - 2021 

 

2019 % 2020 % 2021 %

Pobytové DS 426 477,92 52,17 455 093,59 53,93 512 372,66 55,76

KRÍZOVÁ INTERVENCIA 53 735,39 6,57 46 897,73 5,51 50 659,50 5,51

TERÉNNE SS 126 996,33 15,53 107 174,45 13,81 126 908,76 13,81

AMBULANTNÉ SS 210 231,71 25,72 234 636,02 27,81 228 913,35 24,91

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

Podiel FP podľa jednotlivých foriem SS

Pobytové DS KRÍZOVÁ INTERVENCIA TERÉNNE SS AMBULANTNÉ SS

5%PD štát mesto PRiSS Stravnici

2019 0,226994596 0,219603352 0,221424358 0,289737433 0,042240261

2020 0,203839262 0,217377981 0,240275974 0,291651235 0,046855549

2021 0,199771965 0,235264405 0,212090013 0,302737907 0,050135711
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Graf 6 poskytuje obraz o zdrojovom krytí (príjmy) pre financovanie sociálnych služieb. 5% z 

výnosu DPFO4, finančný príspevok na poskytovanie SS v zariadeniach podmienených odkázanosťou 

poskytovaný MPSVaR SR, úhrady od prijímateľov sociálnych služieb resp. stravníkov a príspevky 

mesta. 

Najvyšší podiel tvoria príjmy od užívateľov sociálnych služieb (od 32 – 35%), výnosy z DPFO činia 20 – 

23 % , MPSVaR SR kryje výdavky vo výške 22 – 24 % a mesto pokrýva v rozsahu 20 – 24 %. Možno 

konštatovať, pomerne vyvážený podiel jednotlivých zdrojov krytia. 

Tabuľka 7 Finančné prostriedky na sociálne služby ako výdavky mesta (MsCSS a stravovanie dôchodcov Harmónia, Králová, 
Piesok) 

  BV MsCSS Výdavky 
stravovanie 

BV MsCSS + 
stravovanie 

2019 791 973,97 45 831,6 837 805,57 

2020 843 801,79 52 794,8 896 596,59 

2021 918 854,27 61 312,0 980 166,27 

 

Graf 7 Výdavky na sociálne služby v Modre (CSS + stravovanie) 

 

Mesto Modra na plnenie originálnych kompetencií vyplývajúcich zo zákona o sociálnych službách 

zriadilo príspevkovú organizáciu Mestské centrum sociálnych služieb s právnou subjektivitou. 

Niektoré úlohy napr. stravovanie dôchodcov v častiach Harmónia, Králová, Piesok sú zabezpečované 

priamo útvarom sociálnych vecí mesta subdodávateľsky. 

Graf 8 Príjmy a výdavky do sociálnych služieb, mesto Modra 2019 - 2021 

 
4 Rozdeľovanie dane obciam zohľadňuje samosprávne kompetencie určené na prefinancovanie opatrovateľskej 
služby prostredníctvom kritéria A.4, v ktorom je zohľadnený počet obyvateľov, ktorí dovŕšili 62 rokov. Toto 
kritérium je smerované na financovanie potrieb v sociálnej oblasti pre obyvateľov v poproduktívnom veku, pre 
ktorých obec zabezpečuje opatrovateľskú službu v zmysle platnej legislatívy. 
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BV CSS 791973,97 843801,79 918854,27

vydav.strav. 45831,6 52794,8 61312
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Mesto Modra úlohy vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách plní v rámci možností. Je možné 

konštatovať, že príjmy aj výdavky majú trend zvyšovania (čo vyplýva aj z legislatívnych zmien – 

zvyšovanie miezd). Mesto Modra okrem účelovo určených finančných zdrojov do sociálnej oblasti 

prispieva na sociálne služby aj z vlastných príjmov, ktoré sú vo výške 20 – 24 %. 

 

3.1.3. Závery k hodnoteniu KPSS za roky 2017 - 2022 
K celkovému vyhodnoteniu KPSS mesta Modra za obdobie rokov 2017 – 2022 možno uviesť, že z 15 

prijatých opatrení bolo čiastočne splnených 5 a nesplnených bolo 10 opatrení, čo naznačuje, že KPSS 

sa realizoval ako obligatórna povinnosť zo zákona, ale neplnil svoje skutočné poslanie - byť 

podkladom pre rozvojové zámery v jednotlivých rokoch s prepojením na programový rozpočet. 

Opatrenie : Vytvorenie informačnej stratégie 

a politiky o sociálnych službách v meste Modra 

Opatrenie je čiastočne splnené. 

Opatrenie : Posilnenie kapacít sociálneho 

poradenstva na MsÚ Modra/MCSS Modra 

Opatrenie je čiastočne splnené 

Opatrenie: Vytvorenie nízkoprahového 

denného centra pre deti a rodiny 

Opatrenie nebolo splnené. 

Opatrenie: Zlepšenie fyzickej prístupnosti 

verejných služieb v meste Modra 

Opatrenie nesplnené  

Opatrenie: Vytvorenie pozície terénny sociálny 

pracovník mesta Modra 

Opatrenie nebolo splnené.  

Opatrenie: Poskytovanie odľahčovacej služby 

pre rodiny a núdzového ubytovania 

Opatrenie je nesplnené.  

Opatrenie: Požičiavanie pomôcok Oficiálne služba požičiavanie pomôcok mestom 

Modra alebo MsCSS Modra nie je registrovaná - 

nesplnené 

Opatrenie: Monitorovanie a signalizácie pomoci 

pre seniorov 

Opatrenie je nesplnené 

Opatrenie: Rozšírenie opatrovateľskej služby 

pre seniorov 

Opatrenie je čiastočne splnené.  

 

Opatrenie: Zariadenie pre 

seniorov/špecializované zariadenie 

komunitného typu – max. 12 miest 

Opatrenie nesplnené 

2019 2020 2021

príjmy SS 869722,38 934442,16 1007619,11

BV CSS + strav.Har 871741,38 936462,16 1009640,11
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Opatrenie: Vytváranie podmienok a spolupráce 

s DSS a ZPB Merema v oblasti 

deinštitucionalizácie zariadenia 

Opatrenie nesplnené 

Opatrenie: Vytvorenie podporovaného 

/tréningového bývania pre osoby so 

zdravotným postihnutím 

Opatrenie je nesplnené. 

 

Je možné konštatovať, že posledné 2 roky programovacieho obdobia boli poznačené krízovými 

situáciami (pandémia COVID-19, vojna na Ukrajine a pod.), čo mohlo byť dôsledkom neplnenia, ale 

predchádzajúce 3 roky programovacieho obdobia a celý proces KPSS naznačuje, že sa s KPSS 

priebežne nepracovalo. 

Naopak ekonomická analýza poukazuje na financovanie „zodpovedné“ a vyvážené, poukazujúc na 

viaczdrojovosť financovania (štát, mesto, občan). Mesto si plní povinnosti vo vzťahu k poskytovaniu 

finančných zdrojov získaných v rámci príjmov do rozpočtu mesta na účely sociálnych vecí a v prípade 

potreby doplnením aj z vlastných príjmov, čo nie je bežné u miestnych samospráv. Vzhľadom na 

originálnu pôsobnosť vo vzťahu k sociálnym službám často krát miestne samosprávy nie všetky 

finančné prostriedky systémovo určené použijú na účely sociálnych služieb, čím sa stávajú sociálne 

služby pre občana v prípade potreby nedostupné, napriek obligatórnej povinnosti občanovi pomoc 

poskytnúť. 

3.2. Demografická situácia a prognózy jej ďalšieho vývoja mesta MODRA 
Demografický vývoj na Slovensku výrazne ovplyvňuje starnutie populácie, ako dôsledok dlhodobej 

nízkej pôrodnosti a zvyšujúceho sa veku dožitia. Každoročne sú na Slovensku prepisované historické 

maximá indexu starnutia a priemerného veku. Rok 2018 bol prelomový v rámci sledovania starnutia 

populácie. Historicky prvýkrát na Slovensku prevýšil počet a podiel seniorov počet a podiel detí5. 

Podľa prognóz Eurostatu obyvateľstvo Slovenska bude starnúť najintenzívnejšie zo všetkých krajín 

Európskej únie. Hovoríme o trende intenzívneho starnutia. Odborníci hovoria, že v roku 2080 bude 

Slovensko na čele rebríčka, čo sa týka ukazovateľa ekonomickej závislosti starších osôb (pomer medzi 

počtom obyvateľov nad 65 rokov a ekonomicky aktívnym obyvateľstvom).  

Tabuľka 8 Demografické ukazovatele SR, roky 2017 – 2021 

ukazovateľ 2021 2020 2019 2018 2017 

Index ekonomického zaťaženia osôb (Percento) 50,26 49,2 47,95 46,59 45,21 

Index ekonomickej závislosti mladých ľudí (Percento) 24,13 23,73 23,41 23,08 22,67 

Index ekonomickej závislosti starých ľudí (Percento) 26,13 25,47 24,54 23,52 22,54 

Index starnutia (Percento) 108,27 107,34 104,8 101,9 99,43 

Mediánový vek (Rok) 41,8 41,4 41 40,6 40,2 

Podiel osôb v poproduktívnom veku (Percento) 17,39 17,07 16,58 16,04 15,52 

Podiel osôb v predproduktívnom veku (Percento) 16,06 15,9 15,83 15,74 15,61 

Podiel osôb v produktívnom veku (Percento) 66,55 67,03 67,59 68,22 68,87 

Priemerný vek obyvateľa (Rok) 41,39 41,26 41,06 40,82 40,59 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/  

 
5 Demografický vývoj SR v roku 2018 v kontexte posledných desiatich rokov (Ústredie ŠÚ SR, 
https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/7b1929d9-182b-40b7-add8-
4f131a0bea22/Demograficky_vyvoj_poslednych_10rokov.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mFUEoFW)  

http://datacube.statistics.sk/
https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/7b1929d9-182b-40b7-add8-4f131a0bea22/Demograficky_vyvoj_poslednych_10rokov.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mFUEoFW
https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/7b1929d9-182b-40b7-add8-4f131a0bea22/Demograficky_vyvoj_poslednych_10rokov.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mFUEoFW
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Podľa demografických prognóz pripravených v roku 2013 bol do roku 2035 pre okres Pezinok 

prognózovaný nárast počtu obyvateľov o 4,95 % (na 63 578). Tento nárast však má byť podmienený 

mobilitou obyvateľov, lebo prirodzený prírastok v roku 2035 má byť -4,42 na 1000 obyvateľov. 

Odhadovaný priemerný vek obyvateľov v roku 2035 v okrese Pezinok by mal byť 45,32 rokov6. 

Podľa údajov štatistické úradu počet obyvateľov mesta Modra v sledovanom období narástol o 4,16 

%. Mesto Modra má v porovnaní so celoslovenským priemerom vyšší priemerný vek obyvateľa 

a výrazne vyšší index starnutia (o 16,42 p.b.) 

Tabuľka 9 Počet obyvateľov mesta Modra v rokoch 2017 - 2021, spolu, podľa pohlavia, index starnutia, priemerný vek 
 

2021 2020 2019 2018 2017 

Počet obyvateľov k 31.12. spolu 9349 9009 9046 9042 8976 

Počet obyvateľov – muži 4547 4375 4390 4385 4359 

Počet obyvateľov – ženy 4802 4634 4656 4657 4617 

Index starnutia (Percento) 124,69 119,15 115,05 110,2 111,09 

Priemerný vek obyvateľa (Rok) 42,86 42,53 42,21 41,85 41,77 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/  

V predproduktívnej časti populácie je vyrovnaný podiel žien a mužov, iba veľmi mierne prevláda 

mužské pohlavie, ale v poproduktívnej časti populácie výrazne prevláda ženské pohlavie a so 

zvyšujúcim sa vekom sa podiel žien ešte zvyšuje. Demografické údaje potvrdzujú feminizáciu staroby. 

Tento ukazovateľ je potrebné zohľadňovať pri plánovaní pobytových sociálnych služieb a zohľadniť 

v pomere kapacít ženské a mužské lôžka/miesta.  

Tabuľka 10 Bilancia obyvateľstva mesta Modra podľa vekových skupín - predproduktívny a poproduktívny vek, roky 2019 - 
2021 

 
2021 2020 2019  

Spolu Ženy Spolu Ženy Spolu Ženy 

predproduktívny vek 

4 roky alebo menej 459 216 47,06% 471 222 47,13% 494 241 48,79% 

Od 5 do 9 rokov 485 236 48,66% 478 234 48,95% 479 242 50,52% 

Od 10 do 14 rokov 514 246 47,86% 487 230 47,23% 456 209 45,83% 

poproduktívny vek 

Od 65 do 69 rokov 632 354 56,01% 605 327 54,05% 601 343 57,07% 

Od 70 do 74 rokov 517 311 60,15% 485 304 62,68% 455 279 61,32% 

Od 75 do 79 rokov 316 186 58,86% 307 182 59,28% 287 173 60,28% 

Od 80 do 84 rokov 192 123 64,06% 168 111 66,07% 160 107 66,88% 

85 rokov alebo viac 161 116 72,05% 146 112 76,71% 141 106 75,18% 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/  

V meste Modra v predproduktívnej časti populácie došlo v priebehu rokov 2017 – 2020 k miernemu 

nárastu o 0,57 p. b., ale v roku 2021 sa tento nastal pokles. V poproduktívnej časti populácie 

dochádza za rovnaké obdobie k výraznejšiemu nárastu a to o 2,37 p. b. Celoslovenský podiel osôb 

v poproduktívnom veku na konci roku 2021 bol 17,39 %. 

Tabuľka 11 Vekové zloženie obyvateľstva mesta Modra k 31.12 za roky 2017 – 2021 podľa ekonomických vekových skupín v 
% 

 
6 Zdroj: http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Prognoza_okresy_SR_2035.pdf  

http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Prognoza_okresy_SR_2035.pdf
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Ukazovateľ: 2021 2020 2019 2018 2017 

Podiel osôb v predproduktívnom veku  15,6 15,94 15,8 15,83 15,37 

Podiel osôb v produktívnom veku  64,96 65,07 66,03 66,73 67,55 

Podiel osôb v poproduktívnom veku  19,45 18,99 18,17 17,44 17,08 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/  

Index ekonomického zaťaženia vyjadruje počet osôb v predproduktívnom veku a poproduktívnom 

veku pripadajúci na 100 osôb v produktívnom veku. Index ekonomickej závislosti mladých ľudí 

vyjadruje počet osôb v predproduktívnom veku na 100 osôb v produktívnom veku a index 

ekonomickej závislosti starých ľudí vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku na 100 osôb v 

produktívnom veku. Za sledované obdobie sa v meste Modra výrazne zvyšuje index ekonomického 

zaťaženia produktívnej časti populácie a index ekonomickej závislosti starých ľudí. Obidva tieto 

indexy sú vyššie ako slovenský priemer (viď tabuľka 8). 

Tabuľka 12 Index ekonomického zaťaženia, index ekonomickej závislosti v meste Modra za roky 2017 - 2021 v % 

Ukazovateľ: 2021 2020 2019 2018 2017 

Index ekonomického zaťaženia osôb 53,94 53,68 51,45 49,85 48,05 

Index ekonomickej závislosti mladých ľudí 24,01 24,5 23,92 23,72 22,76 

Index ekonomickej závislosti starých ľudí 29,94 29,19 27,52 26,14 25,28 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/  

V meste Modra dlhodobo prevažuje obyvateľstvo slovenskej národnosti. Podľa sčítania obyvateľov, 

domov a bytov v roku 2021 tvorili 91,63 %. Okrem Slovákov v Modre žije mnoho národnostných 

menšín, avšak ani najpočetnejšia (maďarská) neprevyšuje 1% celkového počtu obyvateľov. Ozbrojený 

konflikt na Ukrajine a s ním spojený príchod utečencov v roku 2022 môže mať aj trvalejší dopad na 

početnosť tejto národnostnej menšiny. 

Tabuľka 13 Počet obyvateľov mesta Modra podľa vybraných národností v roku 2021 

Národnosť Počet v roku 2021 % v roku 2021 

slovenská 8564 91,63 

maďarská 65 0,7 

česká 56 0,6 

nemecká 16 0,17 

ukrajinská 15 0,16 

ruská 10 0,11 

iná 79 0,85 

nezistená (abs.) 541 5,79 
Zdroj: https://www.scitanie.sk/  

 

Jedným z dominantných znakov nového modelu sobášnosti na Slovensku je odkladanie prvých 

sobášov, čo sa okrem samotnej intenzity prejavuje aj na hodnotách priemerného veku pri prvom 

sobáši. Ten v podstate od začiatku 90. rokov kontinuálne a pomerne dynamicky rastie. Jeho hodnoty 

na Slovensku u slobodných mužov už dosiahli v roku 2021 úroveň 34,95 rokov a u slobodných žien 

prekročili úroveň 32 rokov7. 

 
7 Zdroj: http://datacube.statistics.sk/ 

http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
https://www.scitanie.sk/
http://datacube.statistics.sk/
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Priemerný vek snúbencov pri uzatváraní manželstiev v okrese Pezinok v roku 2021 bol o 0,47 roka 

vyšší ako celoslovenský priemer. Priemerný vek žien bol v roku 2021 v okrese Pezinok o 1,36 roka 

vyšší ako slovenský priemer.  

Tabuľka 14 Priemerný vek snúbencov a priemerný vek vzájomne slobodných snúbencov pri uzatváraní manželstiev v okrese 
Pezinok v rokoch 2017 - 2021 

 
 2021 2020 2019 2018 2017 

Priemerný vek snúbencov Muži 35,42 36,19 35,05 35,37 35,13 

Ženy 33,45 33,1 32,52 31,88 32,49 

Priemerný vek vzájomne 
slobodných snúbencov 

Muži 32,6 32,99 31,79 31,95 31,83 

Ženy 30,22 29,75 29,35 29,41 29,54 
Zdroj: http://datacube.statistics.sk/  

Vývoj rozvodovosti na Slovensku viac-menej kontinuálne rástli do rokov 2006 – 2010, keď ročne 

zanikalo právnou cestou viac ako 12 tis. manželstiev a intenzita rozvodovosti dosahovala viac ako 40 

%. V nasledujúcom období klesal nielen počet rozvodov, ale aj samotná intenzita rozvodovosti. 

Rozvodovosť na Slovensku dlhodobo klesá. Týka sa to aj okresu Pezinok. 

V okrese Pezinok priemerná dĺžka trvania rozvedeného manželstva bola v roku 2021 12,8, roka, čo je 

zníženie oproti roku 2017, keď v priemere mali rozvedené manželstvá dĺžku 14,5 roka. Obidve tieto 

hodnoty sú nižšie ako boli priemery na Slovensku alebo v Bratislavskom kraji. 

Slováci považujú za najčastejšie príčiny rozdielnosť pováh, názorov a záujmov (75,24 %), ďalšou 

najčastejšie uvádzanou príčinou je nevera (9,51 %). Podobne tomu bolo aj v prípade príčin rozvodov 

v okrese Pezinok v roku 2021 - rozdielnosť pováh, názorov a záujmov (84,8 %), nasledovala nevera 

(7,6 %) a v 7,2 % prípadoch súd nezistil zavinenie. 

Tabuľka 15 Rozvody podľa vybraných príčin rozvratu, pohlavia a trvalého pobytu v okrese Pezinok v rokoch 2017 – 2021 

 Príčina rozvodovosti 2021 2020  2019  

Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

súd nezistil zavinenie 7 11 4 11 1 6 

alkoholizmus 1 0 1 0 2 1 

nevera 11 8 12 6 4 1 

nezáujem o rodinu (vr. ukončenia 
spolužitia) 

0 0 0 0 0 0 

zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre 
trestný čin 

0 0 0 0 1 0 

rozdielnosť pováh, názorov a 
záujmov 

106 106 141 141 159 159 

ostatné príčiny 0 0 0 0 0 0 
Zdroj: datacube.statistics.sk 

Rozvod patrí k najvážnejším záťažiam, s akými sa človek v živote stretáva a bohužiaľ približne v tretine 

prípadov sa to týka aj maloletých detí. V okrese Pezinok v roku 2021 bolo 34 % rozvedených 

manželstiev s maloletými deťmi. 

Tabuľka 16 Priemerný počet maloletých detí v rozvedených manželstvách a počet rozvodov s maloletými deťmi v okrese 
Pezinok v rokoch 2017 - 2021 

 
2021 2020 2019 2018 2017 

Priemerný počet maloletých detí 
v rozvedených manželstvách 

1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 

http://datacube.statistics.sk/
http://www.statistics.sk/
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Rozvody manželstiev s 
maloletými deťmi 

85 110 98 104 78 

Zdroj: datacube.statistics.sk 

Hlavné demografické trendy, ktoré sa prejavujú na celoštátnej úrovni, sú viditeľné aj na úrovni 

miestnej a okresnej. Prírastky obyvateľstva sa znižujú a obyvateľstvo starne, zvyšuje sa priemerný vek 

obyvateľstva. Očakávané posuny vo vekovej štruktúre: presun silných povojnových generácií do 

poproduktívneho veku, presun silných generácií zo 70. rokov 20. storočia do poreprodukčného veku 

a presun slabých generácií narodených po roku 1990 do reprodukčného veku spôsobí, že prirodzený 

úbytok obyvateľstva a intenzita populačného starnutia sa budú prehlbovať, a to napriek očakávaným 

pozitívnym trendom plodnosti a úmrtnosti8. 

 

3.3. Analýza sociálnej situácie na území mesta MODRA 

3.3.1. Štatistiky sociálnej ochrany 
Sociálnu ochranu na Slovensku tvorí systém sociálneho zabezpečenia, ktorý pozostáva: zo sociálneho 

poistenia, z dôchodkového sporenia, zo štátnej sociálnej podpory (štátne sociálne dávky) a zo 

sociálnej pomoci (dávky v hmotnej núdzi, kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia a sociálne služby). Pre potreby KPSS sa v analýza zameriavame najmä na štátnej sociálnej 

podpory a sociálnej pomoci. 

Štátna sociálna podpora  

Slovenská republika cez štátne sociálne dávky svoju podporu zameriava najmä na rodičov detí. 

Príspevok pri narodení prvého až tretieho dieťaťa poskytuje vo výške 829,86 € a štát tak prispieva na 

pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. 

Zo štatistických údajov vidíme výrazný pokles za posledných 5 rokov v počte poberateľov príspevku 

pri narodení dieťaťa. Oproti roku 2017 ide o pokles o 32,68 %. Tieto údaje korelujú aj so zníženým 

počtom narodených detí a úbytkom obyvateľov v produktívnom veku, najmä vo vekovej skupine 20-

40 rokov. 

Tabuľka 17 Počet poberateľov prídavku pri narodení dieťaťa v meste Modra v rokoch 2017 – 2021 

Počet poberateľov dávok Rok 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Príspevok pri narodení dieťaťa zákon č. 383/2013 Z.z. 101 95 72 86 68 

Zvýšený príspevok pri narodení viac detí 2 2 1 1 0 

Príspevok na viac súčasne narodených detí9 1 1 1 1 1 
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Rodičovský príspevok je opakovaná dávka poskytovaná rodičovi (alebo osobe, ktorá prevzala dieťa 

do trvalej starostlivosti), ak sa celodenne a riadne stará aspoň o jedno dieťa vo veku do troch rokov, 

alebo do siedmich rokov, ak je dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Výška rodičovského 

príspevku v roku 2022 bola 280,00 eur mesačne alebo 383,80 eur mesačne, ak rodičovi bolo predtým 

vyplácané na dieťa materské. Počet poberateľov tohto príspevku v období 2017 – 2020 sa príliš 

 
8 Šprocha-Vaňo-Bleha: Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2035, str.83  
9 V prípade, že sa súčasne narodia 3 a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane dve deti súčasne, 
alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne poskytuje sa príspevok na viac súčasne 
narodených detí. 

http://www.statistics.sk/
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nemenil, potom klesol o 7 %. V roku 2021 dosiahol podiel poberateľov príspevku na dieťa 

s dlhodobo nepriaznivých zdravotným stavom až 7,02 %, najviac za celé sledované obdobie. 

Pre rovnakú cieľovú skupinu je určený aj príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý má rodičovi (alebo 

osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti) prispieť na úhradu vynaložených na starostlivosť 

o dieťa. Túto starostlivosť môže zabezpečiť napríklad v zariadení pre deti do troch rokov (jasle) alebo 

cez inú fyzickú osobu. Maximálna výška príspevku je 280 € a to v prípade, ak dieťa navštevuje jasle.  

Pokles počtu poberateľov príspevku na starostlivosť o dieťa možno sledovať v celoslovenskom 

meradle a to najmä z dôvodu, že rodičovský príspevok je poskytovaný vo vyššej výške. Pri zavádzaní 

tohto príspevku bolo cieľom zjednodušiť návrat žien na trh práce a preto bol pôvodne vyšší ako 

rodičovský príspevok. Zároveň pri náraste nákladov poskytovateľov zariadení starostlivosti pre deti 

do troch rokov výška príspevku už nie je dostačujúca a výška príspevku nemusí byť pre všetkých 

rodičov akceptovateľná. V roku 2021 bol v meste Modra len jeden poberateľ tohto príspevku. 

Tabuľka 18 Počet poberateľov rodičovského príspevku a príspevku na starostlivosť o dieťa v meste Modra v rokoch 2017 – 
2021 

Počet poberateľov dávok Rok 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Rodičovský príspevok zákon č. 571/2009 Z.z. 330 320 317 320 299 

 Z toho rodičovský príspevok – dieťa s DNZS 13 9 15 16 21 

Príspevok na starostlivosť o dieťa zákon č. 561/2008 Z.z. 19 28 28 13 1 
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Prídavok na dieťa sa poskytuje na každé nezaopatrené dieťa v rovnakej výške bez ohľadu na vek 

dieťaťa a príjmy členov rodiny. V rámci aktuálnych legislatívnych zmien je výška prídavku na dieťa 

v júli 2022 30 eur. Počet poberateľov tejto dávky v období posledných 5 rokov sa veľmi nemenil, 

zvýšil sa počet detí, na ktoré je tento príspevok poberaný. 

Tabuľka 19 Počet poberateľov prídavku na dieťa v meste Modra v rokoch 2017 – 2021 

Počet poberateľov dávok Rok 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Prídavok na dieťa zákon č. 600/2003 Z.z. 1 236 1 239 1 247 1 235 1 245 

Prídavok na dieťa – počet detí 1 959 1 989 2 014 2 009 2 026 

Príplatok k prídavku na dieťa 1 1 1 3 3 
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Príspevok na pohreb je jednorazová dávka určená na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s 

pohrebom sociálne zabezpečeného občana vo výške 79,67 €. Z uvedených dát je vidieť v roku 2021 

zvýšenie počtu poberateľov tejto dávky. Predpokladáme, že to súvisí s druhou vlnou pandémie 

COVID-19, ktorá celkovo na Slovensku zaznamenala najviac obetí na ľudských životoch ako aj 

zvyšujúcimi sa nákladmi, takže viacero domácností požiada o túto formu príspevku. 

Tabuľka 20 Počet poberateľov príspevku na pohreb v meste Modra v rokoch 2017 – 2021 

Počet poberateľov dávok Rok 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Príspevok na pohreb zákon č. 238/1998 Z.z. 75 84 76 81 92 
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 
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Sociálna pomoc 

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a sú 

financované zo štátneho rozpočtu. Poskytuje sa občanom, ktorí sa ocitli v tzv. hmotnej núdzi, čiže v 

stave, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje 

životné minimum (v roku 2021 vo výške 218,06 eur) a príjem si nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť 

vlastným pričinením (napríklad prácou).  

Za posledných päť rokov počet poberateľov tejto dávky klesol o 47,46 %, týka sa približne 0,3 % 

obyvateľov mesta. Najviac je poberateľov jednotlivcov, na konci roku 2021 bola len jedna domácnosť, 

kde sa hmotná núdza týkala aj detí.  

Tabuľka 21 Počet poberateľov dávok podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi v meste Modra v rokoch 2017 – 2021 

Počet poberateľov dávok Pomoc v hmotnej 
núdzi 

2017-12 2018-12 2019-12 2020-12 2021-12 

jednotlivec 47 36 29 28 29 

Jednotlivec s 1 – 4 deťmi 5 3 1 0 0 

Jednotlivec s viac ako 4 deťmi 0 0 0 0 0 

dvojica 3 2 1 1 1 

Dvojica s 1 – 4 deťmi 4 2 1 0 1 

Dvojica s viac ako 4 deťmi 0 0 0 0 0 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Dotácie na stravu (Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) sú poskytované na 

zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia 

dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné 

odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu vo výške 1,30 eura.  

V priebehu posledných piatich rokov legislatívna úprava tejto dávky sa viackrát zásadne menila, čo sa 

odrazilo aj na počte detí, na ktoré bola dotácia vyplácaná.  

Tabuľka 22 Počet poberateľov dávky na stravu v meste Modra v rokoch 2017 – 2021 

Dotácia na stravu (počet detí)  2017 2018  2019  2020  2021   
11 8 340 678 459 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Účelom dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa je najmä zabezpečenie 

školských potrieb napr. zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré 

priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťa v prípravnej 

triede materskej školy. Dotácia v roku 2022 vo výške najviac v sume 33,20 € na dieťa bola vyplácaná 

mestu, resp. školskému zariadeniu, ktoré deti navštevovali. 

Zo zistených dát je zrejmé, že počet detí, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi a teda majú nárok na túto 

dotáciu v meste Modre klesá. 

Tabuľka 23 Počet poberateľov dávky na školské potreby v meste Modra v rokoch 2017 – 2021 

Dotácia na školské potreby (počet detí) 2017 2018 2019 2020 2021  
27 16 2 4 6 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 
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Mesto Modra posledných päť rokov nebolo osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi. Ani dávky 

na školské potreby pre deti. 

Kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 

Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia štát kompenzuje formou jednorazových 

a opakovaných peňažných príspevkov v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Početnosť cieľovej skupiny (tzn. počet osôb so 

zdravotným postihnutím) sledujeme cez počet držiteľov preukazov ťažkého zdravotného postihnutia.  

Celkový počet osôb so zdravotným postihnutím v meste Modra v sledovanom období stále stúpa. 

Predpokladáme, že to súvisí so starnutím obyvateľstva, čo by potvrdzoval aj fakt, že celkovo osoby 

nad 60 rokov na konci roku 2021 tvorili až 63,54 % všetkých osôb so zdravotným postihnutím na 

území mesta. 

Tabuľka 24 Počet osôb s ŤZP v meste Modra v rokoch 2017 – 2021 

  2017-12 2018-12 2019-12 2020-12 2021-12 

Počet osôb s ŤZP SPOLU 607 615 617 631 639 

vo veku do 7 rokov 8 9 11 10 7 

vo veku od 8 – 17 rokov 29 28 29 28 29 

vo veku 18 - 44 rokov 160 156 152 155 147 

vo veku 45 - 60 rokov 258 239 224 211 210 

vo veku 61 - 70 rokov 273 276 305 306 295 

vo veku 71 - 80 rokov 183 184 188 188 184 

vo veku viac ako 81 
rokov 

104 108 111 112 105 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Početnou skupinou, ktorá má mať aj miestna samospráva na zreteli sú poberatelia peňažného 

príspevku na opatrovanie, ktorých počet v posledných piatich rokov narástol o 38,81 %. Na území 

mesta Modra bolo v roku 2021 v priemere 93 poberateľov, ktorí sa starali o 98 osôb. Nárast počtu 

poberateľov príspevku je najmä medzi opatrovateľmi v seniorskom veku. 

Tabuľka 25 Počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie v meste Modra v rokoch 2017 – 2021 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Počet poberateľov PP na opatrovanie SPOLU 67 62 77 79 93 

Fyzické osoby poberajúce dôchodkovú dávku, opatrujúce 33 30 39 38 46 

1 osobu 0 1 0 0 1 

viac osôb 0 0 0 0 0 

Ostatné fyzické osoby opatrujúce 34 32 38 41 46 

Celodenne 1 osobu 32 30 37 38 44 

Čiastočne 1 osobu 1 1 0 0 0 

Celodenne viac osôb 1 1 1 3 3 

Čiastočne viac osôb 0 0 0 0 0 

Kombinovane viac osôb 0 0 0 0 0 

Fyzické osoby poberajúce príspevok podľa §66 ods. 5 0 0 0 0 0 

Príplatok k PP na opatrovanie 0 0 9 4 8 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 
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Pri pohľade na vekovú štruktúru poberateľov PP na opatrovanie môžeme konštatovať, že na konci 

roku 2021 bolo 48,19 % opatrovateľov vo veku nad 61 rokov. Najvyššiu početnosť majú vo vekovej 

skupine 61 – 70 rokov, tesne za tým nasleduje veková skupiny 45 – 60 rokov. V Modre na konci roka 

2021 bol jeden opatrovateľ vo veku nad 81 rokov.  

Graf 9 Veková štruktúra poberateľov príspevku na opatrovanie, Modra, k 31.12 v rokoch 2017 – 2021 

 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Starostlivosť v domácom prostredí blízkymi osobami je poskytovaná tiež prevažne seniorom nad 
61 rokov (72,09 %). Najpočetnejšia je veková skupina nad 81 rokov a počet najstarších opatrovaných 
v posledných rokoch narastal (v decembri roku 2021 až 38,37 %). Počet opatrovaných 
v produktívnom veku sa počas piatich rokov prakticky nemenil. Počet detí, ktoré opatruje blízka 
osoba sa v posledných rokoch vzrástol. 

Graf 10 Veková štruktúra opatrovaných osôb, Modra, k 31.12 v rokoch 2017 – 2021 

 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 
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Prehľad o počte poberateľov ďalších opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu je 

v tabuľke 26 nižšie. V meste Modra počas roka 2021 počet poberateľov PP na osobnú asistenciu 

klesol na 13 (ide o 13,33 % pokles za 5 rokov), z toho 6 bolo vo veku nad 55 rokov.  

Tabuľka 26 Počet poberateľov vybraných opakovaných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia v meste Modra v rokoch 2017 – 2021 

Počet poberateľov dávok Rok 

  2017 2018 2019 2020 2021 

PP na osobnú asistenciu 15 14 13 11 13 

 z toho vo veku 55+ 4 4 4 2 6 

PP na prepravu 1 0 0 0 2 

z toho vo veku 55+ 1 0 0 0 2 

PP na kompenzáciu zvýšených nákladov           

Diétne stravovanie 77 65 64 54 54 

Hygiena alebo opotrebovanie 252 243 234 205 204 

Prevádzka OMV 148 144 133 122 118 

Pes so špeciálnym výcvikom 0 0 0 0 0 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Prehľad počtu poberateľov vybraných jednorazových príspevkov na kompenzáciu sociálnych 

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v meste Modra v rokoch 2017 – 2021 ukazuje, že nejde 

o veľmi početnú skupinu obyvateľov (1 až 10 poberateľov ročne). Je však potrebné uviesť, že nárok 

na tieto jednorazové kompenzácie vzniká vždy len raz za určitý počet rokov, čo nemusí zodpovedať 

reálnej potrebe rodín napr. danú pomôcku vymeniť, či nahradiť a rovnako im mohla byť z rôznych 

dôvodov žiadosť zamietnutá. 

Tabuľka 27 Počet poberateľov vybraných jednorazových príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia v meste Modra v rokoch 2017 – 2021 

Počet poberateľov dávok Rok 

  2017 2018 2019 2020 2021 

PP na kúpu pomôcky 1 2 0 0 1 

PP na kúpu zdvíhacieho zariadenia 1 1 1 1 1 

PP na úpravu osobného motorového vozidla 1 1 0 0 0 

PP na úpravu bytu 0 0 0 0 1 

PP na úpravu rodinného domu 0 1 0 0 0 

PP na opravu pomôcky 2 0 2 0 0 

PP na kúpu osobného motorového vozidla 2 5 3 0 1 
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

 

3.3.2. Štatistiky trhu práce a ekonomickej situácie obyvateľov 
Miera evidovanej nezamestnanosti sa sleduje na úrovni okresov. Okres Modra v rokoch 2018 až 2020 

mal nižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti ako iné okresy Bratislavského kraja. Na konci roka 2021 

sa však prepadol na predposledné miesto v kraji.  

Graf 11 Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Modra, 2017-2021 
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 Zdroj: http://datacube.statistics.sk/  

Ostatné údaje o uchádzačoch o zamestnanie už je možné sledovať aj na úrovni mesta Modra. Na 

konci roka 2021 bolo 253 evidovaných uchádzačov o zamestnanie, z toho 139 bolo mužov a 114 žien. 

Oproti koncu roka 2020 ide o pokles, ktorý potvrdzujú aj údaje za mesiac jún 2022 - 4,63 % okres 

Pezinok, 3,60 % - Bratislavský kraj. 

Tabuľka 28 Počet uchádzačov o zamestnanie v meste Modra, k 31.12. v rokoch 2017 - 2021 

Počet uchádzačov 
o zamestnanie 

2017-12 2018-12 2019-12 2020-12 2021-12 

UoZ disponibilní 163 112 116 265 244 

UoZ nedisponibilní 18 21 17 11 9 

UoZ SPOLU 181 133 133 276 253 

z toho muži  86 56 60 139 139 

z toho ženy 95 77 73 137 114 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Dôvodom prečo 9 UoZ bolo nedisponibilných na konci roka 2021, bola dočasná pracovná 

neschopnosť.  

Tabuľka 29 Štruktúra UoZ nedisponibilných, mesto Modra, k 31.12. v rokoch 2017 - 2021 

Štruktúra UoZ nedisponibilných 2017-12 2018-12 2019-12 2020-12 2021-12 

 18 21 17 11 9 

Výkon absolventskej praxe 8 0 2 0 0 

Menšie obecné služby 0 0 0 0 0 

Dobrovoľnícka práca 1 3 3 4 0 

Rekvalifikácia p54 0 7 2 0 0 

Zapracovanie p54 0 0 0 0 0 

iné opatrenia / nástroje 0 0 0 0 0 

Dočasná pracovná neschopnosť 9 11 10 7 9 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 
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Podľa zákona o službách zamestnanosti bolo na konci roka 2021 v meste Modra evidovaných 195 

znevýhodnených UoZ, čiže 77,08 % všetkých UoZ. Najväčší podiel medzi znevýhodnenými 

uchádzačmi o zamestnanie tvoria občania, ktorí posledných 12 kalendárnych mesiacov nemali 

pravidelné platené zamestnanie. Ďalšou významnou skupinou sú občania starší ako 50 rokov 

a v roku 2021 aj dlhodobo nezamestnaní UoZ. Osôb so zdravotným postihnutím bolo na konci roka 

2021 evidovaných len 6. 

Tabuľka 30 Štruktúra znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mesto Modra, k 31.12. v rokoch 2017 - 2021 

Štruktúra znevýhodnených UoZ podľa § 8 
zákona č. 5/2004 Z.z. /počet osôb/ 

2017-12 2018-12 2019-12 2020-12 2021-12 

SPOLU 126 86 92 194 195 

absolvent školy 19 4 8 18 23 

občan starší ako 50 rokov veku 33 32 38 71 67 

dlhodobo nezamestnaný občan 33 17 13 39 99 

občan - vzdelanie nižšie ako str. odb. 16 14 10 31 33 

občan - 12 kalendárnych mesiacov nemal 
pravidelne platené zamestnanie 

90 51 63 128 112 

štátny príslušník tretej krajiny - 
azyl/doplnková ochrana 

0 0 0 0 0 

osamelý občan – starostlivosť o odkázanú 
osobu/ starajúci sa o dieťa 

0 0 0 0 0 

občan so zdravotným postihnutím 4 1 3 15 6 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Medzi UoZ najpočetnejšiu skupinu tvoria tí, ktorí majú úplné stredné odborné vzdelanie. Skupiny 13, 

14 a 15 stredoškolsky vzdelaných UoZ na konci roku 2021 tvorili až 65,61 %. 

Tabuľka 31 Štruktúra UoZ podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, mesto Modra, k 31.12. v rokoch 2017 - 2021 

Štruktúra UoZ podľa najvyššieho 
dosiahnutého vzdelania 

2017-12 2018-12 2019-12 2020-12 2021-12 

 181 133 133 276 253 

N/A - neurčené 1 0 0 1 0 

10 - Neukončené základné vzdelanie 0 0 0 2 1 

11 - Základné vzdelanie 16 12 9 29 32 

12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 0 2 1 0 0 

13 - Stredné odborné vzdelanie 44 24 26 62 58 

14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 63 39 48 102 88 

15 - Úplné stredné všeobecné 
vzdelanie 

13 9 13 15 20 

16 - Vyššie odborné vzdelanie 1 0 4 3 1 

17 - Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa 4 6 6 14 5 

18 - Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 38 40 24 46 45 

19 - Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa 1 1 2 2 3 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Z hľadiska veku UoZ celé sledované obdobie dominuje veková skupiny 25 - 55 rokov (80-85 %). Podiel 

mladých UoZ od roku 2018 vzrástol z 1,5 % na 4,35 %.  

Tabuľka 32 Štruktúra UoZ podľa veku, mesto Modra, k 31.12. v rokoch 2017 - 2021 
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Štruktúra UoZ podľa veku 2017-12 2018-12 2019-12 2020-12 2021-12 

 181 133 133 276 253 

< 25 rokov 6 2 3 6 11 

>= 25 do < 55 rokov 154 112 105 229 203 

>= 55 rokov 21 19 25 41 39 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Na konci roka 2021 bolo 36,76 % evidovaných kratšie ako 6 mesiacov, pričom v roku 2019 to bolo až 

69,92 %. Zhoršujúcu sa štruktúru z hľadiska dĺžky evidencie UoZ od roku 2019 potvrdzuje aj nárast 

počtu UoZ, ktorí sú v evidencii viac ako 12 mesiacov. Na konci roka 2021 išlo o 36,76 % všetkých 

uchádzačov o zamestnanie.  

Tabuľka 33 Prehľad uchádzačov o zamestnanie z hľadiska dĺžky evidencie a podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, 
mesto Modra, k 31.12. v rokoch 2017 - 2021 

Štruktúra UoZ podľa doby trvania 
nezamestnanosti 

181 133 133 276 253 

0-3 mesiacov 45 45 40 76 46 

4-6 mesiacov 54 39 53 69 47 

7-9 mesiacov 36 21 18 55 36 

10-12 mesiacov 15 11 11 37 31 

13-18 mesiacov 11 3 6 22 44 

19-24 mesiacov 5 4 1 10 31 

25-30 mesiacov 4 4 0 3 7 

31-36 mesiacov 1 3 0 0 6 

37-42 mesiacov 2 1 3 0 2 

43-48 mesiacov 1 0 0 0 0 

nad 48 mesiacov 7 2 1 4 3 

N/A 0 0 0 0 0 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Graf 12 Podiel UoZ podľa dĺžky evidencie, Modra 2017 - 2021 

 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 
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Z vyššie realizovanej analýzy demografickej a sociálnej situácie na základe štatistických údajov je 

potrebné pri návrhu strategickej časti venovať pozornosť nasledovným zisteniam a skutočnostiam: 

• starnutie obyvateľstva 

• 48,19 % osôb opatrujúcich príbuzných má viac ako 61 rokov 

• Počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie v posledných piatich rokov 

narástol o 38,81 % 

• úbytok obyvateľstva 

• zvyšujúci sa priemerný vek vstupu do manželstva 

• 77,08 % z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie tvoria znevýhodnení uchádzači.  

• 36,76 % z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie sú v evidencii viac ako 12 mesiacov 

3.4. Analýza sociálnych služieb v územnom obvode mesta Modra (podľa druhu 

a foriem) 
V nasledujúcej kapitole analyzujeme poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Modra a ďalších sociálnych služieb v územnom obvode mesta Modra podľa zákona č. 

448/2008 Z. z. vznp. Zákon o sociálnych službách v § 12 uvádza druhy sociálnych služieb. Sociálne 

služby podľa druhu sú štruktúrované na: 

• sociálne služby krízovej intervencie, 

• sociálne služby na podporu rodín s deťmi, 

• sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ŤZP, nepriaznivého 

zdravotného stavu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, 

• sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, 

• podporné sociálne služby. 

Podľa § 80 zákona o sociálnych službách sa vymedzuje pôsobnosť mesta/ obce v oblasti sociálnych 

služieb. Napriek tomu, že sa špecificky vymenovávajú konkrétne druhy sociálnych služieb, ktoré je 

povinná obec poskytovať alebo zabezpečovať, pri nasledovnej analýze sa budeme venovať všetkým 

službám, ktoré sú na území mesta Modra dostupné pre občanov. Komunitný plán sociálnych služieb 

má obsahovať kompletnú analýzu sociálnych služieb, a tak lepšie identifikovať strategické ciele nielen 

pre samotné mesto, ale aj jeho partnerov. 

Pri analýze poskytovateľov sociálnych služieb sme vychádzali z centrálneho registra poskytovateľov 

sociálnych služieb 29.7.2022. Pri poskytovateľoch, ktorí majú ako miesto poskytovania určené územie 

celého Slovenska alebo Bratislavského kraja, uvádzame sídlo organizácie s cieľom priblížiť reálnu 

dostupnosť. Celý zoznam poskytovateľov je v Prílohe 1. 

Pri normatívnom odhade potrebnosti sociálnych služieb sa opierame najmä o práce českých 

odborníkov Petra Víška a Ladislava Průšu (Optimalizace sociálních služeb. Praha. Národní centrum 

sociálních studií, o. p. s. a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.10) z roku 2012, ako aj 

Štandardy minimálnej vybavenosti obcí z roku 201011 a v niektorých prípadoch o medzinárodné alebo 

európske normy. 

 
10 http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_343.pdf  
11 https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-
stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_343.pdf
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
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3.4.1. Sociálne služby krízovej intervencie   
Na území mesta z deviatich druhov sociálnej služieb krízovej intervencie sú poskytované len dva – 

útulok a zariadenie núdzového bývania, ktoré poskytuje cez svoju príspevkovú organizáciu Mestské 

centrum sociálnych služieb. Vzhľadom na veľkosť mesta je odporúčajú štandardy minimálnej 

vybavenosti poskytovať aj nízkoprahové denné centrum (v originálnej kompetencii mesta) 

a integračné centrum (v originálnej kompetencii VÚC). Mesto neposkytuje prípadne nezabezpečuje 

ani terénnu sociálnu službu krízovej intervencie a nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, 

ktorá je v jeho originálnej kompetencii. 

Sociálnu službu v útulku poskytuje mesto v zariadení s kapacitou 10 miest, pričom táto kapacita nie je 

plne využívaná, lebo priestorovo a hygienicky už nespĺňa aktuálne legislatívne normy. Z tohto dôvodu 

MsCSS Modra v rámci svojho transformačného plánu, chce riešiť aj túto situáciu.  

Sociálne služby v zariadení núdzového bývania pre obete domáceho násilia (týrané matky s deťmi, 

týrané ženy, ženy ohrozené domácim násilím) poskytuje MsCSS Modra s kapacitou 6 miest. 

Poskytovanie tejto sociálnej služby je v originálnej kompetencii kraja. V lete 2022 nebola plne 

obsadená kapacita. 

Na území kraja poskytujú piati neverejní poskytovatelia terénnej sociálne služby krízovej 

intervencie12, avšak ich aktivita sa sústreďujú na území hlavného mesta. Zabezpečovanie alebo 

poskytovanie tejto sociálnej služby je v originálnej kompetencii mesta. Mesto túto sociálnu službu 

neposkytuje a ani nezabezpečuje cez iného poskytovateľa. 

Na území Bratislavského kraja jeden neverejní poskytovateľ so sídlom v Senci poskytuje sociálnu 

službu komunitné centrum terénnou formou. 

Pri odhade počtu potrebných miest sú presnejšie normatívy českých expertov, ktorí na základe 

početnosti vybraných cieľových skupín vyžadujúcich azylové ubytovanie na 10 000 obyvateľov 

určujú tomu zodpovedajúce potrebné kapacity pobytových sociálnych služieb. 

Tabuľka 34 Odporúčaný počet kapacít útulku a nocľahárne 

Druh sociálnej služby Normatívny 
počet ZSS 

Normatívny počet 
miest 

Existujúca 
kapacita 

 

Útulok 1 13 1 zariadenia 
/ 10 miest 

76,69 %  
z odhadovanej 

potreby 

Nocľaháreň 1 7 0 / 0  0 %  
z odhadovanej 

potreby 
Zdroj : Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb v SR, k 29.7 2022 

Špecifickou skupinou sú sociálne služby pre obete násilia. Podľa odporúčaní Rady Európy sa za 

dostupné považujú také služby, ktoré sú zastúpené v počte jedno rodinné miesto v bezpečnom 

ženskom dome (BŽD) na 10 000 obyvateľov (v prípade, že BŽD fungujú najmä/len ako jediná forma 

služby) a jedno poradenské centrum na 100 000 obyvateľov.  

 
12 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné 
zaopatrenie ľudí bez domova v SR,  Občianske združenie Odyseus, Občianske združenie STOPA Slovensko, OZ 
Vagus, Proti prúdu 
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Tabuľka 35 Odporúčaný počet oboch typov zariadení pre obete násilia pre mesto Modra 
 

Počet obyvateľov BŽD - rodinné 
miesto 

BŽD - miesto/počet 
postelí 

Poradenské 
centrá 

Modra 9346 1 2-3 Na úrovni kraja 
Zdroj : Metodické usmernenie k poskytovaniu služieb pre obete domáceho násilia (MPSVR SR) 

Vďaka existujúcemu poskytovateľovi zariadenia núdzového bývania (čo je v súčasnej slovenskej 

legislatíve obsahovo najbližšie k bezpečnému ženskému domu) môžeme konštatovať, že na počet 

obyvateľov mesta sú takmer naplnené odporúčania Rady Európy.  

3.4.2. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku 
Mesto Modra v rámci svojich zákonných povinností poskytuje a zabezpečuje všetky sociálne služby 

pre cieľovú skupinu seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím – v zariadení opatrovateľskej služby, 

opatrovateľskou službou a prepravnou službou. Na území mesta sú dostupné aj ďalšie služby pre 

osoby odkázané na pomoc iných osôb – v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, 

v špecializovanom zariadení, tlmočnícku službu, požičiavanie pomôcok, sprievodcovskú službu a 

predčitateľskú službu. 

MsCSS Modra je zriadené mestom za cieľom poskytovať vybrané sociálne služby občanom a tak sa 

stáva nástrojom na výkon sociálnej politiky mesta. Aktuálne je MsCSS Modra zapojené v národnom 

projekte Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných 

tímov, kde okrem vzdelávaní a supervízie, pripravuje komplexný transformačný plán s cieľom 

zvýšenia kvality poskytovaných služieb13. 

MsCSS poskytuje sociálnu službu vo dvoch zariadeniach opatrovateľskej služby s celkovou kapacitou 

30 miest. V zariadení opatrovateľskej služby sa sociálna služba len na určitý čas, ale je možné ju v 

odôvodnených prípadoch predlžovať. 

Na území mesta aktuálne nie je poskytovaná sociálna služba v zariadení pre seniorov, ale mesto 

plánuje túto službu zriadiť v rámci transformácie MsCSS Modra. Sociálna služba v dennom stacionári 

na území mesta nie je poskytovaná. V minulosti ju poskytovalo MsCSS Modra, ale pre nedostatok 

záujmu občanov, bolo poskytovanie služby ukončené.  

Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby, pri ktorej sa na základe dohodnutého počtu 

hodín poskytuje opatrovateľka službu v domácom prostredí. Okrem MsCSS Modra v centrálnom 

registri poskytovateľov sociálnych služieb bolo k 29. 7. 2022 29 poskytovateľov, ktorí uvádzali, že 

opatrovateľskú službu poskytujú na území Bratislavského kraja, nikto však nemal pôsobisko 

obmedzené na okres Pezinok, resp. mesto Modra. Mesto Modra túto službu najčastejšie zabezpečuje 

cez vlastnú organizáciu (13 prijímateľov v roku 2021), ale aj prostredníctvom neverejného 

poskytovateľa (Charita Šenkvice, 15 prijímateľov v roku 2021). Týmto je pokrytá potreba 

poskytovania opatrovateľskej služby, nakoľko v roku 2020 bolo vydaných 27 rozhodnutí o 

odkázanosti na OS a v roku 2021 - 22. 

 
13 Viac informácií: http://modra-sos.sk/?page_id=78  

http://modra-sos.sk/?page_id=78
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V centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb bolo k 29. 7. 2022 štrnásť poskytovateľov, 

ktorí uvádzali, že prepravnú službu poskytujú na území Bratislavského kraja. Len MsCSS Modra má 

uvedené okres Pezinok a Charita Šenkvice obec Šenkvice. V roku 2021 mestský poskytovateľ poskytol 

prepravu 201 osobám, čo znamená kumulatívne 6459 km. 

Požičiavanie pomôcok poskytuje neformálne aj MsCSS Modra aj zbor evanjelickej cirkvi a. v. 

a spolupracuje s poskytovateľom Charita Šenkvice. Okrem toho terénnou formou na území celého 

kraja je registrovaných ešte 5 neverejných poskytovateľov.  

Na území mesta sú poskytované aj sociálne služby pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 

osoby, ktoré sú v originálnej kompetencii vyššieho územného celku. Tieto služby poskytuje Domov 

sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA (verejní poskytovateľ 

v zriaďovateľskej kompetencii BSK), CLAUDIANUM n.o. a Nemocnica Modra, n.o. (neverejní 

poskytovatelia). 

Sociálnu službu celoročnou formou v domove sociálnych služieb na území mesta Modra zabezpečujú 

dvaja poskytovatelia – MEREMA (kapacita 20 a 22 miest) a Nemocnica Modra, n.o. (kapacita 27 

miest). 

MEREMA poskytuje aj sociálnu službu zariadenie podporovaného bývania (kapacita 4 a 4 miesta). 

Zabezpečovanie tejto služby je v originálnej kompetencii VÚC a vzhľadom na transformáciu 

zariadenia MEREMA sú naplánované ďalšie kapacity. 

Sociálna služba v špecializovanom zariadení celoročnou pobytovou formou je poskytovaná 

neverejným poskytovateľom Nemocnica Modra, n.o. v kapacite 30 miest. Podľa centrálneho registra 

poskytovateľov sociálnych služieb sa zameriava na celú cieľovú skupinu v zmysle zákona o sociálnych 

službách zdravotné postihnutie ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, 

pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, 

hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. 

Sociálnu službu v rehabilitačnom stredisku v meste poskytuje ambulantnou formou neverejný 

poskytovateľ s celkovou kapacitou 16 miest. Podľa centrálneho registra poskytovateľov sociálnych 

služieb sa zameriava na pomoc pre dospelé osoby s mentálnym a kombinovaným postihnutím.  

Na území Bratislavského kraja tlmočnícku službu určenú pre osoby s poruchami sluchu poskytujú 

šiesti poskytovatelia –z toho piati terénnou formou a štyria inou formou (telefonicky, pomocou 

telekomunikačných technológií). Sprievodcovskú službu a predčitateľskú službu poskytuje terénnou 

formou Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorej krajská pobočka sídli v Bratislave.  

V meste chýba niekoľko druhov sociálnych služieb pre túto cieľovú skupinu a nie sú poskytované ani 

organizáciami s pôsobnosťou na celom území kraja.  

Na území mesta nie je žiaden poskytovateľ sprostredkovania osobnej asistencie, ale túto službu 

ambulantnou formou v susednej obci poskytuje Charita Šenkvice, n.o.. Priamo v meste síce nesídli 

žiaden poskytovateľ sprostredkovania tlmočníckej služby, ani nie je registrovaný pre územie kraja.  

Pri určovaní normatívnej potreby jednotlivých druhov sociálnych služieb pre osoby, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej osoby, slovenské minimálne štandardy vybavenosti obcí z roku 2010 nie sú 

dostatočné. Navrhujú orientačný štandard, počet miest v zariadení na 1 000 obyvateľov, ktorý 

zohľadňuje stav v 2010, a aj to len pre dva druhy sociálnych služieb. 
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Tabuľka 36 Štandardy minimálnej vybavenosti obcí – zariadenia sociálnych služieb pre mesto Modra 

Druh sociálne služby Odporúčaná vybavenosť podľa 
veľkostnej kategórie obce 

Plnenie v rámci mesta 
Modra 

Zariadenie 
podporovaného bývania 

odporúča sa v meste s počtom 
obyvateľov nad 50 000  

Áno / DSS Merema 

Zariadenie pre seniorov odporúča / minimálne 0,5 miest 
na 1000 obyvateľov 

(t.j. 5 miest pre Modru) 

Nie / mesto podáva zámer na 

12 kapacitné ZPS a ďalšiu 
transformáciu MsCSS Modra 

Zariadenie opatrovateľskej 
služby 

odporúča sa minimálne 1 
zariadenie 

Áno / 2 zariadenia 
s kapacitou 30 

Rehabilitačné stredisko odporúča sa minimálne 1 
zariadenie 

Áno / 1 zariadenie / 
Claudianum, n.o. 

Domov sociálnych služieb odporúča sa minimálne 1,7 
miest na 1000 obyvateľov  
(t.j. 16 miest pre Modru) 

Áno / 2 zariadenia / DSS 
Merema, Nemocnica Modra, 

n.o. 

Špecializované zariadenie odporúča sa minimálne 1 
zariadenie 

Áno / 1 zariadenie / 
Nemocnica Modra, n.o. 

Denný stacionár odporúča sa 1 zariadenie Nie 

Opatrovateľská služba má existovať Áno 
Zdroj: Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, 2010 (MDaV SR) 

Pri odhade počtu potrebných miest sú presnejšie normatívy českých expertov, ktorí najprv určujú 

podiel osôb odkázaných na pomoc pri sebaobsluhe a potom na základe početnosti vybraných 

cieľových skupín na 10 000 obyvateľov určujú tomu zodpovedajúce potrebné kapacity pobytových 

sociálnych služieb.  

Najpočetnejšou skupinou, ktorej sú zabezpečované sociálnej služby v odkázanosti, sú seniori. V 

nasledujúcej tabuľke 37 sú odhady podielu obyvateľstva vo veku nad 65 rokov, ktorý sú odkázaní na 

pomoc inej osoby. Vzhľadom na to, že ide o prieskumy z Čiech, ktoré sa opierajú o ich systém 

odkázanosti, určujú štyri skupiny seniorov, ktorí budú potrebovať nejakú formu podpory. Tieto 

stupne môžeme aplikovať na slovenskú šesťstupňovú posudkovú škálu nasledovne:  

• minimálna miera podpory/1. stupeň 

• ľahká miera podpory/2. stupeň 

• stredná miera podpory/3.- 4. stupeň 

• ťažká miera podpory/5. – 6. stupeň 

Pri výpočte predpokladaného počtu seniorov a miery závislosti na pomoci inej osoby sme vychádzali 

z demografických údajov z 31. 12. 2021. 

Tabuľka 37 Predpokladaný počet osôb v seniorskom veku potrebujúcich podporu a pomoc v meste Modra a miera ich 
závislosti 

Vek 
osoby 

Počet osôb, ktoré potrebujú 
pomoc pri sebaobsluhe 

Podľa miery závislosti / odkázanosti 

  
Minimálna Ľahká Stredná ťažká 

65 – 69 19 9 9 0 0 

70 – 74 36 16 10 10 0 

75 – 79 33 13 9 9 2 
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80 – 84 30 12 8 8 2 

85 – 89 27 9 8 8 2 

90 a viac 47 12 12 12 12 

SPOLU 192 71 57 47 17 
Zdroj: Vlastné prepočty na základe metodiky Víšek – Průša: Optimalizace sociálních služeb 

Predpokladá sa, že seniorom, ktorí potrebujú minimálnu mieru odkázanosti (71 osôb), je poskytovaná 

pomoc priamo v domácnosti prostredníctvom neformálnej podpory rodiny alebo blízkeho okolia, a to 

aj s využitím rôznych podporných služieb a iných bežných verejných služieb dostupných pre všetkých 

obyvateľov. Na túto cieľovú skupinu seniorov by sa mala zamerať preventívna pozornosť, vrátane ich 

vyhľadávania, aby sa včas zachytil ich zhoršujúci sa stav, resp. zvyšujúca sa odkázanosť.  

Odhadovaný počet seniorov s ľahkou odkázanosťou (57 osôb) ukazuje na potencionálnu potrebu, 

ktorú môže naplniť profesionálna domáca opatrovateľská služba, prípadne starostlivosť silného 

rodinného zázemie s podporou odborných služieb – zdravotníckych a sociálnych.  

Pobytové sociálne služby poskytujú starostlivosť seniorom so strednou a s ťažkou mierou podpory 

(47 a 17 osôb). Z praktických skúseností vieme, že opatrovateľská služba a najmä neformálni 

opatrovatelia (príspevok na opatrovanie) podporujú seniorov aj s najvyššími stupňami odkázanosti. 

Je to dané či už slobodným výberom seniora a jeho rodiny, alebo podmienené nedostatkom miesta v 

zariadení, ktoré si vybrali.  

Tabuľka 38 Návrh doporučených normatívov vybavenosti miestami v ZSS pre seniorov a zdravotne postihnutých v meste 
Modra 

Návrh doporučených normatívov 
vybavenosti miestami v službách pre 
seniorov a zdravotne postihnutých 

Modra, podľa 
prepočtu na 

1000 obyv. 65+ 

Registrované 
kapacity na 

území mesta 
Modra 

 

Vybavenosť miestami v rôznych 
zariadeniach pre seniorov celkom 

96   

z toho     

v zariadeniach pre seniorov  
(ZPS / ZOS ) 

47 30 ZOS 
 

63,82 %  
 

v penziónoch pre dôchodcov – 
komunitné bývanie alebo sociálne 
byty 

16 0 0 % 

v bytových jednotkách s 
opatrovateľskou službou (bývalé DOS) 

33 0 0 % 

Počet osôb, ktorým je poskytovaná 
opatrovateľská služba 

136 28 20,59 % 

Zdroj: Vlastné prepočty na základe metodiky Víšek – Průša: Optimalizace sociálních služeb 

Tabuľka 39 Návrh doporučených normatívov vybavenosti miestami v ZSS pre seniorov na 1000 obyvateľov starších ako 80 
rokov v meste Modra 

Návrh doporučených normatívov vybavenosti 
miestami v zariadeniach pre seniorov na 1000 
obyvateľov starších ako 80 rokov 

Modra, na 1000 
obyv. 80+ 

Registrované 
kapacity na 

území mesta 
Modra 

 

Vybavenosť miestami v zariadeniach pre 
seniorov celkom 

56 30  
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z toho  
 

  

zariadenie pre seniorov (ZPS + ZOS) 45 30 66,66 % 

špecializované zariadenie (napr. demencie) 11 30 272,72 % 
Zdroj: Vlastné prepočty na základe metodiky Víšek – Průša: Optimalizace sociálních služeb 

Súčasné kapacity pobytových zariadení sociálnych služieb pre seniorov majú isté rezervy, ktoré chce 

mesto Modra riešiť v rámci transformácie MsCSS Modra. Je potrebné upozorniť, že viac chýbajú 

sociálne služby pre seniorov s nižšou mierou odkázanosti a je vidieť priestor na ďalší rozvoj 

nájomného či komunitného bývania.  

Druhou skupinou osôb, pre ktoré sú sociálne služby v odkázanosti určené, sú ľudia so zdravotným 

postihnutím. V tabuľke 40 uvádzame odhadované počty v meste Modra, ktoré sú vypočítané na 

základe štatistického výskytu na 10 000 obyvateľov, ako ho určili českí odborníci. 

Tabuľka 40 Odhadovaný počet osôb so zdravotným postihnutím v meste Modra 

Zrakové postihnutie 53 

z toho ťažko 15 

Sluchové postihnutie 89 

z toho nepočujúci 14 

Poruchy reči 53 

Mentálne postihnutie 266 

v tom dospelí vyžadujúci pobytovú sociálnu službu 4 

v tom mladí vyžadujúci pobytovú sociálnu službu 9 

Poruchy pohybového ústrojenstva 267 

v tom dospelí vyžadujúci pobytovú službu 0 

v tom mladí vyžadujúci pobytovú službu 1 

v tom telesne postihnutí mladí s pridruženým mentálnym postihnutím vyžadujúci 

pobytovú službu 

0 

v tom telesne postihnutí dospelí s pridruženým mentálnym postihnutím vyžadujúci 

pobytovú službu 

0 

Osoby na vozíku 31 

Diabetici 472 

z toho na inzulíne 62 

Duševné ochorenie 89 

Epilepsia 124 

Psoriáza 178 

Chronicky choré deti 490 

Zdroj: Vlastné prepočty na základe metodiky Víšek – Průša: Optimalizace sociálních služeb 

Tabuľka 41 Doporučený normatív vybavenosti miestami pre ľudí so zdravotným postihnutím v meste Modra 
Návrh doporučených normatívov vybavenosti miestami v službách 
zdravotne postihnutých 

Modra, podľa prepočtu na  
10 000 obyv. 

Vybavenosť miestami v zariadeniach pre dospelých  
zdravotne postihnutých 

10 

Vybavenosť miestami v zariadeniach pre mladých  
zdravotne postihnutých 

12 

Zdroj: Vlastné prepočty na základe metodiky Víšek – Průša: Optimalizace sociálních služeb 
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V meste Modra je poskytovaných 72 miest v domove sociálnych služieb a 8 miest v zariadeniach 

podporovaného bývania. Je potrebné uviesť, že kapacita 42 miest verejného poskytovateľa 

zriadeného Bratislavským samosprávnym krajom je využívaná obyvateľmi celého kraja a aj mimo BSK, 

z mesta Modra bol v lete 2022 len jeden prijímateľ. Podobne je to aj v prípade neverejného 

poskytovateľa, len traja sú obyvateľmi z Modry.  

3.4.3. Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 
Zo skupiny druhov sociálnych služieb zameraných na podporu rodiny s deťmi je povinnosťou miestnej 

samosprávy poskytovať alebo zabezpečovať pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31. 

Táto služba sa využíva v prípadoch, keď rodič dieťaťa sa nemôže osobne ani s pomocou rodiny 

postarať o maloleté dieťa. Služba sa poskytuje terénne, najviac v rozsahu 30 dní. V rokoch 2011-2020 

malo MsCSS Modra registrovanú sociálnu službu pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora 

zosúlaďovania rodinného života a pracovného života. O výmaz z registra poskytovateľov sociálnych 

služieb požiadalo na základe chýbajúceho dopytu po týchto služieb zo strany občanov mesta. 

Na území mesta nie je poskytovaná služba v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa (tzv. jasle).  

Zabezpečenie sociálnej služby včasnej intervencie, ktorá je určená deťom so zdravotnými 

postihnutím do siedmich rokov a rodine, je v originálnej kompetencii vyššieho územného celku. 

Vzhľadom na blízkosť hlavného mesta, na území kraja majú pôsobnosť terénnou formou registrovaní 

až 4 poskytovatelia (3 z Bratislavy, 1 zo Senca). Na základe odborného záveru expertov14 na včasnú 

intervenciu, deti, pre ktoré je určená sociálne služba včasnej intervencie, ktoré majú zdravotné 

postihnutie a rizikový vývin, tvoria 3,5 % populácie. V meste Modra na konci roku 2021 žilo 762 detí 

vo veku 0-7 rokov, čiže je predpoklad, že asi 27 detí potrebuje túto sociálnu službu. 

Normatívnu potrebu sociálnych služieb pre rodiny s deťmi odvodzujeme od odborných odhadov 

potrebnosti a tzv. barcelonských cieľov, ktoré si stanovila už Európska rada v roku 2002. „Členské 

štáty by mali odstrániť prekážky v účasti žien na trhu práce a s prihliadnutím na dopyt po 

starostlivosti o deti a v súlade so svojimi vnútroštátnymi systémami v danej oblasti by sa mali snažiť o 

to, aby do roku 2010 boli schopné poskytovať starostlivosť o deti najmenej 90 % detí vo veku od troch 

rokov do veku povinnej školskej dochádzky a najmenej 33 % detí mladších ako tri roky.“15 Tento cieľ 

sa mnohým členským štátom nepodarilo dosiahnuť, a tak cenovo dostupné a kvalitné vzdelávanie a 

starostlivosť v ranom detstve identifikuje Európska únia v rámci Európskeho pilieru sociálnych práv 

ako jednu z kľúčových zásad16.  

Ku koncu roka 2021 žilo v meste Modra 352 detí vo veku 0-3 roky. To znamená, že na naplnenie 

očakávaných cieľov by bolo potrebné zabezpečiť starostlivosť približne pre 117 detí do troch rokov 

veku. 

3.4.4. Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií 
Zákon o sociálnych službách pozná dva druhy sociálnych služieb, ktoré využívajú telekomunikačné 

technológie: monitorovanie a signalizácia potreby pomoci a krízová pomoc poskytovaná 

prostredníctvom telekomunikačných technológií. V prípade krízovej pomoci ide najčastejšie ide 

 
14 https://asociaciavi.sk/wp-
content/uploads/2019/02/Spr%C3%A1va_o_stave_v%C4%8Dasnej_intervencie_na_Slovensku_2018.pdf 
15 https://www.gender.gov.sk/starostlivost-o-dieta-komisia-vyzyva-clenske-staty-aby-zvysili-svoje-usilie/  
16 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-
pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sk  

https://www.gender.gov.sk/starostlivost-o-dieta-komisia-vyzyva-clenske-staty-aby-zvysili-svoje-usilie/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sk
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sk
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o rôzne linky pomoci. Na území Bratislavského kraja sú registrovaní 7 poskytovatelia tejto sociálnej 

služby. Poskytujú krízovú pomoc rôznym cieľovým skupinám. Sú nimi najmä 

• Ženy a deti zažívajúce násilie a ohrozené násilím v partnerských vzťahoch 

• ženy v minulosti vystavené násiliu zažívajúce násilie alebo ohrozené násilím  

• Fyzické osoby ktoré trápi neželané tehotenstvo alebo iné otázky spojené s tehotenstvom 

fyzické osoby trpiace následkami spontánneho alebo umelého potratu  

• ľudia, ktorí zažili alebo zažívajú násilie 

• fyzické osoby, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, 

ktorú nemôžu riešiť vlastnými silami 

Pôsobnosť na území Bratislavského kraja má iba jeden poskytovateľ sociálnej služby monitorovanie 

a signalizácia potreby so zameraním na osoby s nepriaznivým zdravotným stavom. Okrem toho táto 

podobná služba je poskytovaná aj rôznymi komerčnými subjektami. 

Pri hodnotení normatívnej potrebnosti vychádzame z výskumu českých odborníkov a ich návrhu 

dostupnosti preventívnych služieb, kde započítavajú aj rôzne linky dôvery, poradenské linky. Podľa 

ich analýz poskytovaných služieb, prevalencie a výskytu rôznych patologických javov, by takáto forma 

krízovej pomoci mala byť na úrovni okresu dostupná pre rôzne cieľové skupiny, pre obete trestných 

činov na úrovni kraja.17 

Je potrebné uviesť, že niektoré linky, poskytovanie podpory formou krízovej pomoci cez 

telekomunikačné technológie, nie sú registrovanými sociálnymi službami. Ide o tie najznámejšie linky 

– Linka Nezábudka, IPČKO, Linka detskej dôvery. 

 

3.4.5. Podporné služby 
Zákon o sociálnych službách pozná niekoľko sociálnych služieb, ktoré sú v skupine podporných 

služieb. Tieto môžu pomôcť ľuďom v rôznych nepriaznivých životných situáciách. Obce majú 

poskytovať alebo zabezpečovať odľahčovaciu službu. Služba sa poskytuje občanom, ktorí poberajú 

peňažný príspevok na opatrovanie svojej blízkej osoby a tridsať dní do roka majú nárok na 

„odľahčenie“. V meste Modra túto službu zabezpečujú cez MsCSS Modra v zariadení opatrovateľskej 

služby. Je to však podmienené voľnými kapacitami zariadenia (pred pandémiou išlo približne o dvoch 

občanov ročne). 

Na území mesta Modra poskytuje podporné služby MsCSS Modra. Táto mestská organizácia 

prevádzkuje denné centrum a jedáleň. V roku 2021 využívalo sociálnu službu v jedálni 233 osôb 

a vydalo sa 46 954 obedov. Vzhľadom na posledné dva roky pandémie bola činnosť denného centra 

výrazne obmedzená, resp. z protipandemických opatrení nebola poskytovaná. 

Na určenie normatívnej potreby jednotlivých druhov podporných sociálnych služieb slovenské 

minimálne štandardy vybavenosti obcí z roku 2010 nie sú dostatočné. Navrhujú orientačný 

minimálny štandard, len ako počet zariadení v závislosti od veľkosti sídla. 

Tabuľka 42 Štandardy minimálnej vybavenosti obcí – vybrané zariadenia podporných sociálnych služieb pre mesto Modra 

Druh sociálne služby Odporúčaná vybavenosť 
podľa veľkostnej kategórie 
obce 

Orientačný štandard: počet 
miest/zariadení pre mesto 
Modra  

 
17 http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_343.pdf  

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_343.pdf
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Jedáleň Do 5 000 1 zariadenie 

Práčovňa  Do 5 000 1 zariadenie 

Stredisko osobnej hygieny Do 5 000 1 zariadenie 
Zdroj: Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, 2010 (MDaV SR) 

Mesto Modra, ktoré poskytuje sociálnu službu v jedálni, tento minimálny štandard spĺňa. Na území 

mesta však absentuje sociálna služba práčovne a strediska osobnej hygieny.  

Na území Bratislavského kraja poskytujú siedmi poskytovatelia sociálnu službu podpora 

samostatného života. Piati sa zameriavajú na ľudí ohrozených stratou bývania, jeden na ľudí 

s duševnými ochoreniami a jeden na ľudí so zdravotným postihnutím. 

3.4.6. Samostatné odborné činnosti 
Zákon o sociálnych službách umožňuje vykonávať sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu ako 

samostatnú odbornú činnosť, pokiaľ je zapísaný v registri poskytovateľov, alebo ide o výkon 

samostatnej praxe sociálneho pracovníka. V tomto prípade je kompetenciou VÚC zabezpečiť 

poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie.  

Určiť dostupnosť týchto odborných činností na území mesta je možné cez centrálny register 

poskytovateľov sociálnych služieb, ale ich reálnu využívanosť obyvateľmi mesta Modra nie je možné 

zistiť. V centrálnom registri bolo k 27.7. 2022 zaregistrovaných 20 poskytovateľov základného 

sociálneho poradenstva, 12 poskytovateľov špecializovaného sociálneho poradenstva a 1 

poskytovateľ sociálnej rehabilitácie. Ani jeden z týchto poskytovateľov nemá sídlo na území mesta 

Modra, ale poskytovateľom základného sociálneho poradenstva je aj Charita Šenkvice, n.o. V Prílohe 

1 je prehľad všetkých registrovaných poskytovateľov. 

3.5. Analýza dotazníkového prieskumu poskytovateľov sociálnych služieb 

Na vyplnenie dotazníkov pre poskytovateľov sociálnych služieb (podľa zákona č. 448/2008 Z.z.) bolo 

identifikovaných a cielene oslovených mestom Modra 5 poskytovateľov, ktorí sú registrovaní 

poskytovatelia a poskytujú služby na území mesta. Informácia o dotazníkovom zisťovaní bola 

zverejnená aj na webovej stránke mesta Modra18. Zber dát prebiehal od apríla do júna 

2022. Dotazníkový formulár je Prílohou 2.  

Z 5 poskytovateľov je 2 verejných (Rozpočtová organizácia BSK s právnou subjektivitou a Príspevková 

organizácia mesta Modra) a 3 neverejných poskytovatelia sociálnych služieb (Nezisková organizácia 

poskytujúca všeobecne prospešné služby). Títo všetci dotazník vyplnili (v prípade poskytovateľa 

Charita Šenkvice, n.o., berieme do vyhodnotenia sociálne služby, ktoré poskytujú aj obyvateľom 

mesta Modra). 

Tabuľka 43 Prehľad poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta modra, ktorí vyplnili dotazníkov, 2022 

Poskytovateľ sociálnej služby Druh sociálnej služby Forma sociálnej 
služby 

Registrovaná 
kapacita 

Mestské centrum sociálnych 
služieb Modra 

jedáleň terénna a 
ambulantná 

 

 
18 Link: 
https://modra.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700032&id=10374&n=pripravujeme%2Dkomunitny%2Dplan
%2Dsocialnych%2Dsluzieb  

https://modra.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700032&id=10374&n=pripravujeme%2Dkomunitny%2Dplan%2Dsocialnych%2Dsluzieb
https://modra.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700032&id=10374&n=pripravujeme%2Dkomunitny%2Dplan%2Dsocialnych%2Dsluzieb
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 zariadenie núdzového bývania pobytová - 
ročná 

6 

opatrovateľská služba terénna  

prepravná služba terénna  

zariadenie opatrovateľskej 
služby 

pobytová - 
ročná 

15 

zariadenie opatrovateľskej 
služby 

pobytová - 
ročná 

15 

útulok pobytová - 
ročná 

10 

denné centrum ambulantná  

CLAUDIANUM n.o. rehabilitačné stredisko ambulantná 16 

Nemocnica Modra n.o. domov sociálnych služieb pobytová - 
ročná 

27 

špecializované zariadenie pobytová - 
ročná 

30 

Domov sociálnych služieb a 
zariadenie podporovaného 
bývania MEREMA 

domov sociálnych služieb pobytová - 
ročná 

20 

zariadenie podporovaného 
bývania 

pobytová - 
ročná 

4 

domov sociálnych služieb pobytová - 
ročná 

22 

zariadenie podporovaného 
bývania 

pobytová - 
ročná 

4 

Charita Šenkvice n.o. opatrovateľská služba terénna  

sprostredkovanie osobnej 
asistencie 

ambulantná  

Denný stacionár (Vištuk) ambulantná 3 

sociálne poradenstvo - základné terénna  

prepravná služba terénna  

požičiavanie pomôcok ambulantná  

Zdroj: Dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb, Modra 2022, vlastné spracovanie 

Najviac druhov sociálnych služieb na území mesta poskytuje Mestské centrum sociálnych služieb – 7 

druhov sociálnych služieb z toho 3 sú s pobytovou formou v 4 zariadeniach. Kapacitne najväčším 

poskytovateľom pobytových foriem sociálnych služieb je Nemocnica Modra, n.o.  

Medzi sociálnymi službami poskytovanými na území mesta Modra prevažujú tie, ktoré sú 

poskytované pre cieľovú skupinu seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím (83,33 %). Podporné 

sociálne služby sú tiež zamerané najmä na seniorov (jedáleň a denné centrum). Služby krízovej 

intervencie v meste poskytuje len MsCSS Modra, tieto dva druhy tvoria 11,11 % zo všetkých služieb v 

meste. V meste Modra nie sú žiadne sociálne služby zamerané na podporu rodín s deťmi. 

Z hľadiska formy poskytovaných služieb prevažujú celoročné pobytové formy pre všetky cieľové 

skupiny (55,56 %). Ambulantné a terénne formy sociálnych služieb zastupujú každá podiel 22,22 %. 

Počet evidovaných (neuspokojených) žiadateľov pri jednotlivých druhoch sociálnych služieb je 

dôležitým údajom, ktorý vypovedá o dopyte po konkrétnej službe na danom území a je potrebné ho 

zohľadniť pri plánovaní potrebnej kapacity služieb na ďalšie obdobie. Je vhodné brať do úvahy aj 

záujem žiadateľov o preferovaného poskytovateľa. Dôvodom môže byť kvalita poskytovanej služby, 

jej cena alebo dobré referencie zo strany prijímateľov či príbuzných. Neuspokojený dopyt je 
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evidovaný iba pre služby, ktoré sú na území mesta poskytované (vyplnili dotazníky, jeden 

poskytovateľ neuviedol počet evidovaných žiadateľov o služby, ktoré poskytuje) a nehovoria 

o záujme o iné druhy služieb, o služby, ktoré nie sú poskytované. 

Najviac evidovaných žiadateľov o sociálne služby eviduje krajské zariadenie v oboch druhoch 

poskytovaných služieb. Pri službe v zariadení podporovaného bývania evidovaný žiadatelia viac ako 8-

násobne prevyšujú súčasnú kapacitu zariadenia (65 žiadateľov, kapacita 8 miest). V sociálnej službe 

v domove sociálnych služieb bolo v máji 2022 evidovaných 54 žiadateľov, čo predstavuje 1,26 – 

násobok existujúcej kapacity. Počet evidovaných žiadateľov do zariadenia opatrovateľskej služby je 

35 osôb, pričom súčasná kapacita je 30 miest. 

Terénne formy sociálnych služieb dokážu flexibilnejšie reagovať na potreby občanov, aj tam však bolo 

u oboch poskytovateľov evidovaných 6 žiadateľov o opatrovateľskú službu. 

3.5.1. Informácie o klientoch/prijímateľoch sociálnych služieb v meste Modra 
Poskytovatelia sociálnych služieb na území mesta Modra sa zameriavajú na tieto cieľové skupiny: 

• Seniori 

• Osoby s mentálnym, telesným alebo duševným postihnutím  

• Osoby/rodiny v krízovej situácii (Osoby bez domova, Nezamestnaní, Utečenci) 

V poskytovaných sociálnych službách tvoria väčšinu muži (60,72 %), hlavným dôvodom je fakt, že 

zariadenie Merema má len mužov prijímateľov.  

Z hľadiska vekovej štruktúry prijímateľov sociálnych služieb pobytových a ambulantných foriem 

služieb prevažujú osoby v produktívnom veku do 64 rokov (63,19 %). Podiel seniorov (nad 65 rokov) 

v pobytových službách je 36,11 %. Vo vekovom zložení zohráva svoju rolu fakt, že sociálne služby DSS 

a ZPB, ktoré tvoria 45,56 % kapacít, sú vekovo ohraničené. 

Tabuľka 44 Veková štruktúra prijímateľov sociálnych služieb pobytových a ambulantných foriem 

Veková skupina Počet klientov Podiel % 

od 8 do 17 rokov 1 0,69% 

od 18 do 29 rokov 0 0,00% 

od 30 do 44 rokov 22 15,28% 

od 45 do 59 rokov 46 31,94% 

od 60 do 64 rokov 23 15,97% 

od 65 do 69 rokov 9 6,25% 

od 70 do 74 rokov 9 6,25% 

od 75 do 79 rokov 6 4,17% 

od 80 do 84 rokov 13 9,03% 

od 85 do 89 rokov 9 6,25% 

90 a viac rokov 6 4,17% 
Zdroj: Dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb, Modra 2022, vlastné spracovanie 

Prehľad klientov podľa pobytu/bydliska ukázal, že sociálne služby poskytované na území mesta 

Modra sú primárne využívané klientmi s trvalým pobytom v Bratislavskom samosprávnom kraji mimo 

okresu Pezinok (43,66 %). Najviac klientov s mimo okresu Pezinok (vrátane iných krajov) sú 

v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby DSS, ZPB a ŠZ (61,26 % všetkých prijímateľov). MsCSS 

Modra v máji 2022 poskytovalo sociálne služby 93,55 % prijímateľom, ktorí sú obyvateľmi mesta 

Modra. 

Tabuľka 45 Prehľad prijímateľov sociálnych služieb podľa ich miesta bydliska 
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Počet klientov z mesta Modra 35 24,65% 

Počet klientov z okresu Pezinok (okrem Modry) 12 8,45% 

Počet klientov z Bratislavského samosprávneho kraja (okrem okresu Pezinok) 62 43,66% 

Počet klientov z iných samosprávnych krajov 33 23,24% 
Zdroj: Dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb, Modra 2022, vlastné spracovanie 

 

3.5.2. Informácie o zamestnancoch 
V rámci dotazníkového prieskumu poskytovateľov sociálnych služieb boli zisťované informácie 

o zamestnancoch pri jednotlivých službách, o počte, odborných a prevádzkových zamestnancoch, 

o vzdelávaniach aj poskytovaných supervíziách, ale aj o zapojení pravidelných dobrovoľníkov.  

Z celkového počtu zamestnancov v sociálnych službách je pomer odborných zamestnancov 74,99 %. 

Na plný pracovný úväzok pracuje 181 ľudí, na čiastočný 21 ľudí a 7 ľudí pracuje na dohody alebo iný 

zmluvný vzťah. Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca 

a percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov stanovuje Zákon 

o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.. Tieto sú pre všetkých poskytovateľov záväzné.  

Podľa odpovedí z dotazníka len jeden poskytovateľ sociálnych službách využíva pomoc pravidelných 

dobrovoľníkov (4 dobrovoľníci) a 3 príležitostne (11 dobrovoľníkov). 

Povinnosť poskytovateľa sociálnej služby vo vzťahu zvyšovania odbornosti a kvality zamestnancov je 

vypracovať a uskutočňovať plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti 

zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby a program supervízie. Zabezpečenie týchto plánov je 

súčasťou podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.  

Na základe odpovedí poskytovateľov môžeme konštatovať, že vypracovaný plán vzdelávania majú 3 

z 5 poskytovateľov, avšak vzdelávania svojim zamestnancom za posledné dva roky poskytli 4 

poskytovatelia sociálnych služieb a to aj napriek pandemickej situácii.  

Vypracovaný systém supervízie poskytovania sociálnej služby majú 2 z 5 poskytovateľov, avšak pre 

svojich zamestnancov ju zabezpečujú 3. Intenzita supervízie je pomerne nízka – jeden alebo dvakrát 

ročne, prípadne podľa potreby. Jeden poskytovateľ počas pandémie jej poskytovanie prerušil. 

 

3.5.3. Informácie o financovaní sociálnych služieb 
Pri zisťovaní údajov o financovaní sociálnych služieb sme sa zamerali na zdroje príjmov 

v percentuálnom rozdelení – úhrady od klienta, finančný príspevok z MPSVR SR, z VÚC, z mesta, 

z grantov a dotácií.  

Sociálne služby sú spravidla financované z viacerých zdrojov, ktorými sú najmä: úhrada klienta, 

finančný príspevok z MPSVaR SR (zo štátneho rozpočtu), finančný príspevok zo samosprávy alebo 

vyššieho územného celku. Na čiastočné financovanie služieb môžu byť zároveň využívané aj iné 

zdroje, a to napríklad: nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov (EÚ), iné granty, 

dotácie, sponzori, dary a dobrovoľné príspevky a iné zdroje (2 % dane).  

Z hľadiska zdrojov financovania sociálnych služieb poskytovaných v meste Modra sú v najväčšej miere 

využívané práve hlavné zdroje:  

• finančný príspevok z MPSVaR SR 

• finančný príspevok zo samosprávy alebo vyššieho územného celku 
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• úhrada klienta 

Okrem toho sú využívané aj  

• Štátne/miestne nadačné schémy, vrátane eurofondov 

• Zdroje od darcov 

• ÚPSVaR 

• Príspevok 2% z daní 

• Iné vlastné zdroje (prenájmy, predaje majetku a pod.) 

V uvedených odpovedí v dotazníku vyplýva, že za posledné tri roky kumulatívne rástli príjmy, ale aj 

výdavky na poskytovanie sociálnych služieb. V nasledujúcom grafe sú uvedené príjmy a výdavky 4 

poskytovateľov, podľa ich odpovedí v dotazníku. Do kumulatívneho súčtu nemohli byť uvedené údaje 

za DSS Merema, lebo údaje uvedené v dotazníku neboli presné19.  

Graf 13 Príjmy a výdavky poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Modra, kumulatívne za roky 2019-2021 

 

Zdroj: Dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb, Modra 2022, vlastné spracovanie 

Úhrady prijímateľov tvoria v priemere 27 % príjmov poskytovateľov. Absolútne hodnoty nemá zmysel 

priamo uvádzať, lebo sa veľmi líšia od druhu a formy služby. Uvedieme aký tvoria podiel 

z priemerných bežných výdavkov na danú sociálnu službu. 

Podiel z priemerných bežných výdavkov pobytovej sociálnej služby, ktorý tvoria úhrady prijímateľov, 

sa rôzna nielen podľa cieľovej skupiny (ľudia v krízovej situácii vs. seniori), ale aj podľa zriaďovateľa. 

Najnižší podiel tvorili v roku 2021 úhrady v službách zriadených aj financovaných BSK (10,18 % 

a 36,08 %). Pobytové služby s odkázanosťou u neverejného poskytovateľa sú na tom približne 

rovnako (20.10 %). Nasledovali služby zriadené mestom Modra (32,70% a 34,53%).  

V ambulantnej forme si osoby so zdravotným postihnutím financujú 48,62 % priemerných bežných 

výdavkov služby. V terénnej forme občan v Modre hradí len 18,34 % hodiny opatrovateľskej služby. 

V zariadeniach služieb krízovej intervencie tvorila v roku 2021 úhrada 20,05 % resp. 33,01 %.  

 
19 Pre predstavu finančnej situácie zariadenia DSS Merema je možné si pozrieť ich zverejnené výročné správy 
alebo údaje finančnej správy http://merema.sk/vyrocne-spravy/ ; https://finstat.sk/00654795 

€2 360 293,45 

€2 666 339,57 

€2 953 445,80 

€2 269 030,48 

€2 530 870,72 

€2 864 674,67 

2019 2020 2021

Príjmy za rok Výdavky za rok

http://merema.sk/vyrocne-spravy/
https://finstat.sk/00654795


47 
 

  

3.6. Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a obyvateľov mesta Modra 
Príprava komunitného plánu zahŕňa aj mapovanie potrieb obyvateľov mesta v oblasti poskytovania 

sociálnych služieb. Na tento účel uvedieme prehľad vydaných rozhodnutí o posúdení na odkázanosť 

na sociálnu službu a tiež výstupy, ktoré sme získali formou anonymného dotazníka.  

3.6.1. Posúdenie odkázanosti na sociálne služby za roky 2018-2021 
Priamo o potrebách občanov, ktorí nejakú formu a druh sociálnej služby potrebujú a už aj o ňu 

žiadali, môže mesto Modra sledovať aj cez evidenciu vydaných rozhodnutí o odkázanosti, resp. 

posudzovaných občanov. Za sledované obdobie sa tento počet pohyboval medzi 29-35 občanov, ktorí 

žiadali posúdenie na viacero druhov sociálnych služieb naraz. 

Tabuľka 46 Posúdenie odkázanosti na sociálne služby za roky 2018-2021, mesto Modra 

Rok 2018 2019 2020 2021 

Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu 54 57 54 50 

Z toho počet rozhodnutí na konkrétny druh sociálnej služby          

Opatrovateľská služba 14 12 27 22 

Zariadenie opatrovateľskej služby 24 25 15 18 

Zariadenie pre seniorov 16 19 12 9 

Denný stacionár 0 1 0 1 

Počet posudzovaných občanov 35 35 30 29 
Zdroj: Mesto Modra, referát sociálnych vecí 

Mesto Modra nemá k dispozícii presný počet občanov, ktorým bola poskytovaná pobytová sociálna 

služba mimo územia mesta, nakoľko zariadenia sociálnych služieb nezasielajú evidenciu prijímateľov 

sociálnej služby do obce ich trvalého pobytu. Približný údaj sa odhaduje len na základe informácii od 

občanov, ktorí v čase riešenia posúdenia odkázanosti alebo následne v krátkom čase vybavené 

pobytové zariadenie (najčastejšie zariadenie pre seniorov) mimo územia mesta. V roku 2021 išlo o 6 

osôb, spolu za sledované obdobie o 35 občanov mesta Modra. 

3.6.2. Vyhodnotenie dotazníka pre občanov mesta Modra 
Prieskum sa uskutočnil v mesiaci marec-apríl 2022. Dotazník bol k dispozícii v online forme (web 

stránka mesta Modra) a papierovej verzii na Mestskom úrade. Rovnako boli v papierovej forme 

distribuované seniorom na stretnutí Jednoty dôchodcov Slovenska. Dotazníkový formulár nájdete v 

Prílohe 3. 

Dotazník bol koncipovaný tak, aby sa vedeli vyjadriť aj prijímatelia sociálnych služieb, ale aj občania, 

ktorí zatiaľ žiadne sociálne služby nepotrebujú. V tejto kapitole vyberáme len niektoré dôležité 

zistenia a podrobnejšie informácie o výsledkoch dotazníka nájdete v Prílohe 4.  

Na otázky v dotazníku odpovedalo spolu 152 respondentov a respondentiek.  

Do prieskumu sa najviac zapojili občania z mesta Modra (92,76 %) a potom z časti Kráľová (5,92 %) 

a Harmónia (1,32 %). Z častí Piesok a Harmónia sme nezaznamenali žiaden vyplnený dotazník. 

V rámci vekových skupín dominovali odpovede ľudí v seniorskom veku 60+ (spolu 126 odpovedí, teda 

82,89 %). V prieskume dominovali ženy, zapojilo sa ich 70,05 %, mužov sa zapojilo 28,29 %.  

Graf 14 Vekové zloženie respondentov dotazníka, Modra, 2022 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

Vzhľadom na nereprezentatívnu vzorku občanov, z dotazníka budeme prezentovať výsledky, ktoré sa 

týkajú najmä služieb využívaných najmä seniormi. 

Prijímatelia sociálnych služieb a ich príbuzní 

Z celkového počtu respondentov 73 uviedlo, že sú poberateľmi niektorej zo sociálnych služieb, 

niektorí aj viacerých. Najviac dominovala služba jedálne. K hodnoteniu spokojnosti s touto službou sa 

vyjadrilo 42 a až 83,33 % vyjadrilo spokojnosť (úplne/prevažne). 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Okrem toho na dotazník odpovedali aj 10 respondenti, ktorí síce sami nepoberajú žiadnu sociálnu 

službu, ale ich blízky príbuzný áno. Aj medzi nimi prevažuje sociálna služba v jedálni (5), prepravná 

služba (5) a opatrovateľská služba (3). 

Prijímateľov a ich príbuzných sme sa pýtali na hlavný dôvod, prečo požiadali o danú sociálnu službu, 

pričom mohli uviesť maximálne 3 odpovede. Najčastejším dôvodom bol pre respondentov ich 

zdravotný stav (45 %) a potom fakt, že je to pre nich jednoduchý spôsob pomoci (18,75 %). Najmä 

z pohľadu príbuzných sa ako dôležitý dôvod javil aj fakt, že sa sám o seba už nevedel/a postarať 

(13,75 %). 

Tabuľka 47 Odpovede PSS a ich príbuzných na otázku: Aký bol hlavný dôvod, prečo ste o ňu požiadali (prosíme vybrať 
maximálne 3 odpovede) 

Cítil/a som sa osamelý/á 5 6,25% 

Je mi to tak jednoduchšie 15 18,75% 
Nedostatok pomoci v domácom prostredí 4 5,00% 
Nemám dosť peňazí na normálne bývanie 3 3,75% 
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Nevládzem si variť 1 1,25% 
Sám som sa už o seba nevedel/a postarať 11 13,75% 
Zlá sociálna situácia 5 6,25% 
Zlý zdravotný stav 36 45,00% 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z pohľadu šírenia informácií o poskytovaných službách respondenti ako hlavný zdroj informácií 

označili osoby, ktoré danú službu už využívajú alebo osoby s podobným problémom. 

Tabuľka 48 Odpovede PSS a ich príbuzných na otázku: Odkiaľ ste sa dozvedeli o službe, ktorú momentálne využívate? 
(prosíme vybrať maximálne 3 odpovede) 

na mestskom úrade 9 11,25% 

od lekára 5 6,25% 
od osoby s podobným problémom 17 21,25% 
od osoby, ktorá sociálnu službu využíva 23 28,75% 
prostredníctvom organizácie, ktorá službu poskytuje 12 15,00% 
prostredníctvom rodiny, priateľov 10 12,50% 
z internetu, televízie, novín 4 5,00% 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Prijímateľov sociálnych služieb alebo im príbuzným sme položili hypotetickú otázku – keby si mohli 

vybrať, čo by pomohlo vyriešilo lepšie túto situáciu vo Vašej rodine ako súčasná sociálna služba. 

Vychádzame z predpokladu, že občania si musia vyberať z ponuky, ktorá existuje a pritom nemusí 

plne reagovať na ich potreby. Konkrétnejšie predstavy pomenovali len 10 respondenti. Nemôžeme 

ich teda pokladať za reprezentatívne, ale v troch prípadoch vyjadrili potrebu celoročného 

pobytového zariadenia, kde by osoba so zdravotným postihnutím alebo senior mohli v komunite 

mesta mať domov a dôstojnú starostlivosť. Ďalší traja zase vyjadrili potrebu po flexibilnejších 

službách v domácom prostredí a to formou odľahčovacích služieb, ošetrovateľských ako aj sociálnej 

rehabilitácie. 

Neformálni opatrovatelia 

Na dotazník odpovedalo 9 neformálnych opatrovateľov. V prípade, ak sú poberateľmi peňažného 

príspevku na opatrovanie má voči nim mesto povinnosť poskytnúť odľahčovaciu službu. Z 9 

respondentov 4 o takejto možnosti nevedeli.  

Medzi inými otázkami sme sa ich pýtali, čo by im uľahčilo starostlivosť o ich blízkeho. Niektoré 

odpovede uvádzame, pretože vyjadrujú skúsenosti, ktoré potvrdili aj účastníci pracovných skupín: 

• Služby ADOS (domáca ošetrovateľská starostlivosť – starostlivosť zdravotnej sestry v 

domácom prostredí) – 2x 

• Zaistenie krátkodobého pobytu mimo vlastného domu, keď potrebujeme odcestovať 

alebo riešiť vlastný zdravotný stav či iné problémy (odľahčenie) 

• Pomoc profesionálnej opatrovateľky 

• Finančná pomoc  

• Poradenstvo (sociálne, právne, psychologické,...) – 2x 

• Sociálne bývanie – mestské nájomné byty 

Ostatní občania 

Pre respondentov, ktorí neboli prijímateľmi sociálnych služieb sme sa kvôli zachyteniu požiadaviek 

obyvateľov pýtali na situáciu, akú starostlivosť by osobne uprednostnili, ak by sa ich zdravotný stav 
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zhoršil natoľko, že budú potrebovať pomoc iných. Odpovede jednoznačne preferujú pobyt 

v domácom prostredí – 82,86 % - či už s pomocou najbližších alebo profesionálov terénnou 

a ambulantnou formou.  

Tabuľka 49 Odpovede na otázku: Skúste si predstaviť, že by sa Vám osobne zdravotný stav zhoršil a boli by ste odkázaný na 
pomoc iných, uprednostnili by ste pravidelnú starostlivosť? 

v domácom prostredí a počas dňa v zariadení sociálnych služieb 
(napr. denný stacionár) 

1 

v domácom prostredí s podporou profesionálnej služby (napr. 
opatrovateľská služba) 

35 

v domácom prostredí s pomocou najbližších 22 
v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom (v tomto 
zariadení by ste bývali, domov by ste vracali iba na návštevy) 

8 

v menšom bezbariérovom byte s podporou profesionálnej služby 3 
Iné - komunitné bývanie s dostupnou sociálnou a zdravotnou 
starostlivosťou 

1 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Spoločné otázky a oblasť informovanosti 

Všetkých respondentov sme sa pýtali, ktorým skupinám by malo mesto Modra venovať najviac 

pozornosti. Najviac respondentov uviedlo skupinu seniorov (83,7 %), čo však musíme relativizovať 

vekovou štruktúrou respondentov. Druhou cieľovou skupinou, ktorej by sa mala ujsť pozornosť mesta 

sú osoby so zdravotným postihnutím (62,4 %). Treťou skupinou, ktorú respondenti označili, sú osoby, 

ktoré zažívajú násilie (31,9 %). 

 

V prípade akýchkoľvek otázok, či potrebnej pomoci, by sa respondenti v 40,8 % obrátili najprv na 

organizácie, ktoré služby poskytujú a 35,9 % na Mestský úrad.  
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Respondenti sa vo väčšine (41,4 %) nevedeli vyjadriť, čí mesto Modra dostatočne propaguje sociálne 

služby. 35,9 % si myslí, že áno a 22,8 % nepovažuje oblasť sociálnych služieb za dostatočne 

propagovanú. V tomto kontexte by 56,7 % uprednostnilo ako informačný nástroj miestne noviny 

a 29,8 % dostupnú telefónnu infolinku. 

 

 

3.7. SWOT analýzy  
Nasledujúce SWOT analýzy vznikli v rámci stretnutí pracovných skupín v júni 2022. Podnety pre osoby 

so zdravotným postihnutím a seniorov boli takmer totožné a preto ich uvádzame spoločne. 

3.7.1. Seniori a Osoby so zdravotným postihnutím 
 

Silné stránky Slabé stránky 

- Spolupráca medzi organizáciami v sociálnej 

oblasti a cirkví na území mesta 

- Výmena informácií medzi štátnymi 

organizáciami a organizáciami na území mesta 

(založené na vzťahoch) 

- Málo informácií o možnostiach poskytovania 

sociálnych služieb 

- Prílišná administratívna zaťaženosť 

- Nepriaznivý technický stav pobytových SS 

(ZOS) 
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- Široká ponuka voľnočasových aktivít pre 

obyvateľov rôzneho veku v mesta 

- Podpora aktivít seniorov z úrovne samosprávy 

(športové, voľnočasové) 

- Podporujúce prostredie pre inklúziu 

vylúčených 

- Všímavosť susedov – vzájomnosť – výhody 

malého mesta (komunita) 

- Silný potenciál ľudí v seniorskom veku, ktorí 

sú aktívni 

- Vytvorené partnerstvá s inými seniorskými 

organizáciami v rámci družobných miest 

mesta Modra 

- Dobrovoľnícka činnosť seniorov/svojpomoc 

(petangové ihrisko), zdroje príjmov z vlastnej 

činnosti z gastronomických špecialít (šišky) 

- Záujem o vzdelávanie v oblasti PC 

gramotnosti, tréningy pamäti 

- Miestne partnerstvá (OZ, klub turistov, 

kultúrne aktivity) 

- Silné ekumenické porozumenie 

- Dostupné opatrovateľské služby 

a odľahčovacia služba 

- Kvalitné SS v CSS Modra 

 

- Nízka motivácia pre pracovníkov – 

opatrovateľky 

- Nestabilita poskytovaných služieb 

- Absencia zariadení rodinného typu 

- Nedostatok odborného personálu 

- Chýba dostupné sociálne bývanie – nájomné 

byty 

- Bariérovosť objektov verejných služieb  (MÚ, 

škola,...) 

- Slabá spolupráca s cirkvami 

- Slabé vybavenie výpočtovou technikou, 

vybavenie služieb na podporu komunikácie 

- Nedostatočná informovanosť o tom, na čo 

majú ľudia nárok, aké sú aj iné možnosti  

(napr. pre klientov ZSS) 

- Malý dôraz na dôchodcov s nízkymi príjmami  

(príspevok všetkým rovnako) 

- Nedostatok priestorov na klubové aktivity 

- Nízka úroveň a dostupnosť IKT a ponúk 

vzdelávania  (finančná gramotnosť, digitálne 

zručnosti, enviromentálne vedomie a pod...) 

- Chýba požičovňa pomôcok 

- Absencia terénnej sociálnej práce 

- Nedostatočné informovanie o službách pre 

seniorov 

- Absencia odľahčovacej služby pre rodiny s 

OZP 

Príležitosti Ohrozenia 

- Rozvoj tém na vzdelávanie a poradenstvo pre 

seniorov – právne, finančné, digitálne – 

využívanie možností, ktoré realizujú iné 

inštitúcie 

- EŠIF a Plán obnovy a odolnosti 

- Plánované reformy v sociálnych službách 

- Vytvorenie jednotného kontaktného miesta 

pre občanov v oblasti SS 

- Podpora a rozvoj ambulantných a terénnych 

služieb pre OZP 

- Vypracovanie informačnej stratégie 

o sociálnej podpore a starostlivosti v meste 

- Zhoršujúca sa dostupnosť zdravotnej 

starostlivosti – všeobecného lekára, 

odborných ambulancií slabá dostupnosť 

odborných vyšetrení (rtg) 

- Chýbajúci sociálny dialóg na úrovni štátu 

- Legislatívne zásahy do rozpočtov obcí 

- Nárast cien energií – dopad na životné 

náklady 

- Zmeny v sociálnych politikách mesta 

 

 

3.7.2. Osoby v krízovej situácii a v nepriaznivej sociálnej situácii 
 

Silné stránky Slabé stránky 
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- Kvalitné sociálne poradenstvo v nepriaznivých 

životných situáciách 

- Mesto v rámci spolupráci s ÚPSVaR pomôže 

vybaviť príspevky v HN 

- Pre deti so zdravotným znevýhodnením 

poradenstvo CŠPP priamo v škole 

- Vytváranie príležitostí pre inklúziu osôb 

ohrozených vylúčením v rámci aktivít mesta 

- Spolupráca komunít a organizácií v meste 

- Súčinnosť a spolupráca samospráva 

a verejných inštitúcií 

- Voľnočasové aktivity – šport, kultúra, 

turizmus 

 

- Absencia služieb starostlivosti o mládež a deti 

z nefungujúcich rodín (napr. nízkoprahové 

centrum, klubová činnosť...) 

- Nedostatočne definované priority pre osoby 

v nepriaznivých životných situáciách v meste 

- Nedostatok ľudských zdrojov a finančných 

prostriedkov 

- Nedostupnosť sociálnych bytov 

Príležitosti Ohrozenia 

- Vytvoriť lepší a efektívnejší priestor pre MVO 

pracujúce s rodinami 

- Vznik terénnej sociálnej práce v meste pre 

viaceré cieľové skupiny 

- Nezáujem ohrozených obyvateľov a rodín 

o pomoc zo strany profesionálov 

- Financovanie sociálnych služieb krízovej 

intervencie 
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4. STRATEGICKÁ ČASŤ 
KPSS mesta Modra na roky 2023 – 2030 konkretizuje a ďalej rozvíja programovú oblasť a nadväzuje 

na stanovené ciele v predchádzajúcom komunitnom pláne. K celkovému vyhodnoteniu KPSS mesta 

Modra za obdobie rokov 2017 – 2022 možno uviesť, že z 15 prijatých opatrení bolo čiastočne 

splnených 5 a nesplnených bolo 10 opatrení, pričom problémy a potreba uvedených opatrení aj na 

základe vyššie uvedenej analýzy pretrváva. Rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb naďalej 

preferuje starostlivosť v domácom prostredí osôb odkázaných na pomoc a starostlivosť. 

 

4.1. Vízia 
Vízia je súhrnom predstáv o želanej situácii, konečnom stave, ktorý má byť mestom dosiahnutý na 

konci plánovacieho obdobia v roku 2030 a neskôr. Vzhľadom na to, že do spracovania komunitného 

plánu boli zapojení predstavitelia mesta (poslanci), odborníci na sociálnu oblasť, poskytovatelia, ako 

aj užívatelia sociálnych služieb, široká verejnosť i ďalšie subjekty, je vízia odrazom potrieb všetkých 

zúčastnených partnerov. 

Vízia Mesta Modra v oblasti poskytovania sociálnych služieb: 

Mesto Modra, ktoré harmonickým, rozvážnym a cieľavedomým rozvojom zabezpečí všetkým 

skupinám obyvateľom zvyšovanie kvality života.  

Chceme, aby v roku 2030 mesto Modra bolo mestom s vyváženou sociálnou a zdravotnou 

infraštruktúrou a službami, mestom aktívnym v oblasti vzdelávania, športu. 

 

4.2. Východiská pre strategickú časť 

 

 

4.2.1. Demografické údaje 
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v meste Modra k 31.12. 2021 je 9 349. Z celkového počtu 

obyvateľov muži predstavujú 48,64%; ženy 51,36%. Seniori vo veku nad 60 rokov tvoria viac ako ¼ 

obyvateľov (28,9%), čo poukazuje na starnutie obyvateľov Modry. Z celkového počtu seniorov vo 

Demografické údaje
Analýzy zo štatistiky 

sociálnej ochrany
SWOT analýzy

Výstupy z 
dotazníkového 

prieskumu

Strategické dokumenty 
PHSR, Koncepcia rozvoja 

SS BSK,  Národné 
priority rozvoja SS 2021 

- 2030

Odporúčané normatívy 
vybavenosti územia SS

Kontinuita vo vzťahu k 
predchádzajúcemu 

KPSS
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veku nad 60 rokov (2 421) je 51 % vo veku 60 – 70 rokov; 34,4 % je vo veku 70 – 80 rokov; 12 % je vo 

veku 80 – 90 rokov; 2,6% je vo veku nad 90 rokov. 64,96 % tvoria obyvatelia v produktívnom veku. 

4.2.2. Výstupy z analýzy štatistík sociálnej ochrany  
Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi má od roku 2017 klesajúcu tendenciu, poberateľmi sú 

zväčša jednotlivci  (rodiny s deťmi tvoria zanedbateľní počet). Počet osôb s preukazom občana 

s ťažkým zdravotným postihnutím predstavuje 6,84%; počet osôb s preukazom občana s ŤZP vo 

veku 60 a viac rokov predstavuje 63,54 %. Počet osôb poberajúcich príspevok na opatrovanie pri 

starostlivosti o blízku osobu sa od roku 2017 pohybuje v rozmedzí 33 - 47 poberateľov a má mierne 

stúpajúcu tendenciu, z toho 59,3 % je vek opatrovaných viac ako 70 rokov. Peňažný príspevok na 

osobnú asistenciu poberá 13 (31.12.2021) osôb s ŤZP. Rodičovský príspevok na dieťa s dlhodobo 

nepriaznivým zdravotným stavom poberá k 31.12.2021 21 poberateľov. 

4.2.3. Slabé stránky zo SWOT analýzy 

• Málo informácií o možnostiach poskytovania sociálnych služieb 

• Chýba požičovňa pomôcok 

• Absencia terénnej sociálnej práce 

• Nedostatočné informovanie o službách pre seniorov 

• Absencia odľahčovacej služby pre rodiny s OZP 

• Absencia služieb starostlivosti o mládež a deti z nefungujúcich rodín 

4.2.4. Výstupy z dotazníkového prieskumu  

• Rozšíriť pobytové sociálne služby 

• Priestory pre bývanie seniorov, ktorí sú ešte mobilní 

• Informovať o sociálnych službách v meste (v mestských novinách, informačných tabuliach) 

4.2.5. Kontinuita vo vzťahu k predchádzajúcemu KPSS  

• Poskytovanie odľahčovacej služby pre rodiny 

• Požičiavanie pomôcok 

• Monitorovanie a signalizácie pomoci pre seniorov 

• Rozšírenie opatrovateľskej služby pre seniorov 

• Vytvorenie nízkoprahového denného centra pre deti a rodiny 

• Vytvorenie pozície terénny sociálny pracovník mesta Modra 

 

V ostatnom KPSS na roky 2017 – 2022 sa pracovalo s tromi cieľovými skupinami (seniori, osoby so 

zdravotným postihnutím a osoby v krízovej a nepriaznivej sociálnej situácii). Vzhľadom na to, že aj pri 

SWOT analýze boli definované potreby a požiadavky skoro totožné, ako aj pri predchádzajúcom KPSS 

ciele a opatrenia neboli štruktúrované podľa cieľových skupín, navrhujeme v strategickej časti cieľovú 

skupinu seniori a osoby so zdravotným postihnutím riešiť v rámci spoločného strategického cieľa. 

3 cieľové skupiny

•Seniori

•Osoby so zdravotným 
postihnutím

•Osoby v krízovej a nepriaznivej 
životnej situácii

4 strategické ciele

•SC 1 - Zvýšením informovanosti zabezpečiť dostupnosť 
sociálnych služieb podľa potreby a v čase

•SC 2 - Dostupné sociálne služby komunitného typu pre 
občanov odkázaných na pomoc

•SC 3 - Začlenenie seniorov do informačnej spoločnosti 
a globalizovanej ekonomiky

•SC 4 - Eliminácia sociálno-patologických javov
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4.3. Seniori a osoby so zdravotným postihnutím 

4.3.1. Strategický cieľ č. 1 

 

 

Strategický cieľ: č.1 Zvýšením informovanosti zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb 

podľa potreby a v čase 

Priorita: Právo na dostupnú informáciu v súlade s § 6 ods. 2(b) zákona o SS 

Špecifický cieľ 1.1 Cielené informácie pre osoby opatrujúce príbuzných v domácom 

prostredí 

Opatrenie 1.1.1 Zmapovať a aktualizovať potreby osôb poberajúce PnO a neformálnych 

opatrovateľov 

• Aktivita 1.1.1.1 - Vytvoriť databázu osôb poberajúcich PnO a zabezpečiť aktualizáciu 1 x 

polročne 

• Aktivita 1.1.1.2 - Uskutočniť vyhľadávaciu činnosť so zameraním na osoby odkázané na 

pomoc v domácom prostredí na osamelých seniorov 

• Aktivita 1.1.1.3 - Uskutočniť prieskum o formách informovanosti a komunikácie 

• Aktivita 1.1.1.4 - Zabezpečiť kapacity (personálne aj finančné) na realizáciu databáz a 

prieskumov 

Opatrenie 1.1.2 Zaviesť formu komunikácie a zdieľania informácii s osobami, ktoré sa 

starajú o blízkych v domácom prostredí 

• Aktivita 1.1.2.1 - Uskutočniť 1 x ročne stretnutie s poberateľmi PnO a inými neformálnymi 

opatrovateľmi poskytujúcich starostlivosť blízkym osobám v prirodzenom (domácom) 

prostredí – napr. pracovné raňajky 

• Aktivita 1.1.2.2 - Zabezpečiť zvyšovanie zručností a kompetencií neformálnych opatrovateľov 

podľa ich požiadaviek prostredníctvom prednášok na vybrané témy 

 

Špecifický cieľ 1.2: Informačná a komunikačná stratégia o sociálnych službách 

Opatrenie: 1.2.1 Zabezpečiť personálne kapacity pre komunitné plánovanie 

Strategický cieľ č. 1 - Zvyšením informovanosti zabezpečiť dostupnosť 
sociálnych služieb podľa potreby a v čase

Priorita: Právo na dostupnú informáciu v súlade s § 6 ods. 2(b) zákona o SS

ŠC 1.1 Cielené informácie pre 
osoby opatrujúce príbuzných v 

domácom prostredí

O 1.1.1 
Zmapovať a 
aktualizovať 

potreby osôb 
poberajúce PnO

O 1.1.2 Zaviesť 
formu 

komunikácie a 
zdieľania 

informácií s 
poberateľmi PnO

ŠC 1.2 Informačná a komunikačná stratégia o 
sociálnych službách

O 1.2.1  
Zabezpečiť 
personálne 
kapacity pre 
komunitné 
plánovanie

O 1.2.2 
Spracovať 

Manuál 
komunikácie a 

informovanosti o 
SS

O 1.2.3 
Spracovať 

Sprievodcu 
sociálnymi 

udalosťami a SS
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• Aktivita 1.2.1.1 Navrhnúť zmenu organizačnej štruktúru Referátu sociálnych vecí 

a zdravotníctva MsÚ za účelom posilnenia kapacít pre komunitné plánovanie 

• Aktivita 1.2.1.2 Zabezpečiť finančné krytie a schváliť zmenu organizačnej štruktúry 

• Aktivita 1.2.1.3 Uskutočniť výberové konanie 

Opatrenie 1.2.2 Spracovať Manuál komunikácie a informovanosti o SS  

• Aktivita 1.2.2.1 Zriadiť pracovnú skupinu pre prípravu Manuálu komunikácie a 

informovanosti o SS 

• Aktivita 1.2.2.2 Osloviť relevantné subjekty  (databáza subjektov zapojená do komunikačnej 

stratégie vrátane laických poradcov) a útvary mesta participujúce na komunikačnej stratégii v 

meste 

• Aktivita 1.2.2.3 Spracovanie Manuálu komunikácie a jeho pravidelné vyhodnocovanie 

Opatrenie 1.2.3 Spracovať Sprievodcu sociálnymi udalosťami a SS 

• Aktivita 1.2.3.1 Vytvoriť pracovnú skupinu s relevantnými partnermi v meste 

• Aktivita 1.2.3.2 Osloviť subjekty na území mesta k spolupráci 

• Aktivita 1.2.3.3 Predložiť obsahovú a organizačnú štruktúru a vydať Sprievodcu sociálnymi 

udalosťami a SS 

 

Strategický cieľ č. 1 - Zvýšením informovanosti zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb podľa 

potreby a v čase – vyplýva zo stretnutí pracovných skupín, zo SWOT analýz a podporuje dostupnosť 

informácií o poskytovaných SS, zviditeľňuje rozvojové aktivity mesta Modra v oblasti SS.  V rámci 

tohto strategického cieľa je dôležité opatrenie 1.2.1, ktoré umožní plnenie si zákonných povinností 

mesta v oblasti kontinuálneho komunitného plánovania a realizácie aktivít a opatrení plánovaných v 

KPSS. 

 

4.3.2. Strategický cieľ č. 2  

 

 

Strategický cieľ č. 2 Dostupné sociálne služby komunitného typu pre občanov odkázaných 
na pomoc

Priorita : Rozvoj sociálnych služieb komunitného typu

ŠC 2.1 Optimalizovať a 
zafektívniť výdavky do 

SS v prospech 
komunitných SS

O 2.1.1 
Spracovať 

analýzu dát 
o potrebách 
odkázaných 

osôb

O 2.1.2 
Spracovať 

analýzu 
potrebných 

zdrojov

ŠC 2.2

Rozvoj sociálnych služieb 
komunitného typu

O 2.2.1 
Zabezpečiť 
monitorova

nie SS a 
signalizáciu 

potreby 
pomoci

O 2.2.2 
Zabezpečiť 

SS 
požičiavanie 

pomôcok

O 2.2.3 
Zriadiť 
denná 
forma 

pobytu 
kapacita 20 -

25 miest

ŠC 2.3

Transformácia existujúcich SS v súlade s 
Národnou staretégiou DI

O 2.3.1 
Vypracovať 
TP MsCSS 
Modra a 
schváliť v 

MsZ

O 2.3.2 
Transformác

ia 
pobytových 

služieb 
MsCSS 
Modra  

v zmysle TP 

O 2.3.3 
Rozšíriť a 

zflexibilniť 
poskytovani

e OS s 
kapacitami 

aj na 
odľahčovaci

u službu

O 2.3.4 
Rozšíriť SS 

na podporu 
komunitnýc
h aktivít (DC, 

KC)
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Strategický cieľ: č.2 Dostupné sociálne služby komunitného typu pre osoby  

odkázané na pomoc 

Priorita: Rozvoj sociálnych služieb komunitného typu  

Špecifický cieľ 2.1 Optimalizovať a zefektívniť výdavky do SS v prospech komunitných SS  

Opatrenie 2.1.1 Spracovať analýzu dát o potrebách odkázaných osôb 

• Aktivita 2.1.1.1 Spracovať usmernenie pre spracovanie dát o potrebách odkázaných občanov  

• Aktivita 2.1.1.2 Vyhodnocovať 1x ročne spracované analýzy a premietnuť potreby do akčných 

plánov KPSS 

Opatrenie 2.1.2  Spracovať analýzu potrebných finančných prostriedkov a zdrojového krytia 

a prijatie opatrení k podpore rozvoja komunitných SS 

• Aktivita 2.1.2.1 Vyhodnocovať 1 x ročne potrebu finančných prostriedkov na rozvoj 

komunitných SS, možnosti krytia z rozpočtu mesta 

• Aktivita 2.1.2.2 Spracovávať projekty na rozvoj SS komunitného typu z grantov a rôznych 

mimorozpočtových zdrojov 

 

Špecifický cieľ 2.2: Rozvoj sociálnych služieb komunitného typu 

Opatrenie:2.2.1 Zabezpečiť SS monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pre odkázané 

osoby 

• Aktivita 2.2.1.1 Realizovať prieskum záujmu a spôsobu fungovania SS monitorovanie a 

signalizácia potreby pomoci 

• Aktivita 2.2.1.2 Zabezpečiť finančné zdroje  (aj z P SK – digitalizácia SS) na spustenie a 

zavedenie SS 

• Aktivita 2.2.1.3 Zabezpečiť výber poskytovateľa SS a podmienky poskytovania SS 

Opatrenie 2.2.2 Zabezpečiť SS požičiavanie pomôcok 

• Aktivita 2.2.2.1 Osloviť zdravotné , sociálne poisťovne k odberu repasovaných zdravotníckych 

pomôcok 

• Aktivita 2.2.2.2 Vypracovať cenník a pravidlá požičiavania pomôcok 

• Aktivita 2.2.2.3 Zverejniť informácie o zavedení nového druhu SS 

Opatrenie 2.2.3 Zriadiť  SS denná forma pobytu – kapacita 20 – 25 miest 

• Aktivita 2.2.3.1 Realizovať prieskum záujmu a spôsobu fungovania SS – denná forma pobytu 

• Aktivita 2.2.3.2 Zabezpečiť vhodné priestory 

• Aktivita 2.2.3.3 Spracovať projektovú dokumentáciu v súlade s požiadavkami výziev 

• Aktivita 2.2.3.4 Podať žiadosť o financovanie projektového zámeru z POO 

• Aktivita 2.2.3.5 Vypracovať prevádzkové predpisy pre SS denná forma pobytu a zabezpečiť 

finančné prostriedky na prevádzku z rozpočtu mesta 

 

Špecifický cieľ 2.3: Transformácia existujúcich SS v súlade s Národnou stratégiou DI 

Opatrenie 2.3.1 Vypracovať TP MsCSS Modra a schváliť v MsZ 

• Aktivita 2.3.1.1 Konzultovať TP a priebežne informovať počas spracovania s vedením mesta, 

poslancami a dotknutými subjektami 

• Aktivita 2.3.1.2 Predložiť TP na schválenie MsZ 

• Aktivita 2.3.1.3 Zabezpečiť finančné prostriedky z POO a EŠIF na realizáciu zámerov v TP 
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Opatrenie 2.3.2 Transformácia pobytových služieb MsCSS Modra  v zmysle TP  

• Aktivita 2.3.2.1 Zabezpečiť pokračovanie úloh vyplývajúcich z opatrenia Zariadenie sociálnych 

služieb pre seniorov komunitného typu v KPSS 2017-2022 

• Aktivita 2.3.2.2 Doplniť aktivity o zabezpečení  konkrétnych druhov sociálnych služieb a ich 

kapacít na základe vypracovaného TP MsCSS Modra v relevantných opatreniach KPSS. 

• Aktivita 2.3.2.3 Spracovať prevádzkové predpisy a podmienky fungovania odľahčovacej 

služby 

• Aktivita 2.3.2.4 Zverejniť informácie a nových druhoch SS 

Opatrenie 2.3.3 Rozšíriť a zflexibilniť poskytovanie OS s kapacitami aj na odľahčovaciu službu 

• Aktivita 2.3.3.1 Zabezpečiť dostupnosť odľahčovacej služby formou opatrovateľskej služby 

• Aktivita 2.3.3.2 Monitorovať 1 x polročne dostupnosť, využívanie a flexibilitu odľahčovacej 

služby formou OS a prijať následne opatrenia 

Opatrenie 2.3.4 Rozšíriť SS na podporu komunitných aktivít (Denné centrum, Komunitné 

centrum) 

• Aktivita 2.3.4.1 Realizovať prieskum záujmu a spôsobu fungovania SS – denné a komunitné 

centrum  (cieľové skupiny, zdieľanie priestorov, kapacitné požiadavky a pod.) 

• Aktivita 2.3.4.2 Vytypovať a zabezpečiť vhodné priestory 

• Aktivita 2.3.4.3 Vypracovať prevádzkové predpisy pre SS DC a KC a zabezpečiť finančné 

prostriedky na prevádzku z rozpočtu mesta 

 

Strategický cieľ č. 2 - Dostupné sociálne služby komunitného typu pre osoby odkázané na pomoc 

nadväzuje na Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030 na národnú prioritu 1 - 

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a podporu s cieľom zabezpečenia dostupnosti 

rôznorodých sociálnych služieb komunitného charakteru v súlade s potrebami cieľových skupín 

sociálnych služieb. Vzhľadom na národnú prioritu budú navrhované druhy sociálnych služieb 

podporené z európskych zdrojov (Plán obnovy a odolnosti ako aj EŠIF 2021 – 2027). Špecifické ciele 

v rámci strategického cieľa č. 2 reflektujú aj národnú prioritu č. 3 - Podpora prepájania sociálnych 

služieb a neformálnej (najmä rodinnej) starostlivosti ako súčasti systému starostlivosti o osoby 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Priorita vychádza z konceptu tzv. zdieľanej starostlivosti, teda 

takej, kde sa jednotlivé formy a subjekty starostlivosti vzájomne nevylučujú (buď formálna – alebo 

neformálna; buď domáca – alebo pobytová, atď.), ale skôr dopĺňajú. 
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4.3.3. Strategický cieľ č. 3  

 

 

Strategický cieľ: č.3 Začlenenie seniorov a OZP do informačnej a globalizovanej 

spoločnosti 

Priorita: Podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom neformálneho 

vzdelávania 

Špecifický cieľ 3.1 Rozvíjať IKT a informačnú gramotnosť 

Opatrenie 3.1.1 Zabezpečiť dostupné programy z oblasti IKT 

• Aktivita 3.1.1.1 Zabezpečiť dostupnosť programov na zlepšovanie digitálnych zručností z 

komponentu 17 – digitálne Slovensko z Plánu obnovy a odolnosti 

• Aktivita 3.1.1.2 Vyhodnotiť prínos vzdelávania v oblasti digitálnych zručností a zabezpečiť 

udržateľnosť 

 

Špecifický cieľ 3.2: Rozvíjať finančnú gramotnosť  

Opatrenie:3.2.1 Zabezpečiť dostupné programy z oblasti finančnej gramotnosti  

• Aktivita 3.2.1.1 V spolupráci s NBS a inými subjektami zabezpečiť vzdelávania na tému: 

Všetko, čo by sme mali vedieť o peniazoch 

• Aktivita 3.2.1.2 Vyhodnotiť prínos vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti a zabezpečiť 

udržateľnosť 

 

Špecifický cieľ 3.3: Podporovať programy vzdelávania v manažmente dobrovoľníkov 

Opatrenie:3.3.1 Zabezpečiť dostupné programy z oblasti manažmentu dobrovoľníctva 

• Aktivita 3.3.1.1 V spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom zabezpečiť workshopy 

a vzdelávanie pre dobrovoľníkov z radov seniorov a OZP 

• Aktivita 3.3.1.2 Vyhodnotiť prínos vzdelávania v oblasti manažmentu dobrovoľníctva a 

zabezpečiť udržateľnosť 

 

Špecifický cieľ 3.4: Podporovať programy na zlepšenie životného prostredia 

Opatrenie:3.4.1 Zabezpečiť dostupné programy z oblasti zlepšenia životného 

prostredia 

Strategický cieľ č. 3 - Začlenenie seniorov a OZP do informačnej a 
globalizovanej spoločnosti

Priorita: Podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom neformálneho vzdelávania

ŠC 3.1 Rozvíjať IKT a 
informačnú 
gramotnosť

O 3.1.1 Zabezpečiť 
dostupné programy z 

oblasti IKT

ŠC 3.2 Rozvíjať 
finančnú gramotnosť 

O 3.2.1

Zabezpečiť dostupné 
programy z oblasti 

finančnej gramotnosti 

ŠC 3.3. Podporovať 
programy 

vzdelávania v 
manažmente 

dobrovoľníkov

O 3.3.1

Zabezpečiť dostupné 
programy z oblasti 

manažmentu 
dobrovoľníctva

ŠC 3.4 Podporovať 
programy na 

zlapešenie životného 
prostredia

O 3.4.1

Zabezpečiť dostupné 
programy z oblasti 

zlepšenia životného 
prostredia



61 
 

• Aktivita 3.4.1.1 Zabezpečiť v spolupráci s POO a RO MŽP dostupnosť informačno-edukačných 

programov pre starších ľudí zameraných na otázky životného prostredia a jeho vplyvu na 

život ľudí a ich aktívne starnutie 

• Aktivita 3.4.1.2 Vyhodnotiť prínos vzdelávania v oblasti životného prostredia a zabezpečiť 

udržateľnosť 

 

Strategický cieľ č. 3 – Začlenenie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím do informačnej 

a globalizovanej spoločnosti vychádza a nadväzuje na Národný program aktívneho starnutia SR na 

roky 2021 – 2030, v ktorom ako predpoklady pre aktívne starnutie sa uvádza vek dožitia v zdraví, 

využívanie IKT, sociálne kontakty a celoživotné vzdelávanie. Tieto predpoklady sú reflektované aj v 4 

špecifických cieľoch a na to nadväzujúcich opatreniach a aktivitách. V Národnom programe aktívneho 

starnutia sú na uvedené ciele vyčlenené finančné prostriedky na národnej úrovni, z čoho vyplýva, že 

mesto Modra môže zabezpečiť plnenie týchto cieľov mimo rozpočtu mesta. 

 

4.4. Osoby v krízovej a nepriaznivej sociálnej situácii  

4.4.1. Strategický cieľ č. 4 

 

 

Strategický cieľ: č.4 Eliminácia sociálno-patologických javov v meste 

Priorita: Podpora preventívnych aktivít a začlenenie osôb ohrozených 

sociálnym vylúčením 

Špecifický cieľ 4.1 Podpora rozvoja preventívnych aktivít 

Opatrenie 4.1.1 Zriadiť terénnu sociálnu službu krízovej intervencie 

• Aktivita 4.1.1.1 Navrhnúť zmenu organizačnej štruktúry oddelenia sociálnych vecí, 

zdravotníctva a školstva 

• Aktivita 4.1.1.2 Zabezpečiť rozpočtové krytie schválenej organizačnej zmeny 

• Aktivita 4.1.1.3 Vypísať výberové konanie na nové pracovné miesto s požadovanými 

kvalifikačnými predpokladmi 

• Aktivita 4.1.1.4 Prepojiť terénnu sociálnu prácu na aktivity komunitných centier 

• Aktivita 4.1.1.5 Zamerať terénnu sociálnu prácu na koordinačno-poradenské aktivity pre UA 

odídencov 

 

Strategický cieľ č. 4 Eliminácia sociálno-patologických javov v meste

Priorita: Podpora preventívnych aktivít a začlenenie osôb ohrozených sociálnym vylúčením

ŠC 4.1 Podpora rozvoja preventívnych aktivít

O 4.1.1 Zriadiť terénnu sociálnu službu krízovej 
intervencie

ŠC 4.2 Kvalitné a efektívne pobytové sociálne 
služby krízovej intervencie

O 4.2.1 Transformovať existujúce sociálne 
služby krízovej intrevencie v súlade s 

Transformačným plánom
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Špecifický cieľ 4.2: Kvalitné a efektívne pobytové sociálne služby krízovej intervencie 

Opatrenie:4.2.1 Transformovať existujúce sociálne služby krízovej intervencie v súlade 

s Transformačným plánom 

• Aktivita 4.2.1.1 Zabezpečiť presné a pravidelné informácie o osobách v krízovej situácii – 

spracovať analýzu potrieb pobytových SS KI 

• Aktivita 4.2.1.2 Vytypovať vhodné priestory pre pobytové sociálne služby krízovej intervencie 

• Aktivita 4.2.1.3 Spracovať projekt - Žiadosť o NFP na transformované pobytové sociálne 

služby krízovej intervencie 

• Aktivita 4.2.1.4 Spracovať prevádzkové predpisy pre transformované pobytové sociálne 

služby krízovej intervencie a zabezpečiť ich prevádzku z rozpočtu mesta 

 

Strategický cieľ č. 4 - Eliminácia sociálno-patologických javov v meste vychádza z požiadavky zákona 

o sociálnych službách vo vzťahu ku KPSS, ktoré musia obsahovať analýzu poskytovaných služieb 

a požiadaviek prijímateľov vrátane služieb krízovej intervencie. Sociálne služby krízovej intervencie sú 

zamerané viac na zabránenie zhoršovania stavu už vzniknutých problémov, nie na predchádzanie ich 

vzniku. Z uvedených dôvodov špecifický cieľ č. 4.1 je zameraný na podporu rozvoja preventívnych 

aktivít. Špecifický cieľ č. 4.2 sa zameriava na zlepšenie životnej úrovne ľudí bez domova a osôb 

ohrozených sociálnym vylúčením a skvalitnenie systému poskytovaných služieb. Pri tomto cieli je 

dôležitá prepojenosť na politiku bývania v meste so zdôraznením potreby bytov nižšieho štandardu 

ako ďalší stupeň po ukončení služieb krízovej intervencie a terénnej sociálnej práce krízovej 

intervencie. 
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4.5. Časový a finančný plán 
 

Strategický cieľ č. 1 Zvýšením informovanosti zabezpečiť dostupnosť SS podľa potreby a v čase 

Ciele a opatrenia 
Zdroje 
financovania 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Spolu 

ŠC
 1

.1
 C

ie
le

n
é 

in
fo

rm
ác

ie
 p

re
 o

so
b

y 
o

p
at

ru
jú

ce
 

p
rí

b
u

zn
ýc

h
 v

 d
o

m
ác

o
m

 p
ro

st
re

d
í  

Spolu O 
1.1.1   3000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 20500 

O1.1.1 Mesto 0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 17500 

  Granty 3000 0 0 0 0 0 0 0 3000 

A 1.1.1.1 Mesto 0 500 500 500 500 500 500 500 3500 

  Granty 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 

A 1.1.1.2 Mesto 0 500 500 500 500 500 500 500 3500 

  Granty 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 

A 1.1.1.3 Mesto 0 500 500 500 500 500 500 500 3500 

  granty 500 0 0 0 0 0 0 0 500 

A 1.1.1.4 Mesto 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7000 

  granty 500 0 0 0 0 0 0 0 500 

Spolu O 
1.1.2   800 800 800 800 800 800 800 800 6400 

O 1.1.2 Mesto 800 800 800 800 800 800 800 800 6400 

A 1.1.2.1 Mesto 300 300 300 300 300 300 300 300 2400 

A 1.1.2.3 Mesto 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 

ŠC
 1

.1
   BV 3800 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 26900 

  KV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O 1.1.1 + 
1.1.2   3800 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 26900 

ŠC
 1

.2
 In

fo
rm

ač
n

á 
a 

ko
m

u
n

ik
ač

n
á 

st
ra

té
gi

a 
o

 s
o

ci
ál

n
yc

h
 

sl
u

žb
ác

h
 

Spolu O 
1.2.1   25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 201600 

O 1.2.1 Mesto 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 201600 

  granty  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 1.2.1.1 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 1.2.1.2 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 1.2.1.3 Mesto 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 201600 

Spolu O 
1.2.2   3000 0 0 0 0 0 0 0 3000 

O 1.2.2 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  granty 3000 0 0 0 0 0 0 0 3000 

A 1.2.2.1 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Granty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 1.2.2.2 Granty 500 0 0 0 0 0 0 0 500 

A 1.2.2.3 Granty 2500 0 0 0 0 0 0 0 2500 

Spolu O 
1.2.3   3000 0 0 0 0 0 0 0 3000 

O 1.2.3 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Granty 3000 0 0 0 0 0 0 0 3000 

A 1.2.3.1 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A1.2.3.2  Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  granty 500 0 0 0 0 0 0 0 500 

A 1.2.3.3 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Granty 2500 0 0 0 0 0 0 0 2500 

ŠC
 1

.2
 O 1.2.1+ O 

1.2.2 + O 
1.2.3 

BV 31200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 207600 

KV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  31200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 207600 

SC 
1 

BV   35000 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 234500 

KV   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ŠC1.1+ŠC1.2   35000 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 234500 

 

Strategický cieľ č. 1, ktorého zámerom je zvýšenie informovanosti a zabezpečenie kontinuálneho 

procesu komunitného plánovania, je objem finančných prostriedkov na celé programové obdobie 8 

rokov plánovaných 234 500 € (bežné výdavky), z toho takmer 15 % je plánovaných na rok 2023 

a potom ročne je plánovaných 25 200 € na náklady na mzdu pracovníka zabezpečujúceho komunitné 

plánovanie a 3 300 € na aktualizáciu databáz a pravidelné monitorovanie informovanosti. V roku 

2023 sa predpokladá na vydanie Sociálneho sprievodcu a Manuálu komunikácie získať finančné 

zdroje z grantov v objeme 6000 €. 
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Strategický cieľ č. 2  Dostupné SS komunitného typu pre osoby odkázané na pomoc 
Ciele a 
opatrenia 

Zdroje 
financovania 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Spolu 

ŠC
 2

.1
 O

p
ti

m
al

iz
o

va
ť 

a 
ze

fe
kt

ív
n

iť
 

vý
d

av
ky

 d
o

 S
S 

v 
p

ro
sp

ec
h

 

ko
m

u
n

it
n

ýc
h

 S
S 

Spolu O 2.1.1 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 

O 2.1.1 Mesto 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 

A 2.1.1.1 Mesto 500 0 0 0 0 0 0 0 500 

A 2.1.1.2 Mesto 0 500 500 500 500 500 500 500 3500 

Spolu O 2.1.2  1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 15500 

O 2.1.2 Mesto 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8500 

  Granty 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7000 

A 2.1.2.1 Mesto 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8000 

A 2.1.2.2 Mesto 500 0 0 0 0 0 0 0 500 

  Granty 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7000 

ŠC 
2.1 

O 2.1.1 + 
O 2.1.2 

BV 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 19500 

KV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 19500 

ŠC
 2

.2
 R

o
zv

o
j s

o
ci

ál
n

yc
h

 s
lu

ži
e

b
 k

o
m

u
n

it
n

é
h

o
 t

yp
u

 

Spolu O 2.2.1  0 8200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 51400 

O 2.2.1 Mesto 0 1000 0 0 7200 7200 7200 7200 29800 

  PO/EŠIF 0 7200 7200 7200 0 0 0 0 21600 

A 2.2.1.1 Mesto 0 500 0 0 0 0 0 0 500 

A 2.2.1.2 Mesto 0 0 0 0 7200 7200 7200 7200 28800 

  PO/EŠIF 0 7200 7200 7200 0 0 0 0 21600 

A 2.2.1.3 Mesto 0 500 0 0 0 0 0 0 500 

Spolu O 2.2.2  0 1500 500 500 500 500 500 500 4500 

A 2.2.2.1 Mesto 0 500 500 500 500 500 500 500 3500 

A2.2.2.2  Mesto 0 500 0 0 0 0 0 0 500 

A 2.2.2.3 Mesto 0 500 0 0 0 0 0 0 500 

Spolu O 2.2.3  0 0 902 500 850000 150000 150000 150000 150000 2 352 500 

O 2.2.3 Mesto 0 0 2500 0 150000 150000 150000 150000 602500 

  PO/EŠIF 0 0 900 000 850000 0 0 0 0 1 750 000 

A 2.2.3.1 Mesto 0 0 500 0 0 0 0 0 500 

A 2.2.3.2 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  PO/EŠIF 0 0 50 000 0 0 0 0 0 50 000 

A 2.2.3.3 Mesto 0 0 2000 0 0 0 0 0 2000 

A 2.2.3.4 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  EŠIF/POO 0 0 850000 850000 0 0 0 0 1700000 

A 2.2.3.5 Mesto 0 0 0 0 150000 150000 150000 150000 600000 

ŠC 
2.2 

O 2.2.1 + 
2.2.2 + 
2.2.3 

BV 0 2 500 3000 500 157700 157700 157700 157700 636800 

KV 0 7200 907200 857200 0 0 0 0 1771600 

  0 9 700 910200 857700 157700 157700 157700 157700 2408400 

ŠC
 2

.3
 

Tr
an

sf
o

rm
á

ci
a 

ex
is

tu
jú

ci
c

h
 S

S 
v 

sú
la

d
e 

s 
N

ár
o

d
n

o
u

 
st

ra
té

gi
o

u
 

D
I 

Spolu  O 2.3.1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 2.3.1 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  EŠIF/POO 
podľa 
TP 

podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP 
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A 2.3.1.1 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 2.3.1.2 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 2.3.1.3 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  EŠIF/POO 
podľa 
TP 

podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP 

Spolu O 2.3.2  0 podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP 

O 2.3.2 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  EŠIF/POO 
podľa 
TP 

podľa TP podľa TP podľa TP 0 0 0 0 podľa TP 

A 2.3.2.1  Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  EŠIF/POO 
podľa 
TP 

podľa TP podľa TP podľa TP 0 0 0 0 podľa TP 

A 2.3.2.2 
Mesto / POO 
a EŠIF / FP 
MPSVR 

0 podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP podľa TP 

A 2.3.2.3 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 2.3.2.4 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu  O 2.3.3  0 0 21600 22100 22100 22100 22100 22100 132100 

A 2.3.3.1 Mesto 0 0 21600 21600 21600 21600 21600 21600 129600 

A 2.3.3.2 Mesto 0 0 0 500 500 500 500 500 2500 

Spolu O 2.3.4 0 0 500 30000 30000 30000 30000 30000 150500 

A 2.3.4.1 Mesto 0 0 500 0 0 0 0 0 500 

A 2.3.4.2 Mesto 0 0 0 30000 0 0 0 0 30000 

A 2.3.4.3 Mesto 0 0 0 0 30000 30000 30000 30000 120000 

ŠC 
2.3 

O 2.3.1 + 
2.3.2 + 
2.3.3 

BV 0 0 22100 52100 52100 52100 52100 52100 282600 

KV nie je možné vyhodnotiť, až po spracovaní TP 

  0 0 22100 52100 53100 90080 90080 90080 397540 

SC 2 

BV 2000 5 000 27600 55100 212300 250280 212300 212300 938 900 

KV 0 7200 907200 857200 0 0 0 0 1771600 

okrem toho časť BV (nové služby) a KV do schválenia TP MsCSS Modra  nie je možné vyhodnotiť 

  2000 12200 934800 912300 212300 250280 212300 212300 2710500 

 

Strategický cieľ č. 2 - Dostupné sociálne služby komunitného typu pre osoby odkázané na pomoc – 

má 3 špecifické ciele, z ktorých 3. špecifický cieľ je zameraný na transformáciu existujúcich sociálnych 

služieb s tým, že Mestské centrum sociálnych služieb Modra je zapojené do NP DI PTT. V rámci 

uvedeného projektu sa spracúva transformačný plán, ktorého výstup bude premietnutý do KPSS. 

v roku 2023 po jeho dopracovaní a ukončení účasti v NP DI PTT. Práve za týmto účelom je v rámci 

Opatrenia 2.3.2 naplánovaná aktivita 2.3.2.1 v rámci ktorej sa v roku 2023 pripraví aktualizácia KPSS 

v zmysle vypracovaného TP MsCSS Modra, kde budú presne pomenované transformované 

(pokračujúce a nové) sociálne služby, ktoré pri plnení svojej vízie a poslania definovaného mestskou 

sociálnou politikou bude MsCSS Modra ďalej napĺňať. 

V súčasnosti sú práce na transformačnom pláne v štádiu rozpracovanosti, kde ešte sa realizujú len 

podrobné analýzy a nie sú k dispozícii návrhy nových komunitných sociálnych služieb. Z uvedených 

dôvodov nie je možné vyčísliť potrebu kapitálových výdavkov ako aj niektorých bežných výdavkov. 

V bežných výdavkoch je premietnuté rozšírenie kapacít opatrovateľskej služby pre účely odľahčovacej 

služby s kapacitou 180 hodín mesačne. S financovaním bežných výdavkov z rozpočtu mesta  (popr. 
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z príspevkov MPSVaR) sa uvažuje od roku 2027 v objeme okolo 157 700 € ročne.  (navýšenie oproti 

existujúcim kapacitám – rozvoj). 

 

 

Strategický cieľ č. 3 Začlenenie seniorov a OZP do informačnej a globalizovanej 
spoločnosti 

Ciele a opatrenia 
Zdroje 
financovania 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Spolu 

ŠC
 3

.1
 R

o
zv

íj
ať

 

IK
T 

a 

in
fo

rm
ač

n
ú

 

gr
am

o
tn

o
sť

 

Spolu O 3.1.1   700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

O3.1.1 Mesto 700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

A 3.1.1.1 Mesto 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 

A32.1.1.2 Mesto 200 200 200 200 200 200 200 200 1600 

ŠC 3.1 

  BV 700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

  KV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 3.1.1    700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

ŠC
 3

.2
 R

o
zv

íj
ať

 

fi
n

an
čn

ú
 

gr
am

o
tn

o
sť

 Spolu O 3.2.1   700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

O 3.2.1 Mesto 700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

A 3.2.1.1 Mesto 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 

A 3.2.1.2 Mesto 200 200 200 200 200 200 200 200 1600 

ŠC 3.2 

  BV 700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

  KV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 3.2.1   700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

ŠC
 3

.3
 

V
zd

e
lá

va
n

ie
 v

 

m
an

až
m

e
n

te
 

d
o

b
ro

vo
ľn

íc
tv

a
 

Spolu O 3.3.1                     

O 3.3.1 Mesto 700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

A 3.3.1.1 Mesto 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 

A 3.3.1.2 Mesto 200 200 200 200 200 200 200 200 1600 

ŠC 3.3 

  BV 700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

  KV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 3.3.1   700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

ŠC
 3

.4
 

Za
b

e
zp

e
či

ť 

p
ro

gr
am

y 

vz
d

e
lá

va
n

ia
 Ž

P
 

Spolu O 3.4.1 700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

O 3.4.1   700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

A 3.4.1.1   500 500 500 500 500 500 500 500 4000 

A 3.4.1.2   200 200 200 200 200 200 200 200 1600 

ŠC 3.4 

  BV 700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

  KV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  O 3.4.1   700 700 700 700 700 700 700 700 5600 

SC 3 
  BV 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 22400 

  KV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Strategický cieľ č. 3 – Začlenenie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím do informačnej 

a globalizovanej spoločnosti – je zamerané na podporu celoživotného vzdelávania seniorov a osôb so 

zdravotným postihnutím prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Finančné požiadavky na 

podporu celoživotného vzdelávania predstavujú 2800 € ročne, kde sa predpokladá pri každom 
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špecifickom cieli, zameraného do samostatnej oblasti vzdelávania (IKT, finančná gramotnosť, 

manažment dobrovoľníctva a oblasť zlepšovania životného prostredia) zabezpečiť vzdelávanie pre 30 

účastníkov ročne. Finančná podpora z mesta reprezentuje náklady na občerstvenie účastníkov 

vzdelávania a 10€/účastník/ podpora lektorovania. Ostatné náklady s tvorbou obsahu popr. s IKT 

technológiami sa predpokladá krytie z rozpočtov ústredných orgánov štátnej správy (MIRRI, MŽP 

a iných subjektov), ktoré vzdelávanie v týchto oblastiach zabezpečujú v rámci Národného programu 

aktívneho starnutia a majú vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu aktivít zo štátneho rozpočtu. 

 

Strategický cieľ č. 4  Eliminácia sociálno-patologických javov v meste 

Ciele a opatrenia 
Zdroje 
financovania 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Spolu 

ŠC
 4

.1
 P

o
d

p
o

ra
 r

o
zv

o
ja

 

p
re

ve
n

tí
vn

yc
h

 p
ro

gr
am

o
v Spolu O 4.1.1   7200 37200 37200 30000 30000 30000 30000 30000 231600 

O4.1.1 Mesto 7200 37200 37200 30000 30000 30000 30000 30000 231600 

A 4.1.1.1 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 4.1.1.2 Mesto 0 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 210000 

A 4.1.1.3 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 4.1.1.4 Mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 4.1.1.5 Mesto 7200 7200 7200 0 0 0 0 0 21600 

ŠC 4.1 

  BV 7200 37200 37200 30000 30000 30000 30000 30000 231600 

  KV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 4.1.1    7200 37200 37200 30000 30000 30000 30000 30000 231600 

ŠC
 4

.2
 K

va
lit

n
é

 a
 

e
fe

kt
ív

n
e

 p
o

b
yt

o
vé

 S
S 

K
I 

Spolu O 4.2.1   2500 500 30500 30500 30500 30500 30500 30500 186000 

O 4.2.1 Mesto 2500 500 30500 30500 30500 30500 30500 30500 186000 

A 4.2.1.1 Mesto 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 

A 4.2.1.2 Mesto  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 4.2.1.3 Mesto 2000 0 0 0 0 0 0 0 2000 

A 4.2.1.4 Mesto 0 0 30000 30000 30000 30000 30000 30000 180000 

ŠC4.2 

  BV 2500 500 30500 30500 30500 30500 30500 30500 186000 

  KV 
kapitálové výdavky nie je možné vyčísliť, budú vyplývať z TP a financované z PO a 

EŠIF 

O 4.2.1   2500 500 30500 30500 30500 30500 30500 30500 186000 

SC 4 

  BV 9700 37700 67700 60500 60500 60500 60500 60500 417600 

  KV                   
 

Strategický cieľ č. 4 Eliminácia sociálno-patologických javov v meste - je zameraný na podporu 

preventívnych aktivít ako aj na podporu začlenenia osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Za celé 

programovacie obdobie (8 rokov) sa na podporu rozvoja a skvalitnenie služieb krízovej intervencie 

predpokladá z rozpočtu mesta 417 600 €. Čerpanie je rovnomerne rozložené v jednotlivých rokoch od 

9 do 15 % z celkového predpokladaného objemu finančných prostriedkov na uvedený cieľ. V roku 

2023 sa predpokladá čerpanie vo výške 2,3 %, pričom v tomto objeme sa predpokladajú zdroje na 

terénnu sociálnu prácu na koordinačno-poradenské aktivity pre UA odídencov a na spracovanie 

žiadosti o NFP z eurofondov na transformáciu pobytových sociálnych služieb krízovej intervencie. Od 

roku 2024 sa predpokladá prijatie zamestnanca na terénnu sociálnu prácu so zameraním na 

prevenciu. Od roku 2025 sa predpokladá posilnenie služieb krízovej intervencie v transformovaných 

SS krízovej intervencie o 1 zamestnanca . 
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4.5.1. Zhrnutie časového a finančného plánu: 
 

4
 S

tr
at

e
gi

ck
é 

ci
e

le
 K

P
SS

 M
o

d
ra

 

Celkové náklady na rozvoj sociálnych služieb za obdobie 2023 - 2030 (€) 

rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 spolu 

Celkom  
(BV a KV)  

49 500 81 200 1 033 800 1 004 100 304 100 342 080 304 100 304 100 3 422 980 

Časť kapitálových a bežných výdavkov nie je možné vyčísliť, vzhľadom na rozpracovanosť TP 

Bežné výdavky 49 500 74 000 126 600 146 900 304 100 342 080 304 100 304 100 1 613 400 

SC 1 Seniori a OZP 35 000 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 234 500 

SC 2 Seniori a OZP* 2 000 5 000 27 600 55 100 212 300 250 280 212 300 212 300 938 900 

SC 3 Seniori a OZP 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 22 400 

SC 4 Osoby v KaNŽS 9 700 37 700 67 700 60 500 60 500 60 500 60 500 60 500 417 600 

Kapitálové výdavky 0 7 200 907 200 857 200 0 0 0 0 1 771 600 

SC 2 Seniori a OZP 
0 7 200 907 200 857 200 0 0 0 0 1 771 600 

Kapitálové výdavky nie je možné vyčísliť, vzhľadom na rozpracovanosť TP 

SC 4 Osoby v KaNŽS Kapitálové výdavky nie je možné vyčísliť, vzhľadom na rozpracovanosť TP 

* časť bežných výdavkov na prevádzku nových sociálnych služieb po roku 2026, teda transformácii MsCSS 

Modra, nie je možné do vypracovania TP možné vyčísliť 

Celkovo na rozvoj sociálnych služieb  (nad rámec BV do sociálnych služieb na existujúce sociálne 

služby) za celé programovacie obdobie  (8 rokov) sa uvažuje z rozpočtu mesta s objemom finančných 

zdrojov vo výške 1 613 400 €. Čerpanie je rozvrhnuté do jednotlivých rokov nasledovne: 

- Rok 2023 – 3,07 % 

- Rok 2024 – 4,5 % 

- Rok 2025 – 7,85 % 

- Rok 2026 – 9,1% 

- Rok 2027 – 18,85 % 

- Rok 2028 – 18,85 % 

- Rok 2029 – 18,85 % 

- Rok 2030 – 18,85 % 

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že väčšina zdrojov – viac ako 75 % je alokovaná do posledných 4 

rokov  (2027 – 2030), kedy sa uvedú do prevádzky nové druhy sociálnych služieb, ktoré vyplynú 

z transformačného plánu. Kapitálové výdavky nebolo možné vo finančnom pláne vyčísliť, vzhľadom 

na nízke štádium rozpracovanosti transformačného plánu, ktorý na základe podrobných analýz bude 

špecifikovať druhy a kapacity nových komunitných sociálnych služieb. 95 až 100 % kapitálových 

výdavkov sa predpokladá financovať z Plánu obnovy a odolnosti a z EŠIF. Aktuálne bude v roku 2022 

mesto Modra predkladať projektový zámer na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti z POO 

s indikatívnou výškou rozpočtu projektu 971 500 € (aktivita 2.3.2.1). 
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5. MONITORING A HODNOTENIE 

5.1. Spôsob vyhodnocovania plnenia KPSS, periodicita, spôsob aktualizácie KPSS 
Hodnotením (evaluáciou) KPSS zisťujeme zmeny, ktoré komunitné plánovanie v oblasti poskytovania 

sociálnych služieb prináša. Posudzujeme, či výstupy z komunitného plánovania majú pozitívny dopad. 

Pre kvalifikované hodnotenie je dôležitý monitoring, čo znamená sledovať pravidelne aktivity 

a zbierať informácie. 

Monitoring je rutinný zber a evidencia informácií o určitých aktivitách a výstupoch. Evaluácia je 

posúdenie a zváženie, či realizované aktivity a výstupy sú žiadané, prospešné a efektívne. 

Pravidelné monitorovanie realizácie KPSS sa zameriava na: 

• Priebežné vyhodnocovanie indikátorov a očakávaných hodnôt 

• Spracovanie vyhodnocovanie priebežných ročných správ  

• Aktualizáciu KPSS 1x ročne 

Pracovné skupiny sa stretávajú 1 až 2 x ročne, aby sa vyjadrili k vyhodnoteniu priebežných ročných 

správ, dali spätnú väzbu a predložili návrhy na aktualizáciu akčného plánu na ďalšie obdobie. 

Hodnotenie sa robí 1 x ročne, zvyčajne k 31.12 príslušného roka. 

Je veľmi dôležité prepojiť a zosúladiť ciele, merateľné ukazovatele komunitného plánu 

a programového rozpočtu. 

 

5.2. Navrhované indikátory a očakávané hodnoty 
 

SC č. 1 Zvýšením informovanosti zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb podľa potreby a v čase 

ŠC 1.1 – Cielené informácie pre osoby opatrujúce príbuzných v domácom prostredí 

Opatrenie Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 
(r.2023) 

Plánovaná 
hodnota 
(ročne) 

O 1.1.1 Zmapovať 
a aktualizovať 
potreby osôb 
poberajúce PnO 
a neformálnych 
opatrovateľov 
 

Vytvorená databáza osôb 
poberajúcich PNO a počet 
aktualizácií 

Počet 
aktualizácií 

0 16 

Osoby odkázané na pomoc 
v domácom prostredí – 
vyhľadané 

 Počet osôb 0 5 

 Prieskumy o formách 
informovanosti 
a komunikácie 

Počet 
prieskumov 

0 1 

Kapacity na realizáciu 
databáz a prieskumov 

Výška 
finančných 
zdrojov v € 

0 500 

ŠC 1.2 – Informačná a komunikačná stratégia o sociálnych službách 

O 1.2.1 Zabezpečiť 
personálne 
kapacity pre 

Návrh organizačnej štruktúry Počet 
návrhov 

0 1 

Uznesenie o schválení zmeny 
organizačnej štruktúry 

Počet 
uznesení 

0 1 
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komunitné 
plánovanie 
 

Počet zamestnancov 
Referátu SVaZ 

Počet osôb 1 2 

    

O 1.2.2 
Spracovať Manuál 
komunikácie 
a informovanosti 
o sociálnych 
službách 

Pracovná skupina  
Počet členov 

0 12 

Sociálny sprievodca Počet 
výtlačkov 

a zverejnení 
o vydaní 

0 200/20 

O 1.2.3 
Spracovať 
Sprievodcu 
sociálnymi 
udalosťami 
a sociálnymi 
službami 
 

Pracovná skupina – 
zastúpenie organizácií a 
útvarov 

Počet 
subjektov 

a útvarov v 
PS 

 
0 

 
5 

Manuál komunikácie 
a informovanosti o SS 

Manuál 0 1 

Aktualizácia Manuálu Počet 
aktualizácií 

0 1x ročne 

 

SC č. 2 – Dostupné sociálne služby komunitného typu pre osoby odkázané na pomoc 

ŠC 2.1 – Optimalizovať a zefektívniť výdavky do SS v prospech komunitných SS 

Opatrenie Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 
(r.2023) 

Plánovaná 
hodnota 
(ročne) 

O 2.1.1 Spracovať 
analýzu dát 
o potrebách 
odkázaných osôb 

Usmernenie k spracovaniu 
analýzy dát o potrebách 
odkázaných osôb 

Usmernenie 0 1 

Hodnotiace správy 
o potrebách odkázaných 
osôb 

 Počet správ 0 1 x ročne 

Premietnuté potreby do 
akčných plánov KPSS 

Počet 
premietnutých 

potrieb 

0 Min. 30 % 

ŠC 2.2 – Rozvoj sociálnych služieb komunitného typu 

O 2.2.1 
Zabezpečiť SS 
monitorovanie 
a signalizácia 
potreby pomoci 
pre odkázané 
osoby 

Prieskum záujmu  
Počet 

prieskumov 

0 1 x ročne 

Žiadosť o NFP na realizáciu 
SS 

Výška 
finančných 

zdrojov 

0 100 tis. 

O 2.2.2. 
Zabezpečiť SS 
požičiavanie 
pomôcok 

Spolupracujúce ZP 
a poskytnuté zdravotnícke 
pomôcky 

Počet ZP 
a počet 

poskytnutých 
zdravotníckych 

pomôcok 

0 2/20 

Cenník a pravidlá 
požičiavania pomôcok 

Cenník 0  1 
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Aktualizácia Manuálu Počet 
aktualizácií 

0 1x ročne 

O 2.2.3 
Zriadiť denná 
forma pobytu – 
kapacita 20 – 25 
miest 

Prieskum záujmu Počet 
prieskumov 

0 1 x ročne 

Žiadosť o NFP na realizáciu 
SS 

Výška 
finančných 

zdrojov 

0 1 700 tis. 

Prevádzkové predpisy 
k prevádzke novej 
komunitnej služby 

Počet 
predpisov 

0 5 

ŠC 2.3 – Transformácia existujúcich SS v súlade s Národnou stratégiou DI 

O 2.3.1 
Vypracovať TP 
a schváliť v MsZ 

Priebežné konzultácie TP 
s vedením mesta a 
poslancami 

 
Počet 

konzultácií 

0 5 

Transformačný plán TP - schválený 0 1 

Žiadosť o NFP na realizáciu 
SS 

Výška 
finančných 

zdrojov 

0 ??? tis. 

O 2.3.2. 
Transformácia 
pobytových služieb 
MsCSS Modra v 
zmysle TP 

Zrealizovaná výstavba 
komunitného ZSS 
s kapacitou 12 

Kapacita 
nových SS 

0 12 

Doplnené aktivity v súlade 
so schváleným TP (druhy SS 
a ich kapacity) 

Počet aktivít 0 4 

Prevádzkové predpisy 
k poskytovaniu 
odľahčovacej služby 

Počet 
predpisov 

0 1 

O 2.3.3. 
Rozšíriť 
a zflexibilniť 
poskytovanie OS 
s kapacitami aj na 
odľahčovaciu 
službu 

Zvýšenie poskytovania OS Počet hodín 
poskytovanej 

OS 

9 972 hodín / 
predpoklad 
za rok 2022 

Zvýšenie 
o 5% ročne 

Kapacity na odľahčovaciu 
službu formou OS 

Počet hodín 
OS pre 

odľahčovaciu 
službu 

0 180 hodín 
ročne resp. 

podľa 
potreby 

Hodnotiace správy 
o dostupnosti OS 

Počet správ 0 1x ročne 

O 2.3.4 
Rozšíriť SS na 
podporu 
komunitných 
aktivít (DC, KC) 

Prieskum záujmu  
Počet 

prieskumov 

0 1 x ročne 

Vhodné priestory Počet 
vytypovaných 

priestorov 

0 2 

Prevádzkové predpisy 
k prevádzke novej (DC, KC) 
komunitnej služby 

Počet 
predpisov 

0 3 
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SC č. 3 – Začlenenie seniorov a osoby so ZP do informačnej a gl3balizovanej spoločnosti 

ŠC 3.1 – Rozvíjať IKT a informačnú gramotnosť 

Opatrenie Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 
(r.2023) 

Plánovaná 
hodnota 
(ročne) 

O 3.1.1 Zabezpečiť 
dostupné 
programy z oblasti 
IKT 

Účastníci vzdelávania na 
zlepšovanie digitálnych 
zručností 

Počet 
účastníkov 

0 30 ročne 

Hodnotiaca správa 
o prínose vzdelávania  

 Počet správ 0 1 x ročne 

ŠC 3.2 – Rozvíjať finančnú gramotnosť 

O 2.2.1 
Zabezpečiť 
dostupné 
programy z oblasti 
finančnej 
gramotnosti 

Účastníci vzdelávania na 
zlepšovanie finančnej 
gramotnosti 

Počet 
účastníkov 

0 30 ročne 

Hodnotiaca správa 
o prínose vzdelávania  

 Počet správ 0 1 x ročne 

ŠC 3.3 Podporovať programy vzdelávania v manažmente dobrovoľníctva 

O 3.3.1. 
Zabezpečiť 
dostupné 
programy z oblasti 
manažmentu 
dobrovoľníctva 

Účastníci vzdelávania na 
zlepšovanie finančnej 
gramotnosti 

Počet 
účastníkov 

0 30 ročne 

Hodnotiaca správa 
o prínose vzdelávania  

 Počet správ 0 1 x ročne 

ŠC 3.4 – Podporovať programy na zlepšenie životného prostredia 

O 3.4.1 
Zabezpečiť 
dostupné 
programy z oblasti 
zlepšenia ŽP 

Účastníci vzdelávania na 
zlepšovanie finančnej 
gramotnosti 

Počet 
účastníkov 

0 30 ročne 

Hodnotiaca správa 
o prínose vzdelávania  

 Počet správ 0 1 x ročne 

 

SC č. 4 – Eliminácia sociálno-patologických javov v meste 

ŠC 4.1 – Podpora rozvoja preventívnych aktivít 

Opatrenie Názov indikátora Merná jednotka Východisková 
hodnota 
(r.2023) 

Plánovaná 
hodnota 
(ročne) 

O 4.1.1 Zriadiť 
terénnu sociálnu 
službu KI 

Zmena organizačnej 
štruktúry – rozšírenie 
o pracovné miesto TSP 

Schválená 
zmena OP 

0 1 

Prepojenosť TSP a KC Počet aktivít  0  10 

 Koordinačno-poradenské 
aktivity pre UA odídencov 

Počet 
aktivít/počet UA 

odídencov 

0 20/30 

ŠC 4.2 – Kvalitné a efektívne pobytové sociálne služby krízovej intervencie 

O4.2.1 
Transformovať 
existujúce SS KI 
v súlade s TP 

Analýza potrieb osôb 
v krízovej situácii 

Analýza/potreby 0 1x ročne 

Žiadosť o NFP na realizáciu 
SS 

Výška 
finančných 

zdrojov 

0 ??? tis. 
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 Prevádzkové predpisy 
k prevádzke novej SS KI 

Počet predpisov 0 3 
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6. PRÍLOHY 
 

• Príloha 1: Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí pôsobia na území mesta / 

relevantných MNO či iných inštitúcií 

• Príloha 2: Dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta - formulár 

• Príloha 3: Dotazník pre obyvateľov a prijímateľov sociálnych služieb mesta - formulár  

• Príloha 4: Dotazník pre obyvateľov a prijímateľov sociálnych služieb mesta - výsledky 

 

 

7. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
BSK – Bratislavský samosprávny kraj 

BV – bežné výdavky 

DPFO – daň z príjmu fyzických osôb 

KPSS – Komunitný plán sociálnych služieb 

KV – kapitálové výdavky 

MDaV SR – Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

MPSVaR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

MNO – mimovládne neziskové organizácie 

MsCSS Modra - Mestské centrum sociálnych služieb 

MsÚ – mestský úrad 

MsZ – Mestské zastupiteľstvo 

NFP – nenávratný finančný príspevok 

NP DI PTT – Národný projekt Podpora deinšitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora 

transformačných tímov 

OS – opatrovateľská služba 

OZP – osoba so zdravotným postihnutím 

P SK – Program Slovensko 

POO – Plán obnovy a odolnosti 

PnO – príspevok na opatrovanie 

PP – peňažný príspevok 

PoSS – poskytovateľ sociálnej služby 

PSS – prijímateľ sociálnej služby 

SS – sociálna služba 
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UoZ – uchádzač o zamestnanie 

VÚC – vyšší územný celok 

VZN – všeobecné záväzné nariadenie 

vznp. – v znení neskorších predpisov 

 

 

 


