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3 ÚVOD 

ÚVOD 

 

 Komunitné plánovanie sa v súčasnom období dostáva čoraz viac do popredia a stáva 

sa neoddeliteľnou súčasťou regionálnej a národnej politiky. Komunitné plánovanie 

predstavuje vzťah medzi zadávateľmi, poskytovateľmi a uţívateľmi sociálnych sluţieb, 

pričom poukazuje na potreby občanov a poskytuje rámec pre hľadanie ich optimálnych 

riešení. Komunitné plánovanie tak umoţňuje priebeţne zisťovať  nedostatky v súvislosti 

s poskytovaním sociálnych sluţieb a stanovuje priority pre budúci rozvoj tejto oblasti. 

 Obec Lukáčovce  sa za účelom zabezpečenia dostupnosti kvalitných sociálnych 

sluţieb rozhodla pre spracovanie komunitného plánu sociálnych sluţieb, ktorý rozsahom a aj 

typom reflektuje na potreby obyvateľov obce. V procese prípravy strategického dokumentu 

sa obec snaţila o zmapovanie miestnych potrieb sociálnych sluţieb a ich porovnanie 

s miestnymi zdrojmi. Obec povaţuje spracovaný dokument za reálny obraz aktuálnych 

a budúcich potrieb uţívateľov sociálnych sluţieb. 

 Komunitný plán poskytuje nielen analýzu súčasného stavu sociálnych sluţieb na 

území obce, zdrojov a aktuálnych potrieb, ale tieţ určuje ciele a priority rozvoja sociálnych 

sluţieb v územnom obvode obce Lukáčovce, plán realizácie jednotlivých aktivít, ako aj 

spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych sluţieb.   

 Obec Lukáčovce sa spracovaním komunitného plánu snaţí nielen o stanovenie 

princípov, poslania, dodrţiavanie ľudských práv, ale predovšetkým sa plánovaním sociálnej 

oblasti usiluje o aplikáciu konkrétnych aktivít do práce s ľuďmi, do rozhodovania o naplnení 

ich potrieb, o riadení financií idúcich do sociálnych sluţieb. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH 

SLUŢIEB 

 Sociálne sluţby zahŕňajú rôzne činnosti, ktoré sú cielené na pomoc ľuďom v 

nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí si sami nevedia zabezpečiť základné ţivotné potreby 

alebo potrebujú pomoc z iných váţnych dôvodov za účelom, aby boli schopní viesť 

samostatný ţivot a zachovali si určitý ţivotný štandard. Sociálne sluţby sa zároveň usilujú o 

zníţenie sociálnych problémov v spoločnosti ako dôsledku nerovností v príjmoch a 

postavení. Za najviac ohrozené skupiny obyvateľstva, ktoré vyuţívajú sociálne sluţby sa 

radia najmä staršie osoby, rodiny s deťmi, osoby s telesným postihnutím, ako aj osoby, ktoré 

sa ocitli z rôznych príčin na okraji spoločnosti. 

 Vývoj a spôsoby poskytovania a financovania sociálnych sluţieb závisia od 

demografického, ekonomického a sociálneho vývoja daného územia, ako aj od najnovších 

trendov v sociálnej oblasti. 

 Sociálna sluţba je definovaná ako odborná činnosť, obsluţná činnosť alebo ďalšia 

činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na: 

 prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo 

komunity, 

 zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný ţivot a 

na podporu jej začlenenia do spoločnosti,  

 zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ţivotných 

potrieb fyzickej osoby, 

 riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 

 prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 

 

1.1 Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov 

 V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej 

zmene pri poskytovaní sociálnych sluţieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR SR 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý 
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nadobudol účinnosť 1. januára 2009 sa stanovili nové postupy a formy poskytovania 

sociálnych sluţieb. V zákone o sociálnych sluţbách sú podrobne upravené povinnosti 

poskytovateľa sociálnej sluţby. Ide napríklad o povinnosť poskytovateľa sociálnych sluţieb 

vypracovať a dodrţiavať procedurálne, personálne a prevádzkové podmienky poskytovania 

sociálnych sluţieb tzv. štandardy kvality. 

 Zákon o sociálnych sluţbách rozdeľuje sociálne sluţby do 5 skupín v závislosti od 

povahy nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú určené:  

1) sociálne sluţby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 

základných ţivotných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízkoprahové 

denné centrum, zariadenie núdzového bývania),  

2) sociálne sluţby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a 

podpora zosúlaďovania rodinného ţivota, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, 

nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu),  

3) sociálne sluţby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, 

zariadenie opatrovateľskej sluţby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych sluţieb, 

špecializované zariadenie, denný stacionár, opatrovateľská sluţba, prepravná sluţba, 

sprievodcovská a predčitateľská sluţba, tlmočnícka sluţba, sprostredkovanie osobnej 

asistencie, poţičiavanie pomôcok),  

4) sociálne sluţby s pouţitím telekomunikačných technológií (monitorovanie a 

signalizácia potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 

telekomunikačných technológií),  

5) podporné sluţby (odľahčovacia sluţba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv 

a povinností, denné centrum, integračné centrum, jedáleň, práčovňa, stredisko 

osobnej hygieny). 

 

Poskytovateľ sociálnej sluţby je povinný: 

 prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej sluţby, 

 aktivizovať prijímateľa sociálnej sluţby podľa jeho schopností a moţností, 

 poskytovať sociálnu sluţbu na odbornej úrovni, 
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 spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat 

prijímateľa sociálnej sluţby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou 

formou do prirodzeného rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s 

prednostným poskytovaním sociálnej sluţby terénnou formou, ambulantnou formou 

alebo týţdennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej sluţby a 

pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu. 

 

Obec je povinná vytvárať podmienky na podporu: 

a) komunitného rozvoja, 

b) komunitnej práce - odporu aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému 

riešeniu sociálnych problémov, 

c) komunitnej rehabilitácie - koordináciu činností subjektov obce (rodina, obec, 

vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sluţieb zamestnanosti, poskytovatelia 

sociálnych sluţieb, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti) vedúcich k obnove a 

rozvoju fyzických, mentálnych, pracovných schopností v nepriaznivej situácii a k 

podpore v začlenení sa do spoločnosti. Na tento účel slúţia komunitné centrá.  

 

 Rozvoj sociálnych sluţieb je jedným z predpokladov hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce, a preto je nevyhnutné, aby obec zohľadňovala rozvoj sociálnych sluţieb v 

súlade so stanovenými národnými prioritami. Obec má podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom 

podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len podľa zákona) 

podľa § 80 povinnosť vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych sluţieb vo svojom 

územnom obvode, na základe ktorého vyšší územný celok vypracúva koncepciu rozvoja 

sociálnych sluţieb v spolupráci s inými poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych sluţieb v 

územnom obvode. Má vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja, aby 

predchádzala vzniku alebo rozširovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešila prípadné 

miestne sociálne problémy. 

 Obcou vypracovaný a schválený komunitný plán je nielen zákonom stanovená 

povinnosť, ale pomôţe obci spoznať jej sociálnu situáciu, a tým lepšie zaviesť adekvátne 

sociálne sluţby. Je to záväzný dokument, nie však nemenný. Jeho cieľom je:  
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 posilňovať sociálnu súdrţnosť, spolupatričnosť všetkých obyvateľov obce a 

zapájanie čo najširšieho spektra občanov do verejného ţivota, 

 plánovať sociálne smerovanie a uplatňovať sociálne sluţby tak, aby plnilo potreby 

všetkých sociálnych skupín v ich prirodzenom sociálnom prostredí, 

 skvalitňovať uţ existujúce sociálne sluţby, 

 predchádzať sociálnej izolácii či diskriminácii jednotlivcov, určitých sociálnych 

skupín, 

 opätovne začleňovať do komunity tých, ktorí z nej boli vylúčení alebo sú sociálne 

ohrození (alebo predstavujú pre obyvateľov hrozbu, vyvolávajú strach, neistotu). 

 

 Zákon o sociálnych sluţbách stanovuje pôsobnosť obce a stanovuje jej nasledujúce 

kompetencie a úlohy vo vzťahu ku komunitnému plánu: 

OBEC: 

a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych sluţieb vo svojom územnom 

obvode, 

b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja, 

c) je správnym orgánom v konaniach o: 

1) odkázanosti na sociálnu sluţbu 

 v zariadení pre seniorov, 

 v zariadení opatrovateľskej sluţby, 

 v dennom stacionári, 

 v odkázanosti na opatrovateľskú sluţbu, 

 v odkázanosti na prepravnú sluţbu, 

 a ďalšie, 

d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu sluţbu, 

e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie: 

1) sociálnej sluţby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie 

základných ţivotných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre, 

2) sociálnej sluţby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v 

zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej sluţby a v dennom 
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stacionári, 

3) opatrovateľskej sluţby, 

4) prepravnej sluţby, 

5) odľahčovacej sluţby. 

f) poskytuje základné sociálne poradenstvo, 

g) môţe poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej sluţby 

podľa §12, 

h) uzatvára zmluvu: 

1) o poskytovaní sociálnej sluţby, 

2) o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej  

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku 

sociálnej sluţby neverejnému poskytovateľovi sociálnej sluţby, 

3) o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou 

obcou alebo iným poskytovateľom sociálnej sluţby, ktorého zriadila iná obec, 

alebo vyšší územný celok a ďalšie. 

1.2 Strategické podklady k spracovaniu komunitného plánu 

 Pri spracovaní komunitného plánu je nutné rešpektovať a zohľadňovať viaceré 

stratégie a priority, ktoré sú definované v lokálnych, regionálnych, národných a európskych 

strategických dokumentoch. Konkrétne sa jedná o nasledujúce dokumenty: 

a) miestne dokumenty 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lukáčovce na roky 2014 - 

2020 

 Všeobecne záväzné nariadenia obce, 

b) regionálne dokumenty 

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho 

samosprávneho kraja 2016 - 2022, 

 Koncepcia rozvoja sociálnych sluţieb v regióne Nitrianskeho samosprávneho 

kraja, 

c) národné dokumenty 

 Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb, 



 

                                                                                         Komunitný plán obce Lukáčovce 

 

9 1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB 

 Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych sluţieb a náhradnej 

starostlivosti v Slovenskej republike, 

 Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020, 

 Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči mládeţi v Slovenskej 

republike. 

 

 MPSVR SR v júni 2009 vydalo Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb ako 

záväzný dokument, vypracovaný v súlade so zákonom slúţiaci ako nástroj štátnej politiky 

rozvoja sociálnych sluţieb a taktieţ systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných 

opatrení vlády SR v tejto oblasti. Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb sú 

odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych sluţieb v SR (najmä ich 

nedostupnosť, nedostatočné materiálno technické zabezpečenie, personálne podmienky 

poskytovania sociálnych sluţieb) a vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci SR a 

zároveň z priorít Európskeho spoločenstva (dostupnosť, prístupnosť sociálnych sluţieb, ich 

finančná udrţateľnosť).  

 Jedným z prierezových princípov národných priorít je deinštitucionalizácia 

sociálnych sluţieb a postupné zniţovanie kapacity zariadení sociálnych sluţieb a 

prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu) a podpora 

poskytovania terénnych a ambulantných sociálnych sluţieb a sociálnych sluţieb v zariadení 

s týţdenným pobytom.  
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2 ANALYTICKÁ ČASŤ 

2.1 Analýza súčasnej situácie obce vo vzťahu k sociálnej a demografickej oblasti 

 Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 

svojho územia a o potreby jeho obyvateľov. Obec Lukáčovce sa v rámci spracovania 

rozvojových a strategických dokumentov snaţí práve o dosiahnutie tohto cieľa.  

 Obec Lukáčovce leţí v 

Nitrianskej spraškovej pahorkatine, v jej 

západnej časti, v priehlbine tvorenej 

potokom Blatina. Obec je situovaná na 

rozmedzí územia Trnavského a 

Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

Nadmorská výška v strede obce je 168 m 

n. m., pričom v rámci celého územia výška kolíše v rozmedzí od 149 aţ 234 km. 

 Centrum obce leţí na súradnici 48° 23′ 41″ severnej zemepisnej šírky (N) a 17° 56′ 

19″ východnej zemepisnej dĺţky (E). Celková rozloha obce je 16,84 km
2
.  

 V rámci územného členenia Slovenskej republiky sa obec Lukáčovce zaraďuje do 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, do okresu Nitra, od ktorého je vzdialená pribliţne 15 km. 

Obec susedí s katastrálnym územím obcí Pastuchov, Alekšince, Rišňovce, Nové Sady, 

Andač a Zbehy. 

2.1.1 Demografia obce 

 Prvá písomná zmienka o obci pochádza z listiny z roku 1264. Archeologické 

výskumy dokazujú osídlenie územia uţ v praveku. Nálezy archeológov dokazujú osídlenie 

lukáčovského chotára aj v neskorších dobách – v eneolite a dobe bronzovej. Obec počas 

vpádov Tatárov a v dôsledku pustošenia tureckými vojskami vyhorela. Hlavným 

zamestnaním obyvateľov bolo poľnohospodárstvo, s čiastočným zameraním na 

vinohradníctvo. V 18. storočí zaznamenávame v obci mlyn, tehelňu, pivovar a biskupské 

jatky. 

 Aktuálny vývoj v demografickej oblasti je výsledkom základných demografických 

procesov reprodukcie, či uţ prirodzených alebo mechanických. V rozmedzí rokov 2000 - 

2017 počet obyvateľov obce Lukáčovce postupne narastal. K 31.12.2000 obec evidovala 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Eneolit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Doba_bronzov%C3%A1
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1023 obyvateľov, čo predstavovalo minimálny počet obyvateľov v sledovanom období. K 

31.12.2017 bolo na trvalý pobyt v obci prihlásených 1164 obyvateľov, teda najvyšší počet v 

celom sledovanom období. 

 

 Z pohľadu rozdelenia obyvateľstva podľa pohlavia, v obci Lukáčovce dominujú 

ţeny. Najväčší rozdiel v početnosti pohlaví zaznamenala obec v roku 2002, kedy počet ţien 

o 65 prevýšil počet muţov. V kontexte posledných rokov však dochádza k postupnému 

vyrovnávaniu pohlaví, keď v roku 2015 v obci ţilo o sedem muţov menej v porovnaní s 

počtom ţien. 
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  2000 2003 2006 2009 2012 2015 2016 2017 

Počet sobášov 5 5 4 2 5 3 3 5 

Počet rozvodov 0 4 1 1 2 1 1 1 

Počet narodených 10 9 9 11 11 7 14 17 

Počet zomretých 11 16 19 17 11 14 14 12 

Počet 
prisťahovaných 

13 10 48 28 25 9 26 25 

Počet 
vysťahovaných 

9 13 13 27 12 9 13 14 

 

 Na základe vybraných ukazovateľov a vývoja demografickej situácii v obci moţno 

konštatovať, ţe v obci je dokumentovaný dlhodobý postupný nárast v celkovom počte 

obyvateľstva, čo je dôsledkom pozitívneho migračného salda v obci, kedy prevaţujú obdobia 

s vyšším počtom prisťahovaných v porovnaní s celkovým počtom vyťahovaných z obce. V 

kontexte tohto ukazovateľa je výsledný celkový prírastok obyvateľstva pozitívny - za celé 

sledované obdobie predstavuje 186 osôb.   

 

Štruktúra obyvateľstva  

 Podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011, v obci dominuje 

slovenská národnosť, ktorá tvorí viac takmer 98% z celkovej populácie v obci. K 

českej národnosti sa prihlásili 3 občania, k rómskej národnosti 3 občania, k 

maďarskej a ruskej národnosti 1 občan, k bulharskej národnosti 4 obyvatelia a k 

ostatným 1 občan. Pri 14 občanoch nebola národnosť zistená. 

3

-15

11

-10

75

17

25

14

22

-5
-8

1

13
18

3

-7

13
16

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vývoj celkového prírastku obyvateľstva



 

                                                                                         Komunitný plán obce Lukáčovce 

 

13 2 ANALYTICKÁ ČASŤ 

 

 Z hľadiska náboţenského vyznania v obci dominuje rímskokatolícke 

vierovyznanie, ku ktorému sa hlási viac ako 92% z celkovej populácie. 3 občania sa 

hlásia ku gréckokatolíckej cirkvi, 1 obyvateľ k pravoslávnej cirkvi, 7 občania k 

evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, 3 občan ku kresťanským zborom. Bez 

vyznania sú v obci takmer 4% obyvateľov, pri 30 občanoch vierovyznanie a 

náboţenstvo zistené nebolo.  

 

 V kontexte úrovne vzdelanosti populácie obce, ktorá sa stáva jedným z 

predpokladov významne vplývajúcim na celkovú schopnosť rozvoja územia, moţno 

konštatovať, ţe pri obyvateľoch dominuje stredné vzdelanie obyvateľov (35%). 

Základné vzdelanie má 18% obyvateľov a vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 6% 

obyvateľstva. Bez vzdelania je v obci takmer 17% obyvateľstva. Pri 28 občanoch 

vzdelanie nebolo zistené. 

 

 Zloţenie obyvateľstva z hľadiska 

ekonomickej aktivity v obci Lukáčovce 

podľa údajov ŠODB 2011 poukazuje na 

prevládanie ekonomicky aktívnych - 

pracujúcich občanov. Podiel detí a  

dôchodcov je pomerne vyrovnaný, aj keď 

počet seniorov prevyšuje počet detí, 

pribliţne o 3% z celkového počtu 

obyvateľov. 

 

2.1.2 Školstvo 

 Z pohľadu vzdelávacích zariadení/školstva, na území obce sa nachádza Základná 

škola s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lukáčovce.  História školy 

siaha aţ do roku 1731, pričom základná škola s materskou školou bola zaradená do siete škôl 

a školských zariadení 1. septembra 2009. Súčasťou školy je aj školský klub detí a školská 

Ekonomická aktivita  Počet 
obyvateľov 

Pracujúci  451 

Pracujúci dôchodcovia 3 

Osoby na materskej a 

rodičovskej dovolenke 
33 

Nezamestnaní  81 

Osoby v domácnosti 7 

Študenti 77 

Deti  203 

Iné 11 

Dôchodcovia 236 

Nezistené 9 
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jedáleň. 

 Základná škola v obci Lukáčovce poskytuje moţnosť vzdelávania pre 1.- 4. ročník. V 

školskom roku 2017/2018 školu navštevovalo celkovo 23 ţiakov.  Škola svojim zameraním 

rozvíja osobnosť dieťaťa, jeho nadanie, rozumové a aj fyzické schopnosti. Výchova sa 

zameriava na posilňovanie úcty k rodičom, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a národným 

hodnotám krajiny.  Výučba v zariadení je zabezpečená prostredníctvom kvalifikovanej 

pracovnej sily. V rámci záujmových krúţkov majú ţiaci moţnosť navštevovať športový 

krúţok a tieţ tvorivý krúţok - šikovníček. Základná škola usporadúva rôzne aktivity pre 

ţiakov - karneval, športové súťaţe, tvorivé dielne, záţitkové učenie, dopravná výchova, 

koncerty a pod. ZŠ s MŠ sa podieľa v spolupráci s obcou na organizovaní podujatí ako deň 

matiek, medzinárodný deň detí a pod. 

 Materská škola v obci vznikla v roku 1948, s kapacitou 40 detí. V roku 1970 bola 

MŠ presťahovaná do súčasných priestorov, kde bola zriadená kuchyňa. Súčasné zariadenie 

je tvorené dvoma učebňami, spálňou, šatňami, jedálňou a kuchyňou, kde sa pripravuje jedlo 

pre ţiakov MŠ aj ZŠ. Materskú školu v školskom roku 2017/2018 navštevuje celkovo 33 

detí. V rámci aktivít MŠ sa deti pod dohľadom pedagogických pracovníkov zúčastňujú 

rôznych výletov, turistických vychádzok, organizujú rôzne besiedky, karnevaly, súťaţe a 

pod.    

2.1.3 Zdravotníctvo 

 Vzhľadom na veľkosť obce, poskytovanie zdravotníckych sluţieb priamo na území 

obce je limitované. Na území obce Lukáčovce sa nenachádza ţiadne zdravotnícke 

zariadenie, ani lekáreň. Zdravotnícke sluţby vyuţívajú obyvatelia obce v okolitých obciach a 

mestách.  

 V obci Lukáčovce nie je ţiadne sociálne zariadenie. Najbliţšie takéto zariadenia sa 

nachádzajú v Hlohovci /zariadenie pre seniorov, viaceré sociálne zariadenia v Nitre, 

Zariadenie sociálnych sluţieb Ľudovítová, sociálne zariadenie v Nitrianskych 

Hrnčiarovciach a pod.  

2.1.4 Sluţby v obci 

 Obec Lukáčovce je elektrifikovaná, plne plynofikovaná s vybudovaným verejným 

vodovodom s dostatočným rezervoárom vody. Telekomunikačná sieť bola zrekonštruovaná a 
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zdigitalizovala sa telefónna sieť v obci. 

 V rámci verejnej vybavenosti obce je pre obyvateľov k dispozícii kultúrny dom, 

obecný úrad, pošta, obecná kniţnica, ktorá nepretrţite funguje od roku 1983, hoci vznikla 

oveľa skôr. V súčasnosti kniţnica sídli v priestoroch obecnej školy, kde sa presťahovala v 

roku 2007. V jej priestoroch sa organizovali výstavy slovenského ľudového odevu v 

miniatúrach, besedy so spisovateľmi, čítanie rozprávok a iné.  

 Z hľadiska športovej vybavenosti obec disponuje areálom ihriska, ktorý je dostupný 

aj pre verejnosť. V rámci futbalového ihriska je kaţdoročne organizovaných mnoho 

športových a spoločenských podujatí. V obci je vybodované tieţ detské ihrisko, ktoré 

umoţňuje aktívne trávenie voľného času pre menšie deti a ich rodičov. 

 Z pohľadu komerčnej vybavenosti sa v obci nachádzajú maloobchodné prevádzky, 

ktoré poskytujú moţnosti nákupu potravín a zmiešaného, spotrebného tovaru. Obyvatelia 

majú tieţ k dispozícii sluţby pohostinstiev a pizzerie. V obci Lukáčovce funguje stolárstvo, 

autoopravovňa, výroby keramiky, čo zastrešujú súkromní podnikatelia. Za ostatnými 

sluţbami sú obyvatelia nútení dochádzať mimo územia obce.  

 Obec sa vyznačuje bohatým kultúrnym ţivotom a aktívnymi obyvateľmi, ktorí tieto 

podujatia organizujú. V obci Lukáčovce je aktívnych niekoľko spolkov a organizácii: 

 Poľovnícke zdruţenie - vzniklo v roku 1945, pričom v rámci svojho vývoja bolo 

niekoľkokrát zlúčené s poľovníckymi zdruţeniami okolitých obcí - Alekšince, neskôr 

aj Rišňovce, dnes hospodári samostatne pod názvom Poľovná spoločnosť Lupol. 

Úlohou poľovníkov je nielen lov, ale aj starostlivosť o zver. Budujú kŕmidlá, posedy, 

vysádzajú stromy, kríky a prikrmujú zver.  

 Občianske zdruţenie Vrbina - vzniklo v roku 2013 s cieľom zbierať, uchovávať, 

spracovávať a reprezentovať históriu obce, vyvíjať činnosti v oblasti kultúry, športu, 

vzdelávania a výchovy detí a mládeţe, oţiviť tradície, podporovať aktivity na rozvoj 

komunitného a regionálneho rozvoja, spolupracovať s ostatnými záujmovo 

príbuznými organizáciami, OZ Vrbina nemá vlastné priestory, preto vyuţíva na svoju 

činnosť obecné. Zdruţenie sa podieľa na organizovaní značnej časti podujatí v obci a 

reprezentuje obec na rôznych podujatiach a výstavách. 

 Športový klub Magnus - zameriava sa najmä na rozvoj telovýchovy v obci, najmä 

na oblasť futbalu. 
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 Slovenský zväz včelárov. 

 V obci pôsobí hudobná skupina LuSaKo, ktorá sa prezentuje hlavne gospelovou a 

country hudbou. Kultúrne a spoločenské akcie však podporuje aj ľudovými piesňami. V roku 

2011 vydala svoje prvé oficiálne CD.  

 Na území obce Lukáčovce sa nachádza kaštieľ z 15. 

storočia, ktorý je zapísaný v Zozname kultúrnych pamiatok 

Slovenska. Ide o významnú, impozantnú, opevnenú stavbu. 

Podľa miestnej tradície bol kaštieľ sídlom kriţiackeho rádu 

templárskych rytierov. Aj starší autori dejín obce popisovali 

kaštieľ ako ich kláštor. Z historických pamiatok sa v obci 

nachádzajú tieţ Kostol sv. Jána Nepomuckého a niekdajší Kostol sv. Martina, farská budova, 

niekoľko sôch a kaplnky. 

 

 

2.1.5 Nezamestnanosť 

 Okres Nitra, do ktorého patrí obec Lukáčovce, má v rámci 

Nitrianskeho samosprávneho kraja evidovanú mieru 

nezamestnanosti na úrovni 2,9% (31.12.2017), čo predstavuje 

najniţšiu mieru nezamestnanosti spomedzi všetkých okresov. 

Priemerná miera nezamestnanosti v kraji je o viac ako 1% vyššia, 

na úrovni 4,05%. 

 Z pohľadu počtu nezamestnaných v obci, najniţší počet 

nezamestnaných obec evidovala k 31.12.2017, kedy bolo v obci 

nezamestnaných 20 osôb. V kontexte nominálnych hodnôt je 

potrebné brať do úvahy pozitívny demografický trend, čo sa bude 

rok  Uchádzači o 
zamestnanie 

1996 49 

2000 89 

2003 100 

2006 44 

2009 55 

2012 74 

2014 64 

2015 55 

2016 36 

2017 20 
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odráţať na postupne klesajúcej miere nezamestnanosti v obci, za predpokladu, ţe vývoj v 

oboch oblastiach bude pokračovať aktuálnym tempom. 

 

2.1.6 Znevýhodnené skupiny 

 Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale predovšetkým 

skupina, komunita a sociálne prejavy, ktoré sa skupín dotýkajú. Znevýhodnené skupiny sú 

definované spoločným znakom odvodeným od sociálneho znevýhodnenia, teda od znaku, 

ktorý ho posúva do polohy závislosti na iných osobách alebo na štátnych opatreniach. 

Úbytok populácie, jej starnutie a migrácia spôsobujú konštantný pokles celkového počtu 

obyvateľov komunity, čo sa odráţa na problémovom rozvoji oblasti sociálnych sluţieb. 

Keďţe starnutie obyvateľstva nie je moţné zastaviť, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť 

práve tejto oblasti a plánovať sociálne sluţby v kontexte tohto indikátora.  

 Obec Lukáčovce definovala na svojom území tieto sociálne znevýhodnené skupiny: 

a) starší občania - seniori, 

b) nezamestnaní,  

c) občania so sociálnymi, zdravotnými a spoločenskými problémami. 

Pre znevýhodnené skupiny a sociálne odkázaných občanov je dôleţité, či je sluţba 

poskytovaná bezplatne alebo je potrebné za sluţbu platiť. Za väčšinu sluţieb je nutné platiť, 

avšak časť nákladov berie na seba obec. 

 

A: Starší občania 

 Starší občania sú pre potreby komunitného plánu dôleţitou skupinou, ktorá si z 

demografického hľadiska vyţaduje najväčšiu pozornosť zo strany poskytovateľa sociálnej 

sluţby. Sociálne sluţby sú poskytované občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie 

starobného dôchodku a ocitli sa v situácii vyţadujúcej podporu komunity. Pre túto skupinu 

sú typické tieto prejavy: 

 predlţovanie individuálneho, ako aj priemerného veku, 

 nárast chorobnosti a závislosti na sociálnej pomoci, 

 zvýšené riziko straty partnera a s tým súvisiace sociálne a ekonomické zmeny, 

 pretrvávajúci potenciál jednotlivcov pre vlastný prospech, ako aj pre prospech 

komunity. 
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V rámci tejto skupiny je pozorovateľná trvalo a prirodzene vzostupná tendencia rastu v 

porovnaní k pomeru k ostatným kategóriám populácie komunity. Nie je to však jav, ktorý je 

pozorovateľný len v demografii obce Lukáčovce, jedná sa o celoslovenský trend. Podľa 

posledného SODB /2011/ tvoria dôchodcovia 21% z celkového počtu obyvateľov, pričom 

ich počty budú v kontexte súčasných vývojových trendov naďalej narastať. Je preto potrebné 

zamerať sa na úroveň sluţieb pre túto znevýhodnenú skupinu. 

 V obci nie je aktívny klub dôchodcov. Obec pre seniorov neposkytuje opatrovateľskú 

sluţbu. Pre seniorov však obec zabezpečuje obedy. Prioritou obce je však v rámci 

nasledujúcich rokov zabezpečiť na území obce poskytovanie opatrovateľskej sluţby, keďţe 

nároky a poţiadavky seniorov sa budú postupne zvyšovať a narastať a tieţ zabezpečiť 

rozvoz stravy pre túto skupinu obyvateľov. 

  

B: Nezamestnaní občania 

 Občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 12 mesiacov je 

chápaný ako znevýhodnená osoba na trhu práce, čo je predovšetkým spôsobené hrozbou 

poklesu pracovných návykov u tejto osoby. Obec Lukáčovce v spolupráci s Ústredím práce, 

sociálnych vecí a rodiny Nitra v súčasnom období zamestnáva 12 občanov, na 8-hodinový 

úväzok v rámci týţdňa. Obec sa takto aktívne snaţí o integráciu nezamestnaných občanov, 

príp. znevýhodnených skupín na trhu práce, prostredníctvom udrţiavania pracovných 

návykov u týchto občanov, prostredníctvom poradenských aktivít, pomoci. Najmä dlhodobo 

nezamestnaní občania, navyknutí na pravidelný príjem sociálnych dávok, upadajú častokrát 

do pasivity a rezignácie. Tieto dávky v mnohým prípadoch vplývajú na občanov skôr 

demotivačne, keďţe poberatelia týchto dávok sa nesnaţia zmeniť svoju sociálnu a ţivotnú 

situáciu. Práca s zamestnanými občanmi má pozitívny dopad na samotnú obec. Jedná sa 

primárne o tieto prínosy: 

 zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych i kultúrnych podmienok v obci, ako 

aj podmienok samotných občanov, 

 tvorbu, ochranu, udrţiavanie a zlepšovanie ţivotného prostredia obyvateľov obce, 

 podpora vzdelávania a získavania skúseností u dlhodobo nezamestnaných občanov, 

 rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

 rozvoj a podpora komunitnej činnosti v obci. 
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C: Občania so sociálnymi, zdravotnými a spoločenskými problémami 

 Keďţe sa jedná o najrôznorodejšiu skupinu znevýhodnených osôb, jej potreby, 

prístupy k nej, ako aj formy a nástroje sociálnej pomoci vo vzťahu k tejto skupine vyţadujú 

individuálne riešenia. Do skupiny občanov so sociálnymi a spoločenskými problémami obec 

zaraďuje týchto občanov: 

 občania bez domova, 

 občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby, 

 rómske etnikum, 

 zdravotne postihnutí občania, 

 invalidní občania, 

 občania spoločensky neprispôsobiví, 

 závislí občania. 

Vzhľadom k rôznorodosti týchto skupín a neexistencii štatistických údajov v poţadovanej 

štruktúre a skladbe je moţné počet skupiny a zvlášť niektorých jej kategórii len odhadnúť. 

 Obec finančnými prostriedkami z rozpočtu obce individuálne rieši takto 

problémových občanov, ktorí sa ocitnú v krízovej situácii, čím sa snaţí primárne o ich 

začlenenie späť do spoločnosti.  

 Obec má k dispozícii nájomné byty, ktoré sú určené na sociálne bývanie pre osoby, 

ktoré ţijú v domácnosti s nízkym mesačným príjmom, pre domácnosti, kde ţije osoba ťaţko 

zdravotne postihnutá, pre osamelých rodičov s nezaopatreným dieťaťom, pre osoby, ktorým 

zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska alebo osobitná 

starostlivosť poručníka.  

 Treba v budúcnosti zváţiť aj moţnosť vytvorenia osobitného príjemcu dávky v 

hmotnej núdzi, aby sa dávky sociálneho systému vyuţívali na ten účel, na ktorý sú 

poskytované štátom.  

 Vyhľadávanie, nápravné a rehabilitačné postupy na dosiahnutie pozitívnej zmeny 

spadajú pod kompetencie samosprávy, aby mohli v súčinnosti s rodinou zabezpečiť základné 

ţivotné podmienky. Na to, ale v samospráve často nie je dostatok vzdelaných a odborne 

fundovaných sociálnych pracovníkov a problém je aj v nízkej výkonnosti ekonomiky, ktorá 

nedokáţe zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na sociálnu prevenciu. 

 V rámci tejto skupiny osôb je potrené zaistiť priebeţnú terénnu sociálnu prácu, 
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pomoc k svojpomoci podporou programov a projektov zameraných na sociálnu inklúziu 

alebo vyuţívaním rôznych foriem zamestnávania tejto cieľovej skupiny. 

2.2 Stav poskytovaných sluţieb v obci 

 Sociálna infraštruktúra je primárne určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva, 

pričom jej rozmiestňovanie vychádza zo štruktúry osídlenia a veľkosti obce. V rámci 

rozdelenia kompetencií zo strany štátu zodpovedá za sociálnu sluţbu a terénnu sociálnu 

prácu obec.   

 Opatrovateľská sluţba v obci Lukáčovce v súčasnosti nie je poskytovaná. V prípade, 

ţe sa vyskytne potreba poskytovania opatrovateľskej sluţby, táto sluţba je poskytovaná 

rôznymi organizáciami, ktoré čerpajú na túto oblasť finančné príspevky zo štátneho rozpočtu. 

Prioritou obce je však v rámci nasledujúcich rokov zabezpečiť na území obce poskytovanie 

opatrovateľskej sluţby, keďţe nároky a poţiadavky seniorov sa budú postupne zvyšovať a 

narastať.  

 Na území obce sa nenachádzajú zdravotnícke ani sociálne zariadenia, čo je dané 

najmä veľkosťou obce, pričom tieto zariadenia sú občanmi mesta vyuţívané v okolitých 

obciach a mestách. V obci nie sú poskytované lekárenské sluţby. 

 Obec poskytuje pre seniorov moţnosti stravovania - obedov, Taktieţ v rámci 

sociálnych sluţieb zabezpečuje nájomné bývanie pre nasledujúce skupiny: 

 osobu ţijúcu v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške 

trojnásobku ţivotného minima, 

 osoba ţijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške 

štvornásobku ţivotného minima, ak 

 členom tejto domácnosti je osoba s ťaţkým zdravotným postihnutím, 

 ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, 

 aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku 

starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce. 

 osobu ţijúcu v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa 

osobitného predpisu (zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých 

majetkových krívd v znení neskorších predpisov), 
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 osobu, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska 

starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu( §45 

aţ 59 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov), ak táto osoba nepresiahne vek 30 rokov. 

V súčasnom období zabezpečuje obec Lukáčovce nasledujúce sluţby v sociálne oblasti: 

 príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (ÚPSVaR), 

 príspevok pre ţiakov na stravu v hmotnej núdzi (ÚPSVaR), 

 príspevok pre ţiakov na školské potreby (ÚPSVaR). 

 podporná sluţba - jedáleň a donáška stravy, 

 podpora spolkov a organizácií na území obce. 

 

 Z pohľadu ďalšej sociálnej infraštruktúry je v obci dostupný kultúrny dom, obecný 

úrad, obecná kniţnica, pošta, futbalové  ihrisko, detské ihrisko, maloobchodné prevádzky a 

pohostinstvá, pizzeria.  

 Obec Lukáčovce má vybudovaný verejný vodovod, je plne elektrofikovaná a 

plynofikovaná.  

2.3 Poţiadavky prijímateľov sociálnych sluţieb 

 Obec Lukáčovce v budúcich obdobiach neuvaţuje s nárastom obyvateľstva v skupine 

predproduktívneho a produktívneho veku, skôr naopak, zvaţuje pokles podielu týchto skupín 

na celkovom počte obyvateľstva a postupné zvyšovanie priemerného veku a starnutie 

populácie, čo je v súčasnosti celoslovenským trendom a čo sa ukazuje aj v posledných 

rokoch v rámci vývoja jednotlivých skupín obyvateľstva.  

 V dôsledku toho sa poţiadavky na sociálne sluţby budú zvyšovať a je potrebné 

zahrnúť tieto skutočnosti aj do finančného plánovania obce. Priamo na území obce sa 

nenachádza sociálne zariadenia pre seniorov a obyvatelia obce tieto sluţby vyuţívajú v okolí 

obce. 

 Keďţe poţiadavky na poskytovanie sociálnych sluţieb budú rásť, s ohľadom na 

budúce potreby obyvateľov obce by bolo vhodné orientovať sa na: 

 rozširovanie foriem poskytovaných sociálnych sluţieb na území obce podľa 

konkrétnych poţiadaviek obyvateľstva, 
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 presné definovanie sociálne znevýhodnených skupín na území obce, 

 rozširovanie moţností aktívneho trávenia voľného času v obci pre všetky 

vekové skupiny obyvateľstva, 

 zlepšovanie kvalitatívnej úrovne ţivota v obci Lukáčovce pre všetky skupiny 

obyvateľstva. 

Práve orientácia na tieto kľúčové disparity pomôţe posilniť sociálnu a ekonomickú stabilitu 

obce Lukáčovce.  

 Pri spracovaní rozvojového dokumentu boli v prípravnej fáze zapojený aj obyvatelia 

obce, ktorí mali moţnosť prostredníctvom realizovaného dotazníkového prieskumu vyjadriť 

svoje názory a poţiadavky/odporúčania pre rozvoj v sociálnej oblasti. Obec pri stanovovaní 

konkrétnych priorít a opatrení pre túto oblasť brala názory obyvateľov do úvahy a zohľadnila 

ich odporúčania. Výsledky dotazníkového prieskumu sú bliţšie popísané v časti Príloha. 

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo celkovo 53 respondentov.  

2.4 SWOT analýza sociálnej oblasti 

 SWOT analýza (Strong points, Weak points, Oportunities, Threats) kompletizuje a 

zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky, vonkajšie príleţitosti a ohrozenia podľa dôleţitosti. 

SWOT analýza je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi 

vnútornými vlastnosťami a vonkajším prostredím. Ide najmä o vzájomné porovnávanie 

vnútorných silných a slabých stránok obce a moţností a ohrození, ktoré pôsobia na ďalší 

rozvoj územia z vonkajšieho prostredia. 

 

 

 

 existencia materskej školy, základnej školy, 

 prítomnosť maloobchodných prevádzok priamo v obci, 

 kvalitný bytový fond, 

 vidiecke prostredie obce a jej okolia, 

 blízkosť krajského mesta, 

 existencia kultúrneho domu, 

 činnosť záujmových organizácii a spolkov na území obce, 

SILNÉ STRÁNKY 
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 nárast v počte obyvateľstva, 

 individuálny prístup samosprávy k riešeniu problémov znevýhodnených osôb, 

 čisté ţivotné prostredie, 

 aktívny prístup samosprávy k riešeniu problémov v sociálnej oblasti. 

 

 

 

 starnutie obyvateľstva a negatívny vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva, 

 nevyhovujúci stav technickej infraštruktúry a stav budov vo vlastníctve obce, 

 nedostatočná prevencia voči kriminalite a moţným protispoločenským konaniam, 

 nedostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri 

dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby, 

 nedostatok vlastných finančných prostriedkov pre rozvoj sociálnej oblasti. 

 

 

 

 vyuţívanie podpory štrukturálnych fondov EÚ, 
 potenciál rozvoja cestovného ruchu, 
 zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov,  
 strednodobé a dlhodobé plánovanie obce, 
 cielenie opatrení podľa miestnych potrieb, 
 zapojenie obyvateľov do plánovania sociálnej oblasti, 
 podpora mladých rodín a znevýhodnených skupín. 

 

 

 nárast sociálnych kategórií občanov vyţadujúcich sociálne sluţby, 
 nedostatočná osveta v oblasti ochrany ţivotného prostredia, 

 legislatívne zmeny,  

 výskyty civilizačných chorôb a epidémií, 
 zhoršenie, príp. rozpad spoločenských, komunitných, rodinných vzťahov. 

SLABÉ STRÁNKY 

 

PRÍLEŢITOSTI 

 

OHROZENIA 
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3 STRATEGICKÁ ČASŤ 

Ciele a priority rozvoja sociálnych sluţieb 

3.1 Rozvoj poskytovaných sociálnych sluţieb 

 Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb sa orientujú na tieto základné oblasti:  

a) podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych 

sluţieb, 

b) rozvoj ambulantných sociálnych sluţieb a pobytových sociálnych sluţieb v zariadení 

s denným a týţdenným pobytom, 

c) zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych sluţieb prostredníctvom 

rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych sluţieb, 

d) vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych sluţieb. 

 

 Komunitný plán sociálnych sluţieb je strednodobým strategickým dokumentom, 

ktorý analyzuje súčasný stav a navrhuje nasledovné odporúčania a priority, ktorých 

realizácia prispeje k lepšiemu a efektívnejšiemu zabezpečovaniu sociálnych sluţieb v obci. 

Obec Lukáčovce si v kontexte tohto zámeru definovala strategický cieľ v oblasti sociálnych 

sluţieb: 

 

 

  

 

 

  

Uvedený cieľ je moţné dosiahnuť len spoluprácou viacerých sektorov, subjektov a 

partnerov. Dôleţitou otázkou však je dostupnosť finančných prostriedkov. V súčasnosti je 

moţné financovať sociálne sluţby prostredníctvom príspevkov z vyššieho územného celku, 

prostredníctvom nenávratných finančných príspevkov z zo štrukturálnych fondov EÚ, z 

príspevkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z rozpočtu obce, zo 

sponzorských darov. 

 

Cieľom obce Lukáčovce je vytvoriť na území obce  

podmienky pre poskytovanie sociálnych sluţieb  

v súlade s potrebami znevýhodnených osôb  

a zabezpečiť tým zdravé ţivotné prostredie v obci. 
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 Obec Lukáčovce si pre nasledujúce roky určila v rámci sociálnej oblasti tieto 

opatrenia: 

Špecifické ciele a priority rozvoja sociálnych sluţieb na území obce Lukáčovce 

Cieľ 1: Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb na základe potrieb jednotlivých 
sociálnych skupín obyvateľstva. 

 

Cieľ 2: Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce o možnostiach poskytovania sociálnych 
služieb obcou a poskytovať kvalitné poradenstvo pre znevýhodnené skupiny. 

 

Cieľ 3: Skvalitniť prostredie v obci Lukáčovce. 

 

Opatrenia rozvoja sociálnych sluţieb na území obce Lukáčovce 

1.1 Zabezpečiť kvalitné poskytovanie sociálneho poradenstva 

 zamestnancami Obecného úradu 

 dobrovoľníkmi a členmi spolkov a záujmových zdruţení 

 v spolupráci s ÚPSVaR 

2.1 Realizovať propagačné a informačné aktivity týkajúce sa moţností a 

podmienok sociálneho poradenstva v obci (webová stránka obce, obecná 

tabuľa, informačné prednášky, dobrovoľníci) 

3.1 Zabezpečiť dostupnosť opatrovateľskej sluţby na území obce 

4.1 Vybudovať na území obce komunitné centrum 

5.1 Zabezpečiť rozvoz stravy pre odkázaných občanov 

6.1 Rozšíriť moţnosti voľnočasových aktivít na území obce 

7.1 Podporovať organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí na území 

obce 

8.1 Zlepšiť technickú infraštruktúru obce 

9.1 Zlepšiť technický stav a materiálové vybavenie obecných budov 

10.1 Zabezpečiť revitalizáciu verejných priestranstiev v obci 
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3.2 Časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych sluţieb 

 Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Lukáčovce úzko participuje a kooperuje s 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Čiastkovým cieľom kooperácie 

týchto dokumentov je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie spoločenského ţivota v obci a 

zvýšenie ţivotnej úrovne obyvateľstva.  

 Keďţe finančné moţnosti obce sú ohraničené, poţiadavku na rozvoj sociálnej oblasti 

je nutné zahrnúť do plánovaného rozpočtu na ďalšie roky a programové obdobia. Obec 

vzhľadom na svoju moţnosť a finančné zdroje nie je schopná svojpomocne realizovať 

plánovaný komplexný rozvoj sociálnej oblasti. Na jednotlivé priority rozvoja sa obec bude 

snaţiť získať nenávratné finančné príspevky, ktoré by pomohli rýchlejšie realizovať 

stanovené priority. časový horizont realizácie opatrení komunitného plánu sociálnych 

sluţieb, ako aj zodpovedné osoby, ktoré budú tieto opatrenia koordinovať stanoví Obecné 

zastupiteľstvo obce Lukáčovce. 

3.3 Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych sluţieb 

 Rozvoj sociálnej oblasti je moţné dosiahnuť len prostredníctvom aktívnej účasti 

obyvateľov obce na komunitnom plánovaní. Obyvatelia obce by mali svoje potreby a 

poţiadavky v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb vyjadriť, aby bola obec schopná 

reflektovať na skutočné potreby občanov. Predstavitelia samosprávy a poverené osoby sa 

budú v nasledujúcich rokoch snaţiť o priebeţné monitorovanie týchto potrieb, následné 

posudzovanie a vytváranie finančných rezerv, ktoré umoţnia realizovanie potrieb občanov v 

sociálnej oblasti.  

 Komunitný plán obce predstavuje pre sociálnu oblasť usmernenie a stratégiu, ktorou 

sa obec chce pre nasledujúce obec riadiť, pričom záväznosť tohto dokumentu je potrebné 

chápať v kontexte všetkých subjektov pôsobiacich na území obce - podnikateľské subjekty, 

odborné organizácie, štátne orgány, mimovládny sektor a pod. Dokument je základným 

podkladom pre tvorbu sociálnych projektov.  

 Občania, príp. subjekty pôsobiace na území obce sa do komunitného plánovania 

môţu zapojiť prostredníctvom nasledujúcich krokov: 

 písomnými návrhmi, ktoré budú odovzdané poverenému pracovníkovi 

zodpovednému za sociálnu oblasť na Obecnom úrade Lukáčovce, 
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 ústnymi návrhmi občanov na rokovaniach OZ alebo na obecnom úrade, kde sa 

vyhotoví úradný záznam o predloţenom návrhu, ktorý predkladateľ potvrdí svojim 

podpisom, 

 účasťou obyvateľov na verejných zhromaţdeniach obce Lukáčovce. 

 

 Komunitný plán je moţné meniť, príp. dopĺňať, ak sa zmenia priority obce, alebo 

obec získa mimoriadne finančné prostriedky na konkrétne potreby v obci, príp. sa vyskytnú 

nové návrhy a podnety na poskytovanie sociálnych sluţieb v obci Lukáčovce. Predkladať 

návrhy na modifikáciu dokumentu bude v právomoci starostu obce a poslancov OZ. Občania 

a inštitúcie môţu tieţ v písomnej forme predloţiť návrhy na modifikáciu strategického 

dokumentu. Na zasadnutiach OZ v termíne schvaľovania obecného rozpočtu predloţia 

poslanci informácie o návrhoch modifikácii a OZ bude rokovať o ich relevantnosti. Ak 

doplnenie KP bude spojené s moţnosťou získať finančné prostriedky, alebo bude vyvolané 

inou nevyhnutnou potrebou, môţe sa kvôli tomu tieţ iniciovať mimoriadne zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva. 

 Obecné zastupiteľstvo obce Lukáčovce je povinné minimálne raz ročne prerokovať 

Správu o sociálnej situácii v obci a podľa zistených skutočností aplikovať poţiadavky a 

návrhy do Komunitného plánu obce. Na rokovanie zastupiteľstva bude predloţená správa o 

plnení úloh Komunitného plánu sociálnych sluţieb, aktuálnej situácii a aktualizácii úloh 

obce v oblasti sociálnych sluţieb na budúce obdobie. Počas roka sa môţe kaţdý poslanec OZ 

oboznámiť s priebehom plnenia komunitného plánu v priestoroch Obecného úradu 

Lukáčovce. 

 Za implementáciu, aktualizáciu a komunikáciu Komunitného plánu sociálnych 

sluţieb obce sú zodpovedné volené a výkonné orgány samosprávy obce Lukáčovce - starosta 

obce a Obecné zastupiteľstvo. 

  



 

                                                                                         Komunitný plán obce Lukáčovce 

 

28 ZÁVER 

ZÁVER 

 

 Obec Lukáčovce sa pri komunitnom plánovaní zamerala najmä na základné skupiny, 

pre ktoré je nevyhnutné plánovať sociálne sluţby. Jedná sa o skupiny mladých rodín, detí 

a mládeţe, starších obyvateľov – seniorov, občanov so zdravotným postihnutím a ich rodiny, 

neprispôsobivých občanov, nezamestnaných občanov. 

 Obec dôkladne zvaţovala členenie sociálnych skupín, aby bola schopná efektívne 

zacieliť a kombinovať konkrétne opatrenia pre danú sociálnu skupinu. Obec Lukáčovce sa 

týmto spôsobom snaţí o zotrvanie obyvateľov obce v ich prirodzenom sociálnom prostredí a 

následne zlepšenie ich sociálnych podmienok. 

 Obec verí, ţe strategický dokument pomôţe zvýšiť dostupnosť a kvalitu sociálnych 

sluţieb, ako aj rozšíriť ich ponuku na území obce Lukáčovce.  

 Plán stanovuje krátkodobé ciele a priority, smeruje k dosiahnutiu dlhodobej vízie 

rozvoja sociálnych sluţieb a riadi rozvojové procesy, ktoré umoţnia naplnenie potrieb 

jednotlivých sociálnych skupín. Sociálne sluţby na základe plánovania a spracovania 

dokumentu sú presne a jasne definované, pričom zodpovedajú miestnym špecifikám 

a potrebám jednotlivých občanov. Obec Lukáčovce verí, ţe práce komunitný plán napomôţe 

obci pri riešení existujúcich problémov v sociálnej oblasti a nasmeruje obec na cestu trvalo 

udrţateľného rozvoja sociálnej oblasti.  
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PRÍLOHA - vyhodnotenie dotazníkového prieskumu obyvateľov 

 

A: Charakteristika respondenta 
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B: Postoje respondentov k oblasti sociálnych sluţieb 
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C: Odporúčania občanov v sociálnej oblasti pre budúce obdobia 

Hlavné zameranie obce v budúcom období 
Poskytovanie opatrovateľskej sluţby 

Sluţby a moţnosti pre deti a mládeţ, pre mladé rodiny 

Voľnočasové aktivity v obci 
Vytvorenie centra pre rodinu 

Vybudovanie klubu mládeţe 

Zlepšenie komunikácie zo strany obce a priebeţné 
informovanie občanov 

Výchova mládeţe 

Rozvoj moţností bývania na území obce 
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Graf - Najviac znevýhodnené skupiny v obci


