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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE 
 
Vážení občania,  
 dovoľujem si Vám predstaviť Komunitný plán sociálnych služieb obce Močenok spracovaný 
v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý je platný od 1.1.2009. Komunitný plán je 
jedným zo základných strategických a plánovacích dokumentov každej samosprávy, pomocou ktorého 
môžeme efektívne plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej 
obce a potrebám našich občanov.  
 Týmto by som rád vyjadril svoje presvedčenie, že smerovanie obce v súlade s týmto strategickým 
dokumentom bude prispievať k približovaniu sa k stanoveným cieľom, ktoré pomôžu naplniť očakávania 
nás všetkých, ktorí v Močenku žijeme a ktorí sa aktívne zaujímame o dianie v našej obci. Zároveň 
pevne verím, že my, obyvatelia obce, budeme aktívni počas celého programového obdobia a podarí sa 
nám úspešne zmobilizovať naše sily a zdroje a naplniť každý zo spoločne plánovaných zámerov. 

Vďaka komunitnému plánu sa nám bude dariť efektívnejšie využívať finančné prostriedky 
obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité. Všetkým 
účastníkom, ktorí sa podieľali na vypracovaní tohto dokumentu, úprimne ďakujem. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce Močenok 
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ÚVOD 
 

      Povinnosť obce mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb vyplýva zo zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní.  
     Obec vypracúva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít 
rozvoja sociálnych služieb, pričom v ňom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb 
v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych 
služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné 
podmienky na ich zabezpečenie.  
      Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje najmä 
analytickú časť, strategickú časť, určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode 
obce, časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb a organizačných podmienok na ich 
realizáciu ako i spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb.  
      Súčasná sociálna situácia niektorých sociálnych skupín obyvateľstva nie je vyhovujúca. 
Samospráva je zo zákona povinná poskytovať určité sociálne služby, má však aj možnosti na to, aby 
vytvorila podmienky na zlepšenie sociálnych služieb a odstraňovanie príčin sociálnej nerovnosti 
v spoločnosti. Dobre fungujúca sociálna sieť v samospráve je potrebná na to, aby bolo možné 
zasiahnuť všade tam, kde sa človek z objektívnych dôvodov dostal do neriešiteľných situácií alebo tam, 
kde je pomoc spoločnosti žiaduca.  
      Aj obec Močenok má záujem na permanentnom zlepšovaní kvality poskytovaných sociálnych 
služieb a vytváraní primeraných podmienok pre zodpovedajúcu kvalitu života všetkých generácií. Preto 
považuje trvalo udržateľný rozvoj za jeden zo základných pilierov rozvoja svojho územia, a to v súlade s 
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho územnoplánovacou 
dokumentáciou. Výzvou pre obec Močenok je premietnuť princípy trvalo udržateľného rozvoja do 
každodenného  správania sa pri plánovaní, realizácii a vyhodnocovaní aktivít v každej oblasti, sociálnu 
oblasť nevynímajúc. Zámerom obce je citlivo a promptne reagovať na potreby občanov aj 
poskytovateľov sociálnych služieb, spokojnosť občanov s poskytovanými službami v obci, zvýšenie 
kvality života, aktívny záujem ľudí o udržateľnosť a rozvoj komunity obce. 
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Komunitný plán sociálnych služieb obce Močenok na roky 2016 – 2021  

Územné vymedzenie: Obec 

Územný plán schválený: Áno 

Dátum schválenia KPSS: 27. 07. 2016 Uznesením č. 5.5 – IV./OZ/2016 

Dátum schválenia 1. aktualizácie KPSS:  
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1. Sociálne služby, komunita, komunitné plánovanie 
 

       Sociálne služby možno charakterizovať ako súhrn širokého spektra činností, prostredníctvom 
ktorých je poskytovaná pomoc ľuďom nachádzajúcim sa v nepriaznivej sociálnej situácii, ak si sami 
nedokážu zabezpečiť základné životné potreby alebo potrebujú pomoc z iných vážnych dôvodov. 
Podstatou sociálnych služieb je zabezpečiť osobám určitý životný štandard, ale aj zmierňovať rozdiely 
v príjmoch či v sociálnom postavení.  
      Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov definuje podľa druhu 
sociálnej služby nasledujúce sociálne služby, ktoré je možné poskytovať a prijímať na území Slovenska: 
 
(1) Sociálne služby podľa druhu sú: 

a) sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú: 
1. terénna sociálna služba krízovej intervencie, 
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú: 

2.1. nízkoprahové denné centrum, 
2.2. integračné centrum, 
2.3. komunitné centrum, 
2.4. nocľaháreň, 
2.5. útulok, 
2.6. domov na polceste, 
2.7. zariadenie núdzového bývania, 

3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, 
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú: 

1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, 
2. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, 
3. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, 
4. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, 
5. služba včasnej intervencie, 

c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, 
ktorými sú: 

1. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na 
pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú: 

1.1. zariadenie podporovaného bývania, 
1.2. zariadenie pre seniorov, 
1.3. zariadenie opatrovateľskej služby, 
1.4. rehabilitačné stredisko, 
1.5. domov sociálnych služieb, 
1.6. špecializované zariadenie, 
1.7. denný stacionár, 

2. domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“), 
3. prepravná služba, 
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba, 
5. tlmočnícka služba, 
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby, 
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7. sprostredkovanie osobnej asistencie, 
8. požičiavanie pomôcok, 

d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú: 
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, 
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií, 

e) podporné služby, ktorými sú: 
1. odľahčovacia služba, 
2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, 
3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, 
4. podpora samostatného bývania, 
5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni, 
6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni, 
7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny. 

(2) Sociálne služby možno účelne a vhodne spájať. 
 
       Z hľadiska formy poskytovania rozlišuje zákon o sociálnych službách sociálne služby 
ambulantné, terénne a pobytové. Ambulantná forma sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je 
sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta sociálnej služby. Terénna forma sa poskytuje fyzickej 
osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí, prípadne prostredníctvom 
terénnych programov. Pobytová forma sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. 
Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba. 
       Pre objasnenie podstaty komunitného plánovania sociálnych služieb je potrebné 
charakterizovať pojem komunita. Ide o skupinu osôb, pre ktorú je príznačný určitý znak alebo súbor 
znakov, pričom tieto sú vo všeobecnosti vnímané ako typické. Obec, mesto, mestská časť sa považujú 
za základnú občiansku komunitu. Osoby žijúce na území jednej obce, mesta, mestskej časti majú 
spoločné bydlisko, využívajú tú istú infraštruktúru a do istej miery majú aj príbuzné potreby. 
Samospráva v záujme občanov vstupuje do kontaktu so štátom, a tak vzniká spleť vzťahov: 
samospráva – štát, samospráva – občan, štát – občan, pričom jasne definované vzťahy medzi týmito 
subjektmi môžu byť výrazne dynamizujúcim prvkom rozvoja celého systému sociálnej starostlivosti. Vo 
vzťahu štát – samospráva bola obciam, mestám a mestským častiam udelená povinnosť mať 
vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb ako základný nástroj komunitného plánovania.  
       Komunitné plánovanie poskytuje odpoveď na otázku, aké sociálne služby a v akom rozsahu je 
potrebné vytvoriť na určitom území, ako by tieto služby mali byť rozmiestnené a aké personálne, 
materiálne a finančné zdroje sú na to k dispozícii. Uvažovanie nad týmito súvislosťami je významné 
z hľadiska uspokojovania súčasných, ale aj prognózovania budúcich sociálnych potrieb, zvyšovania 
kvality života obyvateľov či prognózovania tvorby pracovných miest. S ohľadom na dynamické, neustále 
sa meniace prostredie je náročné naplánovať niektoré procesy a s nimi súvisiace finančné náklady 
presne, avšak podstatou komunitného plánovania je ich aspoň odhadnúť, pretože inak by bolo konanie 
samosprávy v tejto oblasti nekoordinované a neefektívne. V kontraste s uvedeným je snaha 
o poskytovanie: 

ü väčšieho množstva sociálnych služieb, 
ü širšej škály sociálnych služieb,  
ü kvalitnejších sociálnych služieb, 
ü sociálnych služieb, ktoré budú bližšie k občanom,  

 
a práve takto fungujúci systém zabezpečí komunitné plánovanie a konanie samosprávy v súlade s ním. 
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1.1. Ciele, zásady a princípy komunitného plánovania 
 

        Komunitné plánovanie má svoje opodstatnenie z viacerých dôvodov. Predovšetkým umožňuje 
samospráve riadiť procesy v sociálnej oblasti efektívne. Tento benefit je však iba parciálny. Konečným 
cieľom komunitného plánovania je: 

ü posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov, 
ü predchádzať sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín,  
ü opäť začleniť do komunity tých, ktorí stoja na jej okraji a v niektorých prípadoch vyvolávajú 

strach a neistotu, či dokonca predstavujú hrozbu pre iných obyvateľov. 
        Aby komunitné plánovanie nebolo samoúčelné a bolo využiteľné v reálnom živote a prinášalo 
očakávané pozitívne efekty, mali by byť pri vypracovaní komunitného plánu dodržané tieto zásady:  

ü potreby a rozvojové priority v oblasti sociálnych služieb musia byť stanovené obyvateľmi, ktorí 
žijú v danej lokalite a ktorých sa plánovanie týka; 

ü všetky plánované a realizované procesy sú vzájomne previazané, korešpondujú, podporujú sa 
a vzájomne sa nevylučujú; 

ü zvyšovanie kvality sociálnych služieb musí byť považované za dôležité a žiaduce a musí byť 
významnou súčasťou miestnej politiky; 

ü rozvoj oblasti sociálnych služieb je založený na presvedčení o jedinečnosti, hodnote a 
dôstojnosti každého užívateľa sociálnych služieb. 
Komunitné plánovanie je založené na nasledujúcich princípoch: 

ü Partnerstvo – komunitný plán má byť výsledkom spolupráce viacerých účastníkov – 
zadávateľov, poskytovateľov aj užívateľov sociálnych služieb, verejnosti aj ďalších subjektov. 
Každý účastník má zásluhu na výslednej podobe plánu, názory všetkých účastníkov majú 
rovnakú váhu, všetkým účastníkom má byť poskytnutý rovnaký priestor.  

ü Informovanosť – účastníci podieľajúci sa na vypracovaní komunitného plánu medzi sebou 
komunikujú a vzájomne sa informujú. Spolupráca má byť transparentná, zrozumiteľná, žiadny 
účastník nesmie byť komunikačne znevýhodnený. Len úzka spolupráca a kvalitná komunikácia 
môže viesť k vytvoreniu požadovanej ponuky sociálnych služieb. 

ü Inovatívnosť – dynamické prostredie, nové situácie a obmedzené zdroje si vyžadujú hľadanie 
stále nových prístupov a riešení, ktoré budú môcť byť účinné a efektívne aj tam, kde zastarané 
riešenia už neplnia svoju funkciu.  

ü Kompromis – komunitný plán by nemal byť príliš ambiciózny, mal by vychádzať z reálnych 
potrieb, avšak s ohľadom na dostupné zdroje. Definovanie zoznamu atraktívnych, avšak 
nereálnych cieľov, nepovedie k rozvoju, ale ku stagnácii a frustrácii z neschopnosti zmeniť stav 
k lepšiemu. Naopak, správne definované ciele je možné dosiahnuť aj s obmedzenými zdrojmi. 
 

        Komunitný plán môže (ale nemusí) svoju pozornosť orientovať okrem oblasti poskytovania 
sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách aj na ďalšie súvisiace oblasti – napr. oblasť 
bývania, vzdelávania, poskytovania zdravotnej starostlivosti, bezpečnosti, prevencie a pod., keďže 
informácie z uvedených oblastí napomáhajú dotváraniu celkového obrazu o sociálnej sfére života 
v samospráve, a taktiež podpora týchto oblastí napomáha prevencii voči sociálnemu vylúčeniu. 
Komunitný plán obce Močenok sa preto okrem oblasti poskytovania sociálnych služieb orientuje 
tiež na problematiku bývania a poskytovania zdravotnej starostlivosti.  
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1.2. Subjekty komunitného plánovania 
 

       Z princípu partnerstva vychádza potreba spolupráce viacerých subjektov. Základnými subjektmi 
komunitného plánovania sú zadávatelia, poskytovatelia a prijímatelia sociálnych služieb, okrem nich 
však do procesu komunitného plánovania vstupujú tiež verejnosť a ďalšie organizácie.   
 
Zadávatelia sociálnych služieb  
        Zadávateľmi sociálnych služieb sú subjekty, ktorým zákon ukladá úlohu zabezpečiť sociálne 
služby na území, ktoré spravujú – v podmienkach Slovenska ide o obce, mestá, mestské časti. Ich 
činnosť je dopĺňaná činnosťou príslušných samosprávnych krajov. Obec/mesto/mestská časť na 
základe vlastnej alebo cudzej iniciatívy rozhoduje o: 

ü potrebe zrealizovať komunitné plánovanie, 
ü subjekte, ktorý zabezpečí komunitné plánovanie (mestská časť, poverená organizácia), 
ü zastupovaní poslancov v procese komunitného plánovania, 
ü finančnom zabezpečení komunitného plánovania, 
ü termíne predloženia komunitného plánu zastupiteľstvu na schválenie. 

Zadávateľ služby od začiatku komunitného plánovania zverejňuje zrozumiteľnou a dostupnou 
formou všetky podstatné informácie o procese a výsledkoch plánovania. 
 
Poskytovatelia sociálnych služieb 
         Poskytovateľom sociálnych služieb môže byť fyzická osoba, podnikateľský subjekt, súkromná 
nezisková organizácia, organizácia zriadená obcou/mestom/mestskou časťou, organizácia zriadená 
samosprávnym krajom, organizácia zriadená štátom. Všetky tieto subjekty majú v procese komunitného 
plánovania rovnaké postavenie, ich ciele a zámery majú rovnakú váhu. Zapojením sa do komunitného 
plánovania získavajú poskytovatelia možnosť presadzovať vlastné názory, nadobúdať nové informácie, 
vytvárať partnerstvá, a tak sa podieľať na tvorbe a výslednej podobe systému. Za ideálnych podmienok 
by do komunitného plánovania mali byť zapojení poskytovatelia reprezentujúci každú z nasledujúcich 
kategórií sociálnych služieb: 

ü poradenské a podporné služby rodine a jednotlivcom, 
ü služby krízovej intervencie, 
ü    služby dlhodobej sociálnej, príp. kombinovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. 

Taktiež je potrebné prizvať do procesu plánovania poskytovateľov, ktorí realizujú nové aktivity 
alebo overujú nové metódy, avšak v súčasnosti nie sú zaradení do zákonom definovaného systému 
sociálnych služieb. Spolupôsobením všetkých poskytovateľov má byť taký systém sociálnych služieb, 
ktorý udrží obyvateľov na určitom území, pričom ich potreby budú uspokojené. 
 
Užívatelia sociálnych služieb 
         Užívateľmi sociálnych služieb sú osoby, ktorým sú poskytované sociálne služby z dôvodu 
nepriaznivej sociálnej situácie, v ktorej sa ocitli. Základnými skupinami, pre ktoré by sa mali sociálne 
služby plánovať, sú: 

ü seniori (najmä osoby staršie ako 65 rokov), 
ü občania so zdravotným postihnutím a duševnými poruchami ako aj ich rodiny, 

Zalman
Textový rámček

Zalman
Textový rámček
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ü týrané a sociálne zanedbávané deti, deti s poruchami správania a rodičia, ktorí zanedbávajú 
alebo nezvládajú starostlivosť a výchovu svojich detí, 

ü neprispôsobiví jednotlivci, ľudia závislí od návykových látok, trestaní, nezvládajúci svoj život, 
osoby bez domova. 

         Zapojením týchto skupín do komunitného plánovania získa samospráva cenné informácie o ich 
potrebách, na základe čoho bude môcť vybudovať adekvátnu sieť sociálnych služieb uspokojujúcu aj 
špecifické sociálne potreby. Okrem týchto vyhranených skupín sú, samozrejme, užívateľmi sociálnych 
služieb všetci obyvatelia určitého územia, avšak naliehavosť ich potrieb býva – v porovnaní s kritickými 
cieľovými skupinami – spravidla nižšia.  
 

Verejnosť a ďalšie organizácie 
        Verejnosť má byť priebežne oboznamovaná so zámermi, výsledkami a cieľmi komunitného 
plánovania, čo zabezpečí samospráva vhodne zvolenou informačnou stratégiou. Pri príprave 
komunitného plánu sú oslovené a vyzvané k spolupráci aj ďalšie organizácie, záujmové skupiny, 
občianske iniciatívy, etnické skupiny a iné subjekty, ktorých sa komunitné plánovanie týka. Pritom platí, 
že čím rôznorodejšie spektrum subjektov sa do komunitného plánovania zapojí, tým kvalitnejší je výstup 
z tohto procesu. 
 

1.3. Legislatívne normy a strategické dokumenty 
 

        Základnú právnu normu v oblasti sociálnych služieb predstavuje zákon č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje právny rámec poskytovania 
sociálnych služieb, financovania sociálnych služieb a dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb. 
Pôsobnosť obce v oblasti poskytovania sociálnych služieb je taxatívne vymedzená v § 80 zákona. 
Garantom poskytnutia sociálnej služby je obec tak, že sociálnu službu poskytne sama alebo 
prostredníctvom právnickej osoby zriadenej alebo založenej na tento účel alebo následne poskytovanie 
sociálnej služby zabezpečí u iného poskytovateľa.  

Problematika poskytovania sociálnych služieb ďalej vychádza aj zo zákonov: 
ü zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, 
ü zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 
ü zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 
ü zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 
ü zákon č. 305/2005 Zb. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
ü zákon č. 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
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Okrem legislatívnych noriem tvoria podklad pre spracovanie komunitného plánu aj viaceré 
strategické a plánovacie dokumenty: 
 
Miestne dokumenty: 

ü Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Močenok na roky 2015 – 2020. 
 

Regionálne dokumenty: 
ü Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 

– 2022. 
 

Národné dokumenty: 
ü Stratégia deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR, 
ü Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, 
ü Národný program reforiem – SR 2015 (zriadenie zariadení starostlivosti o deti, zamestnávanie 

žien, zamestnanosť a sociálna inklúzia, zlepšenie kvality a dostupnosť sociálnych služieb 
diverzifikáciou financovania poskytovateľov sociálnych služieb a jednoznačnejším vymedzením 
kompetencií zodpovedných subjektov), 

ü Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 
2020, 

ü Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019, 
ü Národná stratégia na ochranu detí pred násilím, 
ü Národná stratégia zamestnanosti do roku 2020, 
ü Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme 

sociálnych služieb na roky 2012 – 2015, 
ü Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. 

 
Dokumenty EÚ: 

ü Európa 2020, 
ü Amsterdamská zmluva – hlava IX, články 136 – 145. Amsterdamská zmluva posilňuje základné 

princípy ako sú ľudské práva a sociálne práva, 
ü Lisabonská zmluva – program radikálnej obnovy EÚ v ekonomickej a sociálnej oblasti, 
ü Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 
ü Dohovor o právach dieťaťa, 
ü Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, 
ü Európska sociálna charta. 
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2.     Analytická časť 
2.1.  Základný popis územia 
 

Poloha:                                           Západné Slovensko 
Kraj:                                                Nitriansky kraj 
Okres:                                             Šaľa 
Rozloha:                                         4 639 ha 
Počet obyvateľov:                           4 403 
Hustota obyvateľov na km2:           94,91 

 
      Obec Močenok sa nachádza takmer v centrálnej časti západného Slovenska, spadá do 
Nitrianskeho kraja a do okresu Šaľa, kde je vďaka svojej rozlohe najväčšou obcou. 
   Obec je vzdialená od hlavného mesta Bratislavy vzdušnou čiarou 65 kilometrov východne. Od 
krajského mesta Nitra leží necelých 15 kilometrov juhozápadne a od neďalekej Trnavy leží stred obce 
približne 32 kilometrov juhovýchodne. 
      Prvá písomná zmienka o Močenku sa nachádza v Zoborskej listine z roku 1113, uloženej 
v Biskupskom archíve v Nitre. 
 

2.2.  Socio-demografická analýza 
 

      Významnou súčasťou analytickej časti KPSS ako nástroja strategického riadenia oblasti 
sociálnych služieb je socio-demografická analýza. Zatiaľ čo všeobecnejší dokument, Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Močenok na roky 2015 – 2020, má širší záber 
a charakterizuje obyvateľstvo obce na základe viacerých, rôznorodých kritérií, KPSS sa zameriava iba 
na niektoré charakteristiky v rámci vybraných skupín obyvateľstva. Predmetom socio-demograficej 
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analýzy sú iba cieľové skupiny komunitného plánovania, ktorým je systém sociálnych služieb určený. 
Bližšie poznanie týchto skupín umožní samospráve lepšie spoznať prostredie, v ktorom sa komunitné 
plánovanie odohráva a – čo je dôležitejšie – od ktorého sa odvíja. V rámci tejto podkapitoly teda bližšie 
špecifikujeme základné skupiny užívateľov sociálnych služieb, na čo v nasledujúcej podkapitole 
nadviažeme konkrétnymi možnosťami, ktoré obec užívateľom ponúka. 
 

Seniori 
      Z hľadiska vekovej štruktúry obyvateľstva má pre plánovanie sociálnych služieb veľký význam 
najmä sledovanie produktivity obyvateľstva. Napríklad neustále sa zväčšujúca skupina občanov 
v poproduktívnom veku indikuje potrebu budovania klubov, denných stacionárov či domovov pre 
seniorov. Naopak, zväčšujúca sa skupina mladých ľudí v predproduktívnom veku vyvoláva potrebu 
budovania detských ihrísk, centier voľného času, škôlok, škôl a podobne. 

Samostatnou kapitolou je vplyv vekovej štruktúry obyvateľstva na sociálny systém ako celok. 
V súčasnosti je pre viaceré európske regióny príznačné starnutie obyvateľstva. Tento vývojový trend 
predstavuje značnú záťaž pre sociálny systém, kedy stále menšia skupina produktívnych osôb pracuje 
na stále väčšiu skupinu osôb po produktívnom veku. Uvedená situácia je z dlhodobého hľadiska 
neudržateľná, a preto v súčasnosti už existujú strategické dokumenty a implementujú sa politiky 
zamerané na koordináciu, resp. zmierňovanie dopadov tohto nepriaznivého vývoja. V obci Močenok 
dochádzalo v sledovanom období 2004 - 2014 k postupnému zvyšovaniu podielu osôb 
v poproduktívnom veku, až v roku 2014 dosiahol zatiaľ najvyššiu úroveň za posledných 10 rokov. 
Osoby v poproduktívnom veku tvorili 15,1  % z celkového obyvateľstva obce Močenok.  

 
Graf 1: Percentuálne vyjadrenie vekového zloženia obyvateľstva v obci v rokoch 2004 – 2014 

 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Zdravotne ťažko postihnutí 
 
      Ide o skupinu občanov, ktorej sociálne problémy vznikajú ako následok ich zdravotného 
postihnutia, ktoré sú buď vrodené alebo získané úrazom, či chorobou počas ontogenézy. Z kriteriálneho 
hľadiska charakteru postihnutia rozdeľujeme občanov so zdravotným postihnutím do 5 základných 
kategórií: 

v mentálne a psychické postihnutia, 
v zmyslové postihnutia, 
v postihnutia pohybového aparátu, 
v kombinované postihnutia, 
v ostatné postihnutia (mnohé majú charakter civilizačných ochorení).  

      Každá z uvedených kategórií postihnutí má rozdielne dopady na sociálne následky postihnutia, 
a tým aj na špecifické potreby a formy pomoci spoločnosti pri ich uspokojovaní. Zákon o sociálnych 
službách venuje dostatočný priestor v oblasti poskytovania sociálnych služieb čo sa týka sortimentu ich 
druhov ako aj foriem poskytovania.  

Mimo oblasť sociálnych služieb je najdôležitejším právnym predpisom v novej legislatíve 
podpora sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti. 
V spolupráci s ÚPSVaR je možnosť vytvorenia chránenej dielne pre zamestnanie zdravotne postihnutej 
osoby (nie je sociálnou službou). 

 
Obyvatelia, rodiny, deti a mládež 
 

      Ku koncu roka 2014 žilo v obci Močenok 4 403 obyvateľov, čo v porovnaní so stavom pred 
desiatimi rokmi predstavuje nárast o 84 obyvateľov. Najvyšší počet obyvateľov (4 426) zaznamenala 
obec v rámci uplynulej dekády v roku 2011 a 2012, najnižší (4 319 obyvateľov) v roku 2004. Vývoj počtu 
obyvateľov v obci Močenok zachytáva nasledujúci graf. 
 

Graf 2: Vývoj počtu obyvateľov v obci Močenok v rokoch 2004 – 2014 

 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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      Trend pôrodnosti sa v uplynulej dekáde menil. V priemere sa narodilo každoročne okolo 40 detí. 
Celkovo najviac detí sa narodilo v roku 2012, a to 51 a celkovo najmenej detí sa naopak narodilo v roku 
2007, a to 34.  

Hodnoty úmrtnosti sú o niečo vyššie ako hodnoty pôrodnosti, čo znamená, že obec Močenok 
v rokoch 2004 – 2014 mala záporný prirodzený prírastok. Z tohto dôvodu by sa mala politika obce 
uberať smerom, ktorý aktívne podporí nárast prirodzeného prírastku, a tým zastabilizuje negatívny 
demografický vývoj. Porovanie vývoja počtu narodených a zomretých v obci Močenok zachytáva 
nasledujúci graf. 
 

Graf 3: Porovanie vývoja počtu narodených a zomretých obyvateľov v rokoch 2004 – 2014 

 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 
      V kontexte tradičného ponímania rodiny ako skupiny osôb spojených zväzkom manželstva, 
krvou alebo adopciou, je uzavretie manželstva jedným z najbežnejších spôsobov, akým rodina vzniká. 
Priemerný počet sobášov v nami sledovanom období v obci Močenok bol 20 sobášov za jeden rok. 
Najmenej sobášov bolo zaznamenaných v roku 2008 (11 sobášov) a najviac v roku 2011 (28 sobášov).  
      I keď v ostatných rokoch sa pozícia tradičnej rodiny zoslabuje a čoraz viac detí sa rodí 
nezosobášeným alebo rozvedeným párom, rozvodovosť možno považovať za negatívny ukazovateľ 
vplývajúci na znižovanie prirodzeného prírastku. Medzi rokmi 2004 – 2014 sa v priemere uskutočnilo 
takmer 9 rozvodov. Najviac (11 rozvodov) ich bolo v rokoch 2004, 2010 a 2014. Počet rozvodov si za 
ostatnú dekádu drží stabilizovaný trend. Vývoj počtu sobášov a rozvodov v obci Močenok zachytáva 
nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka 1: Počet sobášov a rozvodov v obci Močenok a hrubá miera sobášnosti a rozvodovosti 
v Močenku, okrese Šaľa a Slovenskej republike v rokoch 2004 – 2014 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet sobášov (Močenok) 22 18 13 16 11 21 18 28 12 20 21 

Hrubá miera sobášnosti 
(Močenok) 5,12 4,15 2,96 3,63 2,47 4,74 4,05 6,51 2,78 4,65 4,89 

Hrubá miera sobášnosti 
(okres Šaľa) 4,59 4,49 4,47 4,48 4,73 4,41 3,88 4,76 3,85 4,11 4,22 

Hrubá miera sobášnosti 
(SR) 5,18 4,85 4,81 5,08 5,23 4,86 4,68 4,75 4,81 4,71 4,93 

Počet rozvodov (Močenok) 11 7 7 7 3 7 11 8 9 7 11 

Hrubá miera rozvodovosti 
(Močenok) 2,56 1,61 1,59 1,59 0,67 1,58 2,47 1,86 2,09 1,63 2,56 

Hrubá miera rozvodovosti 
(okres Šaľa) 2,3 1,64 2,75 2,96 3,18 2,74 2,45 2,03 2,11 2,24 2,1 

Hrubá miera rozvodovosti 
(SR) 2,02 2,14 2,36 2,26 2,34 2,34 2,21 2,06 2,02 2,02 1,94 

Zdroj: Interná evidencia OÚ, Štatistický úrad Slovenskej republiky 
 
Osoby ohrozené sociálnym vylúčením 
 

      Sociálne vylúčenie predstavuje stav separácie jednotlivca od spoločnosti, ktoré môže nastať 
ako dôsledok jednej alebo viacerých skutočností, najčastejšie však v dôsledku nezamestnanosti, 
nedostatočného vzdelania, negatívnych životných skúseností, finančnej nestability, pôvodu, rasy, veku 
či vierovyznania.   
 

K tejto sociálnej skupine zaraďujeme: 
v občania bez prístrešia 
v občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby 
v dlhodobo nezamestnaní občania 
v občania spoločensky neprispôsobiví 
v závislí občania 
v rómska komunita 

      
     Výrazným faktorom sociálneho vylúčenia je nezamestnanosť. V obci Močenok počet 
uchádzačov o zamestnanie v uplynulých rokoch postupne klesal. Zatiaľ čo v roku 2011 počet 
nezamestnaných predstavoval 306 osôb, v roku 2014 žilo v obci už iba 212 nezamestnaných. 
      Geografická poloha obce a jej blízkosť k väčším mestám vytvára predpoklad pre ľahšie 
pracovné uplatnenie sa, rovnako ako aj zvyšovanie úrovne vzdelanosti obyvateľov obce. 
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Tabuľka 2: Vývoj počtu nezamestnaných v obci Močenok v období 2009 – 2014 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet 
nezamestnaných 239 232 306 271 242 212 

Zdroj: Interná evidencia OÚ 
      Z pohľadu širších socio-ekonomických súvislostí takmer polovica (48,38 %) obyvateľov obce 
Močenok patrí medzi ekonomicky aktívne osoby, z toho viac ako 78,9 % je pracujúcich. Z celkového 
počtu obyvateľov obce je pracujúcich 38,2 % a nezamestnaných 8,85 %. Pomerne veľkú zložku 
obyvateľstva tvoria závislé osoby ako sú deti do 16 rokov a študenti, ale aj nepracujúci dôchodcovia. 
      Ako sme však už vyššie naznačili, k sociálnemu vylúčeniu dochádza aj z iných ako 
ekonomických dôvodov. V kontexte tejto skutočnosti treba aj oblasť sociálnych služieb vnímať 
ako oblasť, ktorá nie je zameraná iba na riešenie, resp. zmierňovanie núdze hmotnej či finančnej, ale aj 
núdze sociálnej. Prehľad počtu osôb ohrozených sociálnym vylúčením v obci Močenok zachytáva 
nasledujúca tabuľka.                            
 

Tabuľka 3: Ekonomická aktivita obyvateľov Močenku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
 

Ekonomická aktivita Obec Močenok 

Pracujúci okrem dôchodcov 38,20 % 

Pracujúci dôchodcovia 0,79 % 

Osoby na materskej dovolenke 0,54 % 

Osoby na rodičovskej dovolenke 2,31 % 

Nezamestnaní 8,85 % 

Študenti stredných škôl 5,81 % 

Študenti vysokých škôl 3,08 % 

Osoby v domácnosti 0,44 % 

Dôchodcovia 21,36 % 

Deti do 16 rokov 16,16 % 

Ekonomicky aktívni 48,38 % 

Pracujúci z ekonomicky aktívnych 78,96 % 
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2.3.  Analýza súčasného stavu v oblasti poskytovania služieb 
 

Analýza súčasného stavu v oblasti poskytovania sociálnych služieb úzko nadväzuje na socio-
demografickú analýzu a predstavuje neoddeliteľnú súčasť komunitného plánu, pretože iba na základe 
monitoringu súčasnej situácie je možné identifikovať silné a slabé stránky obce a navrhnúť konkrétne 
opatrenia. V rámci nasledujúcej textovej časti preto popisujeme aktuálny stav sociálnej starostlivosti vo 
vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám, ktoré sme bližšie špecifikovali v predchádzajúcej kapitole. 
 

Seniori 
 
      Z infraštruktúry určenej seniorom sa v obci Močenok nachádza Domov dôchodcov 
Milosrdného samaritána. Zariadenie poskytuje pobytovú formu sociálnej služby. Sídli na ulici Sv. 
Gorazda 569/30, v prevádzke je od marca 1996. Ide o zariadenie s možnosťou celoročného pobytu. 
V súčasnosti v domove pôsobí 23 zamestnancov: na prevádzkovo-ekonomickom úseku pôsobí 5 
zamestnancov, na ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku pôsobí 11 zamestnancov, na sociálnom 
úseku 2 zamestnanci a 5 zamestnanci pôsobia na stravovacom úseku. Domov dôchodcov funguje ako 
domov sociálnych služieb podľa § 38 Zákona č. 448/2008 Z. z. 
      Aktuálne je zariadenie plne obsadené, pričom kapacita domova je pre 40 klientov, ktorí sú 
ubytovaní v dvojposteľových izbách. V domove sa nachádza 20 izieb. Izby sú vybavené štandardnou 
výbavou, to znamená, že sa tu nachádzajú postele, nočné stolíky, stôl, stoličky, oddelené skrine a 
umývadlo. Na prízemí sa nachádzajú kancelárie, práčovňa, šatne a sociálne zariadenie pre 
zamestnancov, dielňa, jedáleň, kuchyňa s príručnými skladmi. Na prvom poschodí sa nachádza izba 
sestier, izby obyvateľov, sociálne zariadenia pre obyvateľov, kuchynka a spoločenská miestnosť s 
televízorom. Zo spoločenskej miestnosti je východ do parkovej záhrady, kde sa nachádza záhradný 
altánok a lavičky, ktoré slúžia pre oddych obyvateľov. Na druhom poschodí sú izby obyvateľov, kaplnka, 
kancelária vrchnej a sociálnej sestry, spoločenská miestnosť s televízorom, sociálne zariadenia pre 
obyvateľov. V kuchyni sa pripravuje jedlo pre obyvateľov DD, zamestnancov a ťažko telesne 
postihnutých občanov Močenka, ktorým sa strava bezplatne donáša do domácností. 
      Klientom je poskytovaná pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie a 
stravovanie. Do zariadenia sa príjímajú uchádzači podľa platného poradovníka, ktorý je k nahliadnutiu 
vo vestibule budovy. Zariadenie je financované zo štátneho rozpočtu a tiež z poplatkov klientov za 
poskytované služby. Od 1. 7. 2002 je zriaďovateľom Domova dôchodcov Milosrdného samaritána obec 
Močenok. 

V centre obce Močenok zahájil svoju prevádzkovú činnosť novovybudovaný penzión pre 
seniorov Orlík, o.z. v októbri v roku 2015, sídli Pri kúpalisku 1422 v lesoparkovom prostredí s rozlohou 
4 ha. Penzión Orlík poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby so zdravotnou a 
ošetrovateľskou starostlivosťou. Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z 
dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Sociálna služba v penzióne je 
poskytovaná neverejným poskytovateľom.  
      V zariadení bude pôsobiť pri plnej prevádzke 51 zamestnancov, plná kapacita penziónu je 80 
klientov. Zariadenie je financované z poplatkov klientov za poskytované služby a tiež z príspevkov VÚC. 
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Klienti sú ubytovaní v jedno a dvoj-posteľových izbách s príslušenstvom, kde majú zabezpečené 
súkromie a pohodlie. V každej izbe je zavedený systém zdravotnej starostlivosti pre neočakávané 
situácie klienta. 
 
Poskytované služby: 

v nepretržitá opatrovateľská aj ošetrovateľská starostlivosť kvalifikovaným personálom s ohľadom 
na individuálne potreby a požiadavky klientov 

v vizita všeobecným lekárom 1x týždenne, prípadne ďalšie vyšetrenia, vrátane odborných, podľa 
aktuálneho zdravotného stavu klienta 

v duchovné služby a cvičenia v priestoroch kaplnky, ktorá je súčasťou zariadenia 
v rehabilitačný program - cvičenia, masáže, relaxačné cviky  
v pestré aktivity a programy zamerané na posilnenie fyzickej a psychickej kondície klientov na 

báze dobrovoľnosti 
v celodenná strava je prispôsobená požiadavkám klientov a ich zdravotnému stavu, na čo 

dohliada erudovaná diétna sestra 
v ponuka služieb kaderníčky a pedikérky 

 
Vybavenie: 

v Rehabilitačné priestory 
v Mini ZOO 
v Tenisové kurty 
v Golfové a futbalové ihrisko 
v Zimná záhrada 
v Besiedka v prírode 
v Úžitková záhrada pre dobrovoľnú realizáciu klientov 

 
      Pod záštitou Komunity Kráľovnej pokoja funguje v obci Zariadenie pre seniorov podľa § 35 
zákona o sociálnych službách, ktoré je lokalizované taktiež v objekte kaštieľa na ulici Sv. Gorazda 
569/28. Zariadenie je v prevádzke od roku 2012 a poskytuje pobytovou formou služby, ako sú pomoc 
pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, 
ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie a stravovanie.  
     V rámci kaštieľa Komunita Kráľovnej pokoja poskytuje seniorom aj ďalšie služby: denný 
stacionár, a opatrovateľské terénne služby. 
      V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou fyzickej osobe, ktorá 
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý 
čas počas dňa, ďalej je tu poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie 
a zabezpečená je aj pracovná terapia a záujmová činnosť. V dennom stacionári je poskytované 
sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v 
domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii. Sociálna služba je poskytovaná podľa 
§ 40 zákona o sociálnych službách. Kapacity denného stacionára sú plne obsadené, maximálna 
obsadenosť je 10 klientov. 
      V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou na 
určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Sociálna služba je 
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poskytovaná podľa § 36 zákona o sociálnych službách. Zariadenie opatrovateľskej služby v Močenku 
bolo zriadené v roku 2012. V súčasnosti má 4 klientov. 
 

Poskytované služby: 
v pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
v sociálne poradenstvo, 
v sociálnu rehabilitáciu, 
v ošetrovateľská starostlivosť ubytovanie, 
v stravovanie, 
v upratovanie, 
v pranie,  
v žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. 

 
Seniori žijúci 

v obci Močenok majú po 
splnení zákonných 
podmienok možnosť 
využiť aj Zariadenie pre 
seniorov v neďalekej 
obci Cabaj – Čápor, ktoré 
je prevádzkované 
občianskym združením 
Monika. Hlavným cieľom 
je pomoc so 
starostlivosťou 
o  seniorov (starých 
rodičov, 
bezdetných, chronicky 
chorých). Prioritou je aj 
podporiť udržanie viacgeneračných tradičných rodín najmä na vidieku, kde žijú seniori v jednej 
domácnosti s ekonomicky činnými príbuznými, ktorí nemajú dostatok času (alebo im to ekonomická, či 
pracovná situácia neumožňuje), aby seniorovi zabezpečili kvalitný čas staroby a naplnili základné 
potreby (ošetrovateľskú starostlivosť, asistenciu pri vyšetreniach a zabezpečení dohľadu, vyplnenie 
chvíľ samoty kreatívnymi aktivitami, socializáciu a pod.) Zariadenie  má prevádzku v prenajatom objekte 

s kapacitou pre 25 klientov. Objekt 
má  vybudovaný bezbariérový vstup, 
takže v zariadení môžu byť 
umiestnení  aj ťažko mobilní alebo 
imobilní klienti. Sociálna služba je 
poskytovaná na určitý čas 
ambulantnou formou v zmysle § 35 
zákona o sociálnych službách. 
      Zariadenie pre seniorov v 
areáli Polikliniky Duslo a.s. bolo 
zriadené v spolupráci so 
spoločnosťou Duslo a.s. 1. 1. 2016 
ako druhá prevádzka Monika o.z., s 



 
 

 

20 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE MOČENOK | 2016 – 2021 

poskytovaním sociálnych služieb seniorom. Ide o zariadenie pre seniorov s ambulantnou (dennou) 
formou služby, ktoré je taktiež prevádzkované občianskym združením Monika. Kapacita zariadenia je 30 
miest. Snahou je poskytovať seniorom starostlivosť v oblasti sociálnej rehabilitácie, ako aj rôznych 
foriem ergoterapie a iných záujmových a obslužných činností. Občianske združenie Monika tiež ponúka 
možnosť opatrovateľskej služby. 
      Výhodou tohto projektu je, že seniori sa môžu denne vrátiť do svojho prirodzeného prostredia 
a počas dňa je o nich postarané, rozvíjajú sa ich sociálne i kognitívne oblasti, udržiava sa motorika, čo 
je veľmi dôležité pre ich čo najdlhšiu kvalitu života. 

Službu stravovania pre seniorov v obci Močenok zabezpečuje kuchyňa v Domove dôchodcov 
Milosrdného samaritána. Služba je seniorom k dispozícii každý pracovný deň, distribúcia jedla je 
bezplatná. V súčasnosti tento typ stravovania využíva 44 seniorov, ktorí si obedy platia v plnej výške – 
2,00 € za obed. Kuchyňa domovu dokáže v súčasnosti uspokojiť potreby všetkých záujemcov. 
      V starostlivosti o seniorov je činná aj obec samotná. Obec poskytuje opatrovateľskú službu,  
ktorá sa vykonáva v domácnosti opatrovaného, teda v prirodzenom prostredí klienta. Táto služba  
je zabezpečená kvalifikovanými opatrovateľkami, ktorých počet sa mení podľa toho, koľko obyvateľov 
má záujem o túto službu. Ide o terénnu formu sociálnej služby.  
     Obec organizuje, zapája sa a podporuje voľnočasové aktivity a takto začleňuje seniorov  
do spoločenského a kultúrneho života. Niektoré z týchto aktivít sú určené výlučne pre seniorov, v iných 
sa angažujú seniori spolu s mladšou generáciou. Obec poskytuje priestory na vykonávanie rôznych 
záujmových činností. V obci pôsobí Klub dôchodcov, Klub tvorivosti, Klub amatérskych výtvarníkov, 
Starý páni futbalisti, Klub cvičeniek, Močenský speváci, Močenčanka, Zúgovanka a iné. 

V Klube dôchodcov sa seniori stretávajú každý utorok poobede. Je to miesto,  
kde sa stretnú so svojimi rovesníkmi, pripravia si drobné pohostenie, uvaria si kávu, čaj. Stretnutia majú 
pre seniorov veľký význam, minimalizuje sa pocit osamelosti v starobe, seniori prejavujú aktívny záujem 
o diane v obci a zapájajú sa do spoločenských aktivít, vytvárajú sa zdravé medziľudské vzťahy a pocit 
spolupatričnosti. Zaujímavými podujatiami pre seniorov sú kultúrne a športové podujatia. Spomenieme 
napríklad športové dni seniorov, posedenia v kultúrnom dome pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 
Prvý záznam o stretávaní sa seniorov v klube je z 30. apríla 1981. 
      Dňa 11. októbra 2011 vznikla Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
Močenok. Seniori sa stretávajú s dôchodcami z iných obcí v rámci okresu a kraja na rôznych 
podujatiach. Spomenieme niektoré: športové hry, prednes poézie a prózy, výstava ručných prác, 
posedenia, návšteva kúpaliska a divadelných predstavení. Jednota dôchodcov Močenok má 50 členov. 

 
Zdravotne ťažko postihnutí 
      Obec Močenok v roku 2010 vytvorila chránenú dielňu. Zamestnanie v nej našli štyria zdravotne 
postihnutí občania. V roku 2016 sa otváralo na obecnom úrade nové Klientske centrum.  
To je vytvorené ako chránené pracovisko a pracuje tu jedna pracovníčka so zdravotným postihnutím. 
Chránená dielňa a chránené pracovisko nie sú sociálnymi službami v zmysle zákona o sociálnych 
službách. 
      Z infraštruktúry určenej zdravotne ťažko postihnutým občanom sa v obci Močenok nachádza 
Domov sociálnych služieb (DSS), ktorý má sídlo na Ul. Dekana Sčasného 1826/1 a poskytuje 
sociálnu službu podľa § 38 zákona o sociálnych službách. Zariadenie bolo uvedené do prevádzky 
v roku 2003. Od roku 2013 ho prevádzkuje nezisková organizácia ADVENTUS, ktorá tu poskytuje 
služby pre 37 klientov, ktorí trpia mentálnym, psychickým alebo telesným postihnutím.  
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O obyvateľov DSS sa stará odborný a skúsený personál: zdravotné sestry, sanitárky a 
opatrovateľky. Zariadenia DSS pravidelne navštevuje praktický lekár, podľa potreby psychiater, klienti 
sú doprevádzaní na všetky odborné vyšetrenia. Pre klientov DSS sú k dispozícii aj voľnočasové aktivity, 
ktoré prebiehajú pod vedením skúseného a študovaného animátora. Taktiež je v prípade požiadania pre 
klienta zabezpečená aj pravidelná duchovná služba prostredníctvom návštevy katolíckeho kňaza. 
 

V DSS sú poskytované nasledovné činnosti: 
v Odborné činnosti – základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna 
rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, pracovná terapia. 

v Obslužné činnosti  
v Ubytovanie: bývanie je zabezpečené v jednoposteľových, dvojposteľových a viacposteľových 

izbách, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom. Kúpeľne, sprchy, umyvárne a WC sú 
spoločné pre všetkých klientov. K dispozícii sú aj spoločenské priestory pre rôzne aktivity a 
sledovanie TV. 

v Stravovanie 
v Ďalšie činnosti – utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť a pod. 
v Sociálna rehabilitácia 

 
      Pod záštitou vyššie spomínanej Komunity Kráľovnej pokoja sídli v kaštieli na ulici Sv. 
Gorazda 569/28 aj Domov sociálnych služieb (DSS) a chránená dielňa. DSS v Močenku bol 
zriadený v roku 2003. V súčasnosti má 38 klientov – dospelých mužov so zdravotným (mentálnym, 
psychickým, telesným) postihnutím.  
 

V DSS sú v zmysle § 38 zákona o sociálnych službách poskytované nasledovné služby:  
v pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
v sociálne poradenstvo,  
v sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť,  
v ubytovanie, stravovanie,  
v upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  
v úschova cenných veci, 
v pracovná terapia,  
v záujmovú činnosť, 
v podmienky na vzdelávanie a pod.  

 
      Súčasťou života v DSS Močenok je aj pracovná terapia, ktorá okrem údržby kaštieľa a bežných 
každodenných prác zahŕňa prácu na hospodárstve. Klienti sa pod vedením pracovných asistentov 
starajú o ošípané, ovce a kravu, chovajú tiež pávy, pštrosa, daniele a muflóny. 
     Klienti DSS môžu využívať aj rehabilitačné služby a procedúry: vírivá vaňa, infrasauna, masáž, 
laser, parafín, inhalácia, lokálna kryoterapia, elektroliečba, magnet, biolampa, biofeetback, ultrazvuk. 
Novinkou je aj snoezelen terapia, slúžiaca na zmyslovú stimuláciu a relaxáciu. Okrem toho klienti môžu 
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využiť širokú ponuku záujmových krúžkov: počítačový, pohybový, kulinársky, cyklistický, korčuliarsky, 
futbalový, tvorivú dielňu a pod. 
      Chránená dielňa bola zriadená v roku 2006, v rámci ktorej sú prevádzkované chránené 
pracoviská. V súčasnosti  je v nich zamestnaných 18 zamestnancov so zdravotným postihnutím na 
pracovných pozíciách pomocník sociálneho zariadenia a údržbár. Chránená dielňa nie je sociálnou 
službou v zmysle zákona o sociálnych službách.  
      V obci pôsobí Občianske združenie RUBÍN, ktoré je obnovou Zväzu zdravotne postihnutých 
ZO Močenok. Zväz pôsobil v obci 10 rokov a svojou činnosťou sa zaslúžil o rozvoj obce. OZ RUBÍN  
bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra v Bratislave dňa 6. 6. 2014. Je to organizácia, ktorá združuje 
zdravotne postihnutých občanov, ďalej dôchodcov a sympatizantov z obcí Močenok, Hájske, Horná 
Kráľová, Šaľa a Zbehy. Organizácia má toho času 200 členov. 

Cieľom združenia je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania a to s primárnym zameraním  
na zdravotne postihnutú skupinu obyvateľstva ako aj širokú verejnosť. 
 
Ciele združenia sú napĺňané najmä týmito formami: 

• ochranou a presadzovaním záujmov znevýhodnených skupín; 
• pomocou občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinám poskytovaním všestrannej 

pomoci a služieb v sociálnej oblasti, za účelom prekonávania dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia; 

• odbornou technickou pomocou a poradenstvom, pri vytváraní vhodného prostredia pre občanov 
s ťažkým telesným postihnutím, pri odstraňovaní a prekonávaní architektonických bariér; 

• pomocou pri výbere vhodnej kompenzačnej pomôcky; 
• ochranou a podporou zdravia športovými aktivitami medzi zdravotne postihnutými deťmi  

a mládežou; 
• poskytovaním sociálnej pomoci; 
• zachovávaním a spoznávaním kultúrnych hodnôt; 
• zvyšovaním úrovne vzdelávania, výchovy ako i spoločenského uplatnenia prostredníctvom 

podpory vzdelávania a celoživotného vzdelávania. 
 
Výkonný výbor OZ RUBÍN organizuje liečebné a preventívne pobyty v kúpeľných zariadeniach, 

návštevu kultúrnych podujatí, každoročne sa zúčastňuje súťaže vo varení guláša. Členovia môžu 
využívať klasickú masáž dvakrát do roka za polovičnú cenu. Finančné prostriedky na svoju činnosť OZ 
RUBÍN získava od sponzorov, z rozpočtu obce a členských príspevkov. 
 

Obyvatelia, rodiny, deti a mládež 
      Na území obce sa nachádza jedna materská a jedna základná škola. Materská škola sídli na 
ulici Vinohradská č. 1595. V škole pôsobí 13 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov. 
V súčasnosti školu navštevuje 138 detí rozdelených do 6 tried (3 – 4-ročné – 40 detí, 4 – 5-ročné – 48 
detí a  5 – 6-ročné – 50 detí). Zariadenie navštevujú aj deti z iných obcí. 
      V budove MŠ sa nachádzajú učebne, spálne s príslušenstvom, jedáleň, kabinety na učebné 
a pracovné pomôcky, hospodárska časť. K dvom triedam na prízemí prináležia terasy, ktoré spájajú 
triedy so školským dvorom. Technický stav budovy je uspokojivý. Ku každej triede prislúcha hygienické 
zariadenie a šatňa. Triedy sú členené na centrá aktivít, v ktorých sú rozmiestnené edukačné pomôcky 
a hračky. Triedy sú ďalej vybavené technikou ako CD prehrávač, počítač, kopírka a interaktívne tabule. 
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V spálni má každé dieťa svoje ležadlo. Štyri triedy majú v spálni televízor s DVD prehrávačom. Sklad 
učebných pomôcok je vybavený a dopĺňaný didaktickými pomôckami – obrázkovým materiálom, 
najnovšími digitálnymi technológiami.  
      Školský dvor je neoddeliteľnou súčasťou edukačného prostredia materskej školy. Slúži na 
realizáciu rôznych organizačných edukačných foriem: pobyt vonku, edukačné aktivity, pohybové 
a relaxačné cvičenia a  hry.  
     Financovanie školy je zabezpečené z rozpočtu obce. Súčasná kapacita školy nie je 
postačujúca, preto obec plánuje rekonštrukciu a rozširovanie zariadenia. Ďalej je v zámeroch obce 
úprava areálu školy – doplnenie detským ihriskom. 
      Základná škola má sídlo na Školskej ulici č. 1696. Súčasne využívaný objekt bol odovzdaný do 
prevádzky v roku 1963. Jeho súčasťou boli dva pavilóny a telocvičňa. Pre uspokojenie kapacitných 
potrieb školy bol pristavaný v roku 1980 ďalší pavilón a v roku 1985 aj budova s kuchyňou, jedálňou 
a družinou.  V roku 2009 bola budova základnej školy zrekonštruovaná.  
      Základnú školu navštevuje 392 žiakov rezdelených do 21 tried v deviatich ročníkoch, z toho dve 
triedy sú zamerané na špeciálnu výuku. Výuku pre celkovo 392 žiakov zabezpečuje 32 pedagogických 
a 13 nepedagogických pracovníkov. Okrem bežných tried sú tu 2 jazykové učebne, multimediálna 
učebňa, 2 počítačové učebne, 2 knižnice, učebňa fyziky a chémie, dieľňa a učebňa prírodovedy.   
      Popri základnej škole aktívne funguje i centrum voľného času Slniečko, ktoré zastrešuje široké 
spektrum záujmových krúžkov, kde majú deti z obce možnosť prihlásiť sa a osobnostne sa rozvíjať 
i mimo školského vyučovania. CVČ otvára každoročne rôzne športové krúžky (futbal, florbal, hádzaná, 
karate, tenis, basketbal), ale i krúžky zamerané na literatúru, počítačovú gramotnosť, matematiku alebo 
na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy. Financovanie základnej školy je zabezpečené zo 
štátneho rozpočtu. 
 Pre úplnosť dodávame, že poskytovanie vzdelania v materskej a základnej škole nie je 
poskytovaním sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách. 
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      Komunita Kráľovnej pokoja prevádzkuje Detský domov Močenok, ktorý sídli na Ul. Sv. 
Gorazda v objekte kaštieľa. Detský domov Močenok poskytuje od roku 2003 starostlivosť nahrádzajúcu 
prirodzené rodinné prostredie formou celoročného pobytu pre deti od 0 – 18 rokov a ďalej až do 
osamostatnenia najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov. Starostlivosť v detskom domove zahŕňa 
stravovanie, bývanie, zaopatrenie a ďalšiu starostlivosť, poradenstvo, záujmovú, kultúrnu a 
rehabilitačnú činnosť, úschovu cenných vecí. Súčasťou starostlivosti je aj odborno-liečebno výchovná 
starostlivosť zameraná na odstránenie sociálnej zanedbanosti a psychosociálnych porúch vývinu 
dieťaťa. Detský domov zabezpečuje aj zdravotnú starostlivosť. Kapacita domova je 50 detí, ktoré sú 
rozdelené do 5 skupín. 
      Miestne kultúrne stredisko na Školskej ul. č. 1690/7 poskytuje bezplatné priestory pre Klub 
matiek. Toto zariadenie navštevuje každý týždeň zhruba 25 matiek s deťmi. Zariadenie je vybavené 
hračkami pre deti.  
     Obec Močenok poskytuje široké možnosti pre voľnočasové aktivity obyvateľov, rodín, detí 
a mládeže. V obci pôsobí detský folklórny súbor Močenčanka, tanečná skupina eXjumpers, spolok 
amatérskych maliarov, divadlo Dominus, Močenská cimbalovka, Okrem aktivít týchto spolkov je 
v kultúrnom dome realizovaná i výuka rôznych kurzov a krúžkov, ako sú napríklad hra na klavír, flautu, 
dychové nástroje, ďalej cvičenia PILATES a kalanetiky, stretnutia klubu zdravia. Kultúrne stredisko 
v obci zastrešuje i knižničné aktivity. V súčasnosti je v knižnici zapísaných 300 čitateľov, ktorí majú 
možnosť si vybrať z pomedzi 10 182 knižničných jednotiek. V Močenku vychádza aj obecný časopis, 
ktorý má každoročne 11 čísel. V časopise sa majú občania možnosť dozvedieť všetky aktuálne 
informácie o dianí v obci.  
      Významné postavenie má v Močenku šport, ktorý je realizovaný hlavne na futbalovom ihrisku, 
v športovej hale, hokejbalovom ihrisku, multifunkčnom ihrisku a piatich detských ihriskách.        
      Obec objektívne nedokáže vyčísliť, koľko detí a žien v obci je alebo v minulosti bolo obeťami 
domáceho násilia alebo je inak ohrozených. Odhaduje však, že približne 25 rodín je v zlej sociálnej 
situácii – pomoc tejto cieľovej skupine poskytuje obec vždy individuálne. Obec sa snaží pomáhať 
sociálne slabším rodinám aj poradenskou činnosťou.   
      Prioritou obce je v najbližších rokoch vybudovať nájomné byty na pomoc sociálne slabším 
rodinám, vybudovať komunitné centrum a oddychové zóny v prírode. 
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Osoby ohrozené sociálnym vylúčením 
 
    Obec Močenok sa zapája do rôznych projektov, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Dáva takto možnosť mnohým 
nezamestnaným zapojiť sa do pracovného procesu.  
 

Na podporu udržiavania pracovných návykov obec zapája dlhodobo nezamestnaných občanov  
do menších obecných služieb. 
 

      Obec umožňuje nezamestnaným absolventom škôl vykonávať v obecnom úrade alebo 
v kultúrnom stredisku absolventskú prax a tak získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti. 
 

      Obec Močenok realizuje poskytnutú dotáciu z ÚPSVaR Nové Zámky na podporu výchovy 
k plneniu školských povinností a  na podporu výchovy k  stravovacím návykom dieťaťa 
ohrozeného sociálnym vylúčením. Dávky sú určené pre deti z rodín v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, 
ktorých príjem je najviac vo výške životného minima.        

      Na území Obce Močenok sa nenachádzajú zariadenia uľahčujúce začlenenie sa do spoločnosti 
sociálne vylúčeným osobám. Obec pomáha tejto cieľovej skupine poradenskou činnosťou. 
 
Zdravotná starostlivosť 
 
      Pre všetkých obyvateľov obce Močenok je poskytovaná zdravotná starostlivosť v Zdravotnom 
stredisku na Mlynskej ulici č. 462/8.  
 

      V súčasnej dobe v zdravotnom stredisku pôsobia lekári, ktorí poskytujú všeobecnú zdravotnú 
starostlivosť (praktickí lekári) pre deti a mládež, pre dospelých a stomatologickú starostlivosť, ďalej 
v zdravotnom stredisku pôsobí gynekológ, rehabilitačný lekár. Vykonávajú sa tu aj rôzne doplnkové 
zdravotnícke činnosti ako napr. masáže, kozmetika, pedikúra. V rámci objektu zdravotného strediska sa 
nachádza aj lekáreň. Vstup do zdravotného strediska je bezbariérový. 
 

      Okrem tohto zdravotného strediska môžu obyvatelia obce využívať zdravotnícke služby aj 
v areáli Duslo Šaľa a.s., kde má závod v prevádzke vlastnú polikliniku s ambulanciami rôzneho 
zamerania. 
 

2.4.  SWOT analýza 
 

     Na základe vyššie uvedeného popisu súčasnej situácie je možné zostaviť tzv. SWOT analýzu, 
ktorá sumarizuje silné a slabé stránky v oblasti poskytovania sociálnych služieb v obci Močenok 
a identifikuje tiež príležitosti a ohrozenia vplývajúce na budúci rozvoj sociálnej oblasti. Prehľad 
uvedených atribútov zachytáva nasledujúca tabuľka. 
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Silné stránky 
„Budujme na silných stránkach“ 

Slabé stránky 
„Prekonajme a odstráňme slabé stránky“ 

 

v vysoký podiel ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva 

v vysoký počet obyvateľov zapojených do 
kultúrneho a spoločenského života 

v existencia zariadenia pre seniorov  
v existencia zdravotného strediska  
v existencia lekárne 
v existencia materskej a plnoorganizovanej 

základnej školy 
v existencia domova sociálnych služieb 
v existencia detského domova 
v aktívna snaha samosprávy o získanie externých 

finančných zdrojov 
v výhodná poloha z hľadiska dostupnosti 

okresného a krajského mesta  
v podpora voľnočasových a športových aktivít 

a fungovanie záujmových združení, spolkov 
a klubov zo strany obce 

v bezbariérový prístup do zdravotného strediska 
a obecných budov 

v zapájanie nezamestnaných do malých obecných 
služieb 

v zapájanie sa obce do rôznych projektov 
v existencia športovísk 

 

 

v celkový úbytok obyvateľstva spôsobený 
prirodzeným aj migračným úbytkom 

v klesajúci podiel obyvateľstva 
v predproduktívnom veku so súčasným 
zvyšovaním sa podielu poproduktívneho 
veku 

v nedostatočná kapacita materskej školy 
v chýbajúce zariadenie pre osoby 

v nepriaznivých životných situáciách 
v vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti 
v málo pracovných príležitostí priamo v obci 
v odliv kvalifikovanej pracovej sily do iných 

miest 
 

Príležitosti 
„Využime príležitosti“ 

Ohrozenia 
„Predchádzajme ohrozeniam“ 

 

v možnosť získania finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie 

v stabilná finančná situácia obce 
v zvyšovanie kompetencií samosprávy v oblasti 

sociálnych služieb 
v rozširovanie vhodných lokalít pre výstavbu 

individuálnej a hromadnej bytovej výstavby 
v záujem občanov o voľnočasové a spoločenské 

aktivity 
v dobudovanie a vybavenie športových, športovo-

rekreačných a oddychových plôch v obci 
Močenok 

v vybudovanie cyklotrás na prepojenie obce 
s okolím 

v vypracovanie komunitného plánu ako nástroja 
efektívneho a organizovaného strategického 
plánovania 

 
v neúspešnosť žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok 
v rast nezamestnanosti v prípade úpadku 

najväčšieho zamestnávateľa v monofunkčne 
orientovanom regióne 

v migrácia mládých a vzdelaných ľudí za 
prácou do iných miest SR a do zahraničia 

v znižovanie sobášnosti a pôrodnosti 
s priemetom do demografickej situácie obce 

v nízke príjmy seniorov, ktoré im neumožnia 
platiť za služby 
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2.5.  Výsledky dotazníkového prieskumu 
 
      Do procesu komunitného plánovania mali možnosť zapojiť sa aj obyvatelia a subjekty 
pôsobiace v obci Močenok prostredníctvom vypĺňania dotazníkov, ktoré boli k dispozícii v printovej 
forme na obecnom úrade a tiež boli zverejnené na webovej stránke obce. Dotazník vyplnilo 38 
obyvateľov a jedna organizácia – v nasledujúcej textovej časti prinášame výsledky tohto prieskumu.  
      Spomedzi 38 obyvateľov, ktorí vyplnili dotazník, vysoko prevládali ženy, dotazník vyplnili iba 4 
muži. Vo veku 15 – 19 rokov dotazník vyplnil iba 1 respondent, 5 respondentov bolo vo veku 20 – 29 
rokov, 3 respondenti vo veku 30 – 39 rokov a zhodne 3 respondenti vo veku 40 – 49 rokov, do vekovej 
kategórie 50 – 64 rokov spadalo 7 respondentov. Do prieskumu sa zapojilo najviac respondentov vo 
vekovej kategórii 65 a viac rokov, ktorých bolo 19.  
      Pri pohľade na vzdelanostnú štruktúru respondentov – 21 % z nich malo dosiahnuté 
vysokoškolské vzdelanie. Zhodne 21 % respondentov malo v čase vypĺňania dotazníka ukončené 
stredné odborné vzdelanie. Najviac, takmer 40 % respondentov malo ukončené iba základné vdelanie. 
Čo sa týka ekonomickej aktivity najviac respondentov, ktorí vyplnili dotazník boli dôchodcovia, takmer 
66 %, 16 % je zamestnaných vo verejnom sektore, 5 % v súkromnom sektore, 8 % tvorili osoby na 
materskej dovolenke a zhodne po 2,6 % podnikatelia a študenti. Dvadsať percent respondentov býva 
v obci Močenok menej ako dvadsať rokov, 80 % dlhšie ako 21 rokov. Z uvedeného možno usúdiť, že na 
vypĺňaní dotazníka participovali najmä obyvatelia, ktorí svoju obec dostatočne poznajú.  
      Celkovo 68 % respondentov v dotazníku uviedlo, že má prehľad o sociálnych službách 
poskytovaných v obci Močenok. 32 % usúdilo, že má o tejto oblasti iba čiastočný prehľad. Zo zariadení 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré sú dostupné priamo v obci, 82 % respondentov využíva 
zdravotnícke zariadenia, 68 % navštevuje záujmové združenia a kluby so sídlom v obci a 8 % 
vzdelávacie zariadenia.  
      Predmetom dotazníkového prieskumu bol tiež monitoring spokojnosti obyvateľov 
s poskytovanými sociálnymi službami. 53 % respondentov je spokojných so sortimentom sociálnych 
služieb dostupných na území obce, 15 % respondentov nevedelo svoju spokojnosť posúdiť a 8 % je 
nespokojných. Ako dôvod nespokojnosti respondenti uviedli najmä nedostatočnú informovanosť 
o poskytovaných službách v obci. Kvalitu poskytovaných sociálnych služieb nevedelo zhodnotiť 40 % 
respondentov. Zvyšných 60 percent respondentov je so súčasnou kvalitou poskytovaných sociálnych 
služieb spokojných. Podľa respondentov v obci chýba najmä väčší obchodný reťazec, viac lekární, viac 
odborných lekárov, detské jasle, lavičky v obci, reštauračné zariadenie, ktoré by poskytovalo teplé jedlo 
po celý deň, pracovné príležitosti pre ZŤP. 
      Do dotazníkového prieskumu sa zapojili tri organizácie. Podľa dvoch sú v obci vytvorené dobré 
podmienky na výkon činnosti organizácie len čiastočne. Jedna organizácia uvádza, že je potrebné,  
aby jej obec poskytovala väčšiu, najmä finančnú podporu, druhá organizácia by uvítala prezentáciu 
sociálnych zariadení v obci a verí, že na základe spolupráce budú vzťahy s obcou nadštandardné. 
Obidve organizácie priznávajú čiastočnú súčinnosť obce pri výkone ich aktivít a sortiment sociálnych 
služieb označili za čiastočne postačujúci. Jedna organizácia uviedla, že v obci sú vytvorené dobré 
podmienky na výkon organizácie, obec im poskytuje priestory a pomoc pri organizovaní akcií. Na otázku 
č.4 odpovedali ,,áno“, teda považujú za potrebné, aby im obec poskytovala podporu. 
      Uvedený dotazníkový prieskum slúžil ako cenná spätná väzba pre tvorcov, spracovateľov 
a realizátorov komunitného plánu a môže byť podnetný z hľadiska tvorby nových partnerstiev. 
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3.  Strategická časť  
  
      Strategická časť komunitného plánu sa zameriava na stanovenie stratégie v oblasti rozvoja 
sociálnych služieb či už rozvojom služieb priamo v obci, rozvojom partnerstva obcí navzájom alebo so 
sociálnymi zariadeniami. Vychádza z údajov uvedených v analytickej časti dokumentu a z aktuálnych 
stratégií, ktoré ovplyvňujú danú problematiku. 
 

3.1.  Vízia 
„Obec Močenok bude vždy otvorenou, bezpečnou a atraktívnou obcou, v ktorej žijú 

vzdelaní, aktívni a angažovaní občania, ktorí svojím záujmom o miestne dianie budú podporovať 
sociálny rozvoj obce. Obec bude naklonená inovatívnym prístupom s cieľom riešiť nové výzvy. 
Obec Močenok bude vyvíjať aktívne úsilie a vytvorí primerané podmienky na kvalitný život 
všetkých generácií.“ 
 

      Táto vízia bude naplnená realizáciou Komunitného plánu sociálnych služieb obce Močenok na 
roky 2016 – 2021. Obec bude oblasť rozvoja sociálnych služieb pravidelne monitorovať a komunitný 
plán priebežne aktualizovať.  
 
3.2.  Strategické ciele komunitného plánu 
 

     S cieľom dosiahnuť uvedenú víziu si obec Močenok navrhla strategické ciele. Vďaka 
naplánovaniu jednotlivých krokov obec už vopred vie, na aký zámer kedy a koľko finančných 
prostriedkov bude potrebovať, čo jej umožní lepšie, organizovanejšie a efektívnejšie napĺňať jednotlivé 
zámery a následne aj vyhodnocovať úspešnosť svojho konania. Z tohto dôvodu by strategické ciele mali 
zohľadňovať súčasné podmienky na jednej strane a reálne dostupné možnosti obce na druhej strane. 
Iba stanovením racionálnych cieľov môže obec dosiahnuť skutočný rozvoj..  
      Na obdobie rokov 2016 – 2021 si obec Močenok stanovila nasledujúce ciele a k nim aktivity, 
ktorými zamýšľa tieto ciele v oblasti sociálnych služieb dosiahnuť. 
 

Strategické ciele obce Močenok v sociálnej oblasti 

CIEĽ 
Zabezpečenie 
kvalitných služieb 
pre obyvateľov 
obce 

CIEĽ 
Vytvorenie 
podmienok pre 
rozšírenie možností 
trávenia voľného 
času 
 

CIEĽ 
Zabezpečenie kvalitnej dopravnej a 
občianskej vybavenosti v obci 

CIEĽ 
Podpora občianskej vybavenosti 

Opatrenie 1.1  
Rekonštrukcia a 
modernizácia 
obecných budov 

Opatrenie 1.2  
Rozšírenie možností 
pre voľnočasové 
aktivity 

Opatrenie 1.3 
Rekonštrukcia 
miestnych 
komunikácií 

Opatrenie 1.4 
Riešenie rozvoja 
bývania v obci 

Opatrenie 1.5 
Výstavba 
obecnej tržnice 
 

Opatrenie 1.6 
Zriadenie 
komunitného 
centra 
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Opatrenie Projekt/aktivita 

Opatrenie 1.1 
Rekonštrukcia a modernizácia obecných budov 

Aktivita 1.1.1 
Modernizácia a rekonštrukcia budovy materskej školy 

Aktivita 1.1.2 
Rekonštrukcia budovy obecného úradu – združeného objektu 

Aktivita 1.1.3 
Rekonštrukcia kultúrneho domu 

Opatrenie 1.2 
Rozširenie možností pre voľnočasové aktivity 

Aktivita 1.2.1 
Výstavba fit parku pre seniorov 

Aktivita 1.2.2 
Výstavba nových detských ihrísk 

Aktivita 1.2.3 
Vybudovanie obecného amfiteátru 

Aktivita 1.2.4 
Vybudovanie cyklotrasy 

Opatrenie 1.3 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií  

Aktivita 1.3.1 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Aktivita 1.3.2 
Rekonštrukcia chodníkov 

Opatrenie 1.4 
Riešenie rozvoja bývania v obci 
 

Aktivita 1.4.1 
Výstavba nájomných bytov  

Aktivita 1.4.2 
Rekonštrukcia polyfunkčnej budovy na ulici A. Hlinku na 
nájomné byty 

Opatrenie 1.5 
Výstavba obecnej tržnice 
 

Aktivita 1.5.1 
Výstavba obecnej tržnice 

Opatrenie 1.6 
Vybudovanie komunitného centra 

Aktivita 1.6.1 
Zriadenie komunitného centra 
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TABUĽKA UKAZOVATEĽOV VÝSLEDKOV A DOPADOV 

Typ 
ukazovateľa Názov ukazovateľa Definícia Informačný 

zdroj 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová hodnota / 
Rok 

2016 2018 2021 

Aktivita 1.1.1 Modernizácia a rekonštrukcia budovy materskej školy 

Výsledok Zateplená plocha 
v m2 

Plošný obsah 
zateplenej plochy 
objektu MŠ 

 
PD* 

 
 
 

IEOÚ* 

m2 0 2 450,50 2 450,50 

Dopad 
Zníženie nákladov 
na prevádzku 
objektu MŠ 

Zníženie nákladov 
na prevádzku 
objektu MŠ 

% 0 63 63 

Aktivita 1.1.2 Rekonštrukcia budovy obecného úradu – združeného objektu 

Výsledok Zrekonštruovaná 
plocha v m2 

Plošný obsah 
zrekonštruovanej 
plochy objektu 

PD m2 0 1 500 1 500 

Dopad 
Zníženie nákladov 
na prevádzku 
objektu obecného 
úradu 

Zníženie nákladov 
na prevádzku 
objektu obecného 
úradu 

IEOÚ % 0 30 30 

Aktivita 1.1.3 Rekonštrukcia kultúrneho domu 

Výsledok Zrekonštruovaná 
plocha v m2 

Plošný obsah 
zrekonštruovanej 
plochy objektu 

PD m2 0 1 035 1 035 

Dopad 
Zníženie nákladov 
na prevádzku 
objektu KD 

Zníženie nákladov 
na prevádzku 
objektu KD 

PD % 0 49 49 

Aktivita 1.2.1 Výstavba fit parku pre seniorov 

Výsledok 
Počet 
novonadobudnutých 
zariadení vo fitparku 
pre seniorov 

Počet 
novonadobudnutých 
zariadení vo fitparku 
pre seniorov 

IEOÚ počet 0 10 10 

Dopad 
Počet seniorov, 
ktorým bude fit park 
slúžiť 

Počet seniorov, 
ktorým bude fit park 
slúžiť 

IEOÚ  počet 0 900 900 

Aktivita 1.2.2 Výstavba nových detských ihrísk 
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Výsledok 
Počet 
novovybudovaných 
detských ihrísk 
v obci 

Počet 
novovybudovaných 
detských ihrísk 
v obci 

IEOÚ počet 0 2 2 

Dopad 
Počet detí 
využívajúcich nové 
detské ihriská 

Počet detí 
využívajúcich nové 
detské ihriská 

IEOÚ počet 0 200 200 

Aktivita 1.2.3 Vybudovanie obecného amfiteátru 

Výsledok Kapacita amfiteátra Celková kapacita 
amfiteátra IEOÚ počet 0 0 500 

Dopad Počet návštevníkov 
za rok 

Celkový počet 
návštevníkov za rok IEOÚ počet 0 0 4 400 

Aktivita 1.2.4 Vybudovanie cyklotrasy 

Výsledok 

Dĺžka 
novovybudovanej 
cyklotrasy medzi 
Močenkom 
a závodom Duslo 

Dĺžka 
novovybudovanej 
cyklotrasy medzi 
Močenkom 
a závodom Duslo 

PD m 0 3 000 3 000 

Dopad 
Počet ľudí 
využívajúcich 
cykoltrasu Močenok 
– Duslo 

Počet ľudí 
využívajúcich 
cykoltrasu Močenok 
– Duslo 

IEOÚ počet 0   4 400  4 400 

Aktivita 1.3.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Výsledok 
Dĺžka 
zrekonštruovaných 
miestnych 
komunikácií 

Celková dĺžka 
zrekonštruovaných 
miestnych 
komunikácií 

PD m 0 4 000 9 100 

Dopad 

Počet ľudí 
využívajúcich 
zrekonštruované 
miestne 
komunikácie 

Celkový počet ľudí 
využívajúcich 
zrekonštruované 
miestne 
komunikácie 

IEOÚ počet 0 10 000  10 000 
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Aktivita 1.3.2 Rekonštrukcia chodníkov 

Výsledok 
Dĺžka 
zrekonštruovaných 
chodníkov 

Celková dĺžka 
zrekonštruovaných 
chodníkov 

PD m 0 1 000 2 000 

Dopad 
Počet ľudí 
využívajúcich 
zrekonštruované 
chodníky 

Celkový počet ľudí 
využívajúcich 
zrekonštruované 
chodníky 

IEOÚ počet 0 6 000  6 000 

Aktivita 1.4.1 Výstavba nájomných bytov  

Výsledok 
Počet 
novovybudovaných 
bytov na ulici M.R. 
Štefánika 

Počet 
novovybudovaných 
bytov na ulici M.R. 
Štefánika 

PD počet 0 14 14 

Dopad 

Počet ľudí 
využívajúcich 
novovybudovaný 
objekt na ulici M.R. 
Štefánika 

Počet ľudí 
využívajúcich 
novovybudovaný 
objekt na ulici M.R. 
Štefánika 

IEOÚ počet 0 45  45 

Aktivita 1.4.2 Rekonštrukcia polyfunkčnej budovy na ulici A. Hlinku na nájomné byty 

Výsledok 

Počet nových bytov 
po rekonštrukcií 
polyfunkčnej 
budovy na ul. A. 
Hlinku 

Počet nových bytov 
po rekonštrukcií 
polyfunkčnej 
budovy na ul. A. 
Hlinku 

PD počet 0 12 12 

Dopad 

Počet ľudí 
využívajúcich 
zrekonštruovaný 
objekt polyfunkčnej 
budovy na ul. 
A Hlinku 

Počet ľudí 
využívajúcich 
zrekonštruovaný 
objekt polyfunkčnej 
budovy na ul. 
A Hlinku 

IEOÚ počet 0 4 400 4 400 

Aktivita 1.5.1 Výstavba obecnej tržnice 
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Výsledok Vybudovaná plocha 
v m2 

Plošný obsah 
vybudovanej  
plochy 

PD m2 0 500 500 

Dopad Využívanosť 
trhoviska 

Celkový počet 
návštevníkov za rok IEOÚ počet 0 4 400 4 400 

Aktivita 1.6.1 Vybudovanie komunitného centra 

Výsledok Vybudovaná plocha 
v m2 

Plošný obsah 
vybudovanej  
plochy 

PD m2 0 
bude  

doplnené 
bude 

doplnené 

Dopad Kapacita klientov Celkový počet 
klientov za rok IEOÚ počet 0 

bude  
doplnené 

bude 
doplnené 

*PD = Projektová dokumentácia 

*IEOÚ= Interná evidencia obecného úradu 

 

     V nadväznosti na takto kvantifikovanú predstavu o budúcej situácii vykonala obec aj monitoring 
východiskových podmienok – zostavila sumár, v ktorom uvádza, aké kroky už podnikla na dosiahnutie 
svojich cieľov a aké sú následne jej ďalšie možnosti. Obec zvážila, kedy, za pomoci koho, za akých 
podmienok a s akými nákladmi bude môcť ďalej prispievať k realizácii jednotlivých zámerov, pričom 
prehľad odpovedí na tieto kľúčové otázky zachytáva nasledujúca tabuľka. 
 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1 

Názov projektu Modernizácia a rekonštrukcia budovy materskej školy 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbánik  

Partneri garanta  Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ... do... ) 

05/2016 – 12/2018 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Materská škola v súčasnosti vyžaduje komplexnejšiu rekonštrukciu vonkajších 
obalových konštrukcií spolu s modernizáciou vnútorného vybavenia. 
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Cieľ projektu Cieľom projektu je zmodernizovať objekt materskej školy v obci tak, aby spĺňal 
kvalitatívne i kapacitné požiadavky vyplývajúce z potrieb obyvateľov. 

Výstupy Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o deti v predškolskom veku v obci. 

Užívatelia Rodiny s deťmi v predškolskom veku 

Indikátory monitoringu Celková zateplená plocha objektu; počet detí využívajúcich zrekonštruovaný 
objekt, počet novoprijatých zamestnancov; zníženie energetickej potreby objektu 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, z ktorej by mohla byť rekonštrukcia objektu 
spolufinancovaná, nedostatočné finančné zdroje na strane obce, zmena 
demografickej štruktúry obyvateľov obce; nezáujem obyvateľov o služby 
materskej školy 

Poznámky Poskytovanie vzdelávania a výchovy v materskej škole nie je je sociálnou 
službou. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária projektová dokumentácia bola 
spracovaná v r. 2010  

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 05/2009 

Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obce 

05/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 07/2016 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ SR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2010 6 600,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2016 1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 



 
 

 

35 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE MOČENOK | 2016 – 2021 

Realizácia 
projektu 

2016-
2018 

164 000,00 139 400,00 16 400,00 0,00 8 200,00 0,00 

Spolu  171 600,00 140 250,00 16 500,00 0,00 14 850,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2 

Názov projektu Rekonštrukcia budovy obecného úradu – združeného objektu 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbánik  

Partneri garanta  Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ... do... ) 

01/2018 – 12/2019 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Objekt obecného úradu a jeho obalové konštrukcie v súčasnosti nie sú 
v uspokojivom stave z dôvodu energetickej neefektívnosti objektu i vizuálnej 
stránky. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je komplexná rekonštrukcia obalových konštrukcií obecného 
úradu, ktorou sa prispeje k zlešeniu estetickej stránky objektu za súčasnej úspory 
energií potrebných na prevádzku objektu. 

Výstupy Podpora a zabezpečenie komplexných služieb pre obyvateľov. 

Užívatelia Obyvatelia obce, oficiálne návštevy obce 

Indikátory monitoringu Celková zrekonštruovaná plocha; počet ľudí využívajúcich objekt; úspora energií 
potrebných na prevádzku objektu 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, z ktorej možno financovať rekonštrukciu; neserióznosť 
vybraného dodávateľa stavebných prác a komplikácie na stavbe, nedostatok 
finančných zdrojov zo strany obce na realizáciu projektu 

Poznámky Poskytovanie služieb v obecnom úrade nie je poskytovaním sociálnych služieb.  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2018 – 03/2018 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 03/2018 

Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obce 

04/2018 



 
 

 

36 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE MOČENOK | 2016 – 2021 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 06/2018 – 12/2019 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2019 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ SR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2018 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

04/2018 1 500,00 1 275,00 150,00 0,00 75,00 0,00 

Realizácia 
projektu 

06/2018 – 
12/2019 

300 000,00 255 000,00 30 000,00 0,00 15 000,00 0,00 

Spolu  306 500,00 256 275,00 30 150,00 0,00 20 075,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č. 3 

Názov projektu Rekonštrukcia kultúrneho domu 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbánik  

Partneri garanta  Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ... do... ) 

10/2018 – 12/2020 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Kultúrny dom je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave tak ako viacero 
iných objektov občianskej vybavenosti v obci a preto je plánovaná jeho 
rekonštrukcia. 

Cieľ projektu Cieľom rekonštrukcie kultúrneho domu je zvýšenie energetickej efektivnosti 
objektu za súčasneho zlepšenia estetickej stránky budovy. 

Výstupy Podpora občianskej vybavenosti a kultúry v obci. 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Celková zrekonštruovaná plocha; počet ľudí využívajúcich objekt; úspora energií 
potrebných na prevádzku objektu 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 
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Riziká Absencia vhodnej výzvy, z ktorej možno financovať rekonštrukciu; neserióznosť 
vybraného dodávateľa stavebných prác a komplikácie na stavbe, nedostatok 
finančných zdrojov zo strany obce na realizáciu projektu 

Poznámky Nie je sociálnou službou. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 10/2018 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 01/2019 

Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obce 

01/2019 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 03/2019 – 12/2021 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2021 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ SR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2018 3 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2019 1 500,00 1 275,00 150,00 0,00 75,00 0,00 

Realizácia 
projektu 

2018 – 
2021 

200 000,00 170 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 0,00 

Spolu  205 000,00 171 275,00 20 150,00 0,00 23 575,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č. 4 

Názov projektu Výstavba fit parku pre seniorov 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbánik  

Partneri garanta  Stavebná firma, Externá projektová kancelária 
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Začatie a ukončenie projektu 
(od ... do... ) 

03/2017 – 12/2020 

Stav projektu pred 
realizáciou 

V obci dlhodobo chýbajú zariadenia, ktoré by podporovali zdravý životný štýl 
seniorov, ktorí sa do budúcna stanú dominantnou zložkou obyvateľstva obce 
vzhľadom na demografický trend. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je rozšíriť služby a možnosti vyžitia seniorov ako dôležitej zložky 
obyvateľov obce a zároveň podporiť aktívne stárnutie obyvateľstva a zdravý 
životný štýl. 

Výstupy Podpora občianskej vybavenosti a rozšírenie možností aktívneho zapojenia sa 
seniorov 

Užívatelia obyvateľia obce – seniori 

Indikátory monitoringu Počet nadobudnutých zariadení do fit parku; počet seniorov, ktorí využívajú fit 
park 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejnéh oobstarávania 

Riziká nezáujem seniorov o fit park, nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu 
zámeru v dôsledku nevyhlásenia výzvy zo strany EÚ, alebo nedostatočné zdroje 
v rozpočte obce 

Poznámky Nie je sociálnou službou 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obce 

03/2017 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 06/2017 – 12/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ SR VÚC Obec 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2017 1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Realizácia 
projektu 

2017 – 
2020 

30 000,00 25 500,00 3 000,00 0,00 1 500,00 0,00 

Spolu  31 000,00 26 350,00 3 100,00 0,00 1 550,00 0,00 



 
 

 

39 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE MOČENOK | 2016 – 2021 

Základné údaje o projektovom zámere č. 5 

Názov projektu Výstavba nových detských ihrísk 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbánik  

Partneri garanta  Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ... do... ) 

01/2016 – 12/2019 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Obec Močenok v súčasnosti vykazuje nedostatok plôch a areálov, kde by mohli 
deti tráviť voľný čas, z čoho vzchádza potreba vybudovať nové ihriská. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je vybudovať detské ihriská spolu so street workoutovým 
ihriskom, aby deti a mládež v obci mali miesto na realizáciu a športové vyžitie. 

Výstupy Zabezpečenie občianskej vybavenosti slúžiacej na trávenie voľného času deti 
a mládeže 

Užívatelia deti a mládež z obce  

Indikátory monitoringu Počet novovybudovaných detských ihrísk; počet detí využívajúcich detské ihriská; 
plánovaná výmera detských ihrísk 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy; nedostatok finačných proestriedkov v obci; kvalita 
dodávateľa; nezáujem detí a mládeže  

Poznámky Nie je sociálnou službou. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2016 – 03/2016 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 03/2016 

Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obce 

03/2016 – 06/2019 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 06/2016 – 12/2019 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2016 / 12/2019 

Financovanie projektu 
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Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ SR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2016 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2016 – 
2019 

1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Realizácia 
projektu 

2016 – 
2019 

15 000,00 12 750,00 1 500,00 0,00  750,00 0,00 

Spolu  18 000,00 13 600,00 1 600,00 0,00 2 800,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č. 6 

Názov projektu Vybudovanie obecného amfiteátru 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbánik  

Partneri garanta Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ... do... ) 

1/2019 – 12/2021 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Obec Močenok je aktívna v oblasti tradícií a lokálnej kultúry. V obci je množstvo 
ľudí zapojených v záujmových a divadelných spolkov, pre ktoré však obec stále 
nemá vybudované priestory v exteriéri.  

Cieľ projektu Cieľom projektu je podporiť a prispieť k rozvoju kultúry a tradícií, ktorá má v obci 
bohaté zastúpenie aj históriu. Vybudovaním amfiteátru v obci sa prispeje 
k podpore rôznych druhov kultúrnych podujatí. 

Výstupy Zabezpečenie občianskej vybavenosti slúžiacej na trávenie voľného času 
obyvateľov a návštevníkov obce 

Užívatelia obyvatelia obce, návštenvíci obce 

Indikátory monitoringu počet podujatí, počet návštevníkov podujatí, vybudovaná kapacita amfiteátra 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu; nedostatok finančných 
zdrojov zo strany obce; nekvalitná realizácia projektu 

Poznámky Nie je sociálnou službou. 
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Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2019 – 03/2019 

Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť 
v spolupráci s internými zamestnancami 
obce 

03/2019 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 05/2019 – 12/2021 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ SR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2019 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti 
o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2019 1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Realizácia 
projektu 

2021 30 000,00 25 500,00 3 000,00 0,00 1 500,00 0,00 

Spolu  34 000,00 26 350,00 3 100,00 0,00 4 550,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č. 7 

Názov projektu Vybudovanie cyklotrasy Močenok - Duslo 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbánik  

Partneri garanta  Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ... do... ) 

05/2018 – 12/2020 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Mnoho obyvateľov obce pracuje v závode Duslo a.s. do ktorého v súčasnosti 
stále nevedie cyklotrasa, ktorá by zjednodušila prístup obyvateľov Močenka do 
zamestnania. 

Cieľ projektu Cieľom je vybudovať cyklotrasu z obce do závodu Duslo a.s. so súčasným 
znížením času presunu na bicykli do tohto závodu. 
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Výstupy Riešenie cyklistickej infraštruktúry v obci 

Užívatelia obyvatelia obce, návštevníci obce, zamestnanci závodu Duslo a.s. 

Indikátory monitoringu Dĺžka novovybudovanej cyklotrasy; počet ľudí využivajúcich cyklotrasu; časová 
úspora pri ceste z obce do závodu Duslo a.s. 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na financovanie projektu; nedostatok finančných 
prostriedkov obce; komplikácie počas výstavy cyklotrasy; 

Poznámky Nie je sociálnou službou. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária časť PD je pripravená, ostatná 
časť 05/2018 – 08/2018 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad na časť vydané SP, na ostatnú 
časť 08/2018 

Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obecného úradu 

08/2018 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 10/2018 – 12/2020 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ SR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2018 5 000,00 4 250,00 500,00 0,00 250,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2018 1500,00 1275,00 150,00 0,00 75,00 0,00 

Realizácia 
projektu 

2018-
2020 

475 000,00 400 000,00 50 000,00 0,00 25 000,00 0,00 

Spolu  481 500,00 405 525,00 50 650,00 0,00 25 325,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č. 8 
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Názov projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbánik  

Partneri garanta  Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ... do... ) 

06/2016 – 12/2021 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Na mnohých miestach obce sú miestne komunikácie v nevyhovujúcom stave, čo 
sa podpisuje pod zhoršený prejazd niektorými ulicami a zhoršený estetický výraz 
obce. 

Cieľ projektu Zrekonštrovanie miestnych komunikácií v najkritickejších lokalitách obce s cieľom 
skvalitniť možnosti presunu po obyvateľov a návštevníkov po obci 

Výstupy Prispeje k zabezpečeniu kvalitnej dopravnej infraštruktúry v obci 

Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce, osoby prechádzajúce cez obec 

Indikátory monitoringu Celková dĺžka zrekonštruovaných miestnych komunikácií, Počet dotknutých ulíc, 
ktorých sa týka rekonštrukcia, Počet obyvateľov využívajúcich zrekonštruované 
komunikácie 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na financovanie projektu externým zdrojmi, nedostatok 
finančných zdrojov na realizáciu projektu 

Poznámky Nie je sociálnou službou. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
so zamestnancami obce 

03/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 06/2016 – 12/2020 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EU SR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2016 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 
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Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2016 1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Realizácia 
projektu 

2016-
2020 

30 000,00 25 500,00 3 000,00 0,00 1 500,00 0,00 

Spolu  34 000,00 26 350,00 3 100,00 0,00 4 550,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č. 9 

Názov projektu Rekonštrukcia chodníkov v obci 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbánik  

Partneri garanta Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ... do... ) 

05/2019 – 12/2021 

Stav projektu pred 
realizáciou 

V niektorých uliciach obce je stav chodníkov v nevyhovujúci, čo obyvateľom obce 
sťažuje prechod cez tieto miesta. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je zlepšiť a zjednodušiť prechod po chodníkoch, ktoré sú 
v súčasnosti v neuspokojivom technickom stave a zároveň zvýšiť estetickosť 
predmetného územia obce. 

Výstupy Prispeje k zabezpečeniu kvalitnej dopravnej infraštruktúry v obci 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Celková dĺžka zrekonštruovaných chodníkov, počet ľudí využívajúcich 
novozrekonštruované chodníky, počet ulíc so zrekonštruovanými chodníkmi 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu, nedostatočná 
pripravenosť žiadateľa, nedostatočné finančné zdroje obce 

Poznámky Nie je sociálnou službou. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2019 – 03/2021 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 04/2019 
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Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v súčinnosti 
s internými zamestnancami obecného úradu 

04/2019 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 05/2019 – 12/2021 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2021 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ SR  VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2019 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2019 1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Realizácia 
projektu 

2019-
2021 

20 000,00 17 000,00 2 000,00 0,00 1 000,00 0,00 

Spolu  24 000,00 17 850,00 2 100,00 0,00 4 050,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č. 10 

Názov projektu Výstavba nájomných bytov 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbánik  

Partneri garanta  Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ... do... ) 

01/2019 – 12/2021 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Obec Močenok sa aktívne podieľa na tvorbe nových bytových priestorov pre 
mladé rodiny a snaží sa prilákať nové obyvateľstvo, preto sa rozhodla vybudovať 
na ulici M.R. Štefánika 14 bytový objekt. 

Cieľ projektu Cieľom projektu jevybudovať 14 bytový objekt v ulici M.R.Štefánika, ktorý bude 
predstavovať bývanie spĺňajúce moderné normy a štandardy a priláka tak mladé 
obyvateľstvo na život do obce. 

Výstupy Podpora rozvoja bývania v obci. 

Užívatelia obyvatelia obce 
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Indikátory monitoringu počet novopostavených bytov; počet obyvateľov nasťahovaných v nových bytoch, 
počet mladých rodín v objekte 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia výzvy vhodnej na spolufinancovanie projektu; nezáujem ľudí 
o vybudované byty; nedostatok finančných prostriedkov na strane obce; 
nepredvidateľné komplikácie pri výstavbe 

Poznámky Nie je sociálnou službou. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária  01/2019 – 03/2019 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 03/2019 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 04/2019 – 12/2021 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2021 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

EÚ SR VÚC Obec ŠFRB 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2019 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 

Realizácia 
projektu 

2019-
2021 

700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702 000 

Spolu  702 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702 000 

Základné údaje o projektovom zámere č. 11 

Názov projektu Rekonštrukcia polyfunkčnej budovy v ulici A. Hlinku na byty a polyfunkciu – 
pracovisko obecnej a štátnej polície 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbánik  

Partneri garanta  Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 08/2015 – 12/2016 
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(od ... do... ) 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Budova na ulici A. Hlinku je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave. 
Réžie na energie celého objektu sú vysoké a tak vzniká potreba budovu 
zrekonštruovať. 

Cieľ projektu Cieľom rekonštrukcie objektu na ulici A. Hlinku je vytvoriť z neho polyfunkčnú 
budovu, kde bude sídliť obecná a Štátna polícia spolu s 12 bytovými jednotkami, 
ktoré prispejú k pokrytiu dopytu po nových bytoch v obci. 

Výstupy Podpora rozvoja bývania v obci 

Užívatelia Obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Počet novovybudovaných bytových jednotiek; počet ľudí obývajúcich objekt, 
počet ľudí využívajúcich služby poskytované v objekte 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy z ktorej by bolo možné spolufinancovať rekonštrukciu; 
nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu zo strany obce; 
nepredvídané komplikácie počas stavebných prác; 

Poznámky Nie je sociálnou službou. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária  08/2015 – 10/2015 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 10/2015 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 03/2016 – 12/2016 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2016 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

EÚ SR VÚC Obec ŠFRB 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2015 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 

Realizácia 
projektu 

2015 – 
2016 

540 000,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 540 
000,00 

Spolu  544 000,00 0,00 0,00 0,00 544 000,00 544 
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000,00 

Základné údaje o projektovom zámere č. 12 

Názov projektu Výstavba obecnej tržnice 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbánik  

Partneri garanta  Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ... do... ) 

10/2018 – 12/2019 
 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Obec Močenok v súčasnosti nedisponuje vyhovujúcimi trhovými priestormi 

Cieľ projektu Cieľom zámeru je vybudovať miestne trhovisko, ktoré rozšíri ponuku 
poskytovaných tovarov a služieb pre obyvateľov obce 

Výstupy Prispenie k rozvoju občianskej vybavenosti v obci 

Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Celková plocha trhového miesta, počet ľudí využívajúcich trhovisko 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy z ktorej by bolo možné spolufinancovať rekonštrukciu; 
nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu zo strany obce; 
nepredvídané komplikácie počas stavebných prác; 

Poznámky Nie je sociálnou službou. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária  10/2018 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 10/2018 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 03/2018 – 08/2018 

Kolaudácia Stavebný úrad 01/2019 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ SR VÚC Obec 
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Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2018 1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2018 500,00 425,00 50,00 0,00 25,00 0,00 

Realizácia 
projektu 

2019 20 000,00 17 000,00 2 000,00 0,00 1 000,00 0,00 

Spolu  21 500,00 18 275,00 2 150,00 0,00 1 075,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č. 13 

Názov projektu Zriadenie komunitného centra 

Druh sociálnej služby Podľa § 24d zákona o sociálnych službách 

Forma sociálnej služby Ambulantná 

Poskytovateľ sociálnej 
služby 

Obec Močenok – verejný poskytovateľ 

Kontaktná osoba 
poskytovateľa sociálnej 
služby 

PaedDr. Roman Urbánik  

Partneri poskytovateľa Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ... do... ) 

01/2016 – 12/2017 
 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Absencia komunitného centra v obci 

Cieľ projektu Výstavba komunitného centra pre obyvateľov obce, ktorí sa nachádzajú 
v nepriaznivej sociálnej situácií a je potrebné poskytnúť im základné sociálne 
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
a zabezpečiť záujmovú činnosť.  

Výstupy Vybudované komunitné centrum s kapacitou 30 miest. 

Kapacita sociálnej služby Existujúca kapacita: 0 klientov 
Potrebná kapacita: 30 klientov 
Plánované navýšenie kapacít: o 30 klientov 

Užívatelia Obyvatelia obce – osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných komunitných centier, plocha vybudovaného komunitného 
centra, počet klientov komunitného centra 
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Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Personálne podmienky 3 odborní pracovníci 

Prevádzkové a organizačné 
podmienky 

§ 24d zákona o sociálnych službách 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, z ktorej by bolo možné spolufinancovať rekonštrukciu; 
nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu zo strany obce; 
nepredvídané komplikácie počas stavebných prác; nedostatok kvalifikovaného 
personálu, vandalizmus. 

Poznámky Zrealizované 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária  01/2016 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 03/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 05/2016 – 12/2017 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2017 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ SR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Realizácia 
projektu 

2017 3000 0,00 0,00 0,00 3000 0,00 

Spolu  3000 0,00 0,00 0,00 3000 0,00 

 
3.3.  Plán financovania 
 

      Obec Močenok plánuje na svoje aktivity využiť finančné prostriedky z rozpočtu v kombinácii 
s možnosťami financovania zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie. Obec sa bude 
aktívne uchádzať aj o finančnú podporu zo štátnych fondov.  

Nasledujúca tabuľka nám prehľadne zachytáva odhadované náklady na realizáciu jednotlivých 
strategických zámerov. 
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Zámer Celkové 
náklady 

Verejné zdroje Súkromné 
zdroje ŠFRB 

EÚ Štát VÚC Obec Spolu 

Modernizácia 
a rekonštrukcia budovy 
materskej školy 

171 600 140 250 16 500 0 14 850 171 600 0 0 

Rekonštrukcia budovy 
obecného úradu – 
združeného objektu 

306 500 256 275 30 150 0 20 075 306 500 0 0 

Rekonštrukcia 
kultúrneho domu 205 000 171 275 20 150 0 23 575 205 000 0 0 

Výstavba fit parku pre 
seniorov 31 000 26 350 3 100 0 1 550 31 000 0 0 

Výstavba nových 
detských ihrísk 18 000 13 600 1 600 0 2 800 18 000 0 0 

Vybudovanie obecného 
amfiteátru 34 000 26 350 3 100 0 4 550 34 000 0 0 

Vybudovanie cyklotrasy 481 500 405 525 50 650 0 25 325 481 500 0 0 

Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií 34 000 26 350 3 100 0 4 550 34 000 0 0 

Rekonštrukcia 
chodníkov 24 000 17 850 2 100 0 4 050 24 000 0 0 

Výstavba nájomných 
bytov 702 000 0 0 0 0 702 000 0 702 000 

Rekonštrukcia 
polyfunkčnej budovy 
na ulici A. Hlinku na 
nájomné byty 

544 000 0 0 0 0 544 000 0 544 000 

Výstavba obecnej 
tržnice 21 500 18 275 2 150 0 1 075 21 000 0 0 

Zriadenie komunitného 
centra 
 

3000 0 0 0 3000 3000 0 0 

Spolu 2 576 100 1 102 100 132 600 0 105 400 2 576 100 0 1 246 000 
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ZÁVER 
 

      Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný v súlade s Národnými prioritami rozvoja 
sociálnych služieb v rokoch 2015 – 2020 a nadväzuje na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja obce Močenok.  
      Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov. Príprava komunitného plánu sociálnych služieb prebiehala za účasti 3 
základných subjektov – obce Močenok (spracovateľ), organizácií poskytujúcich sociálne služby 
(poskytovatelia) a občanov (prijímatelia).  
      Podstatnou fázou tvorby stratégie komunitného plánu bola analýza stavu poskytovateľov 
sociálnych služieb v obci a analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov 
obce Močenok s prihliadnutím na analýzu sociologických a demografických údajov obce. Stanovené 
opatrenia a s nimi súvisiace aktivity uvedené v komunitnom pláne sociálnych služieb budú realizované 
podľa navrhovaného časového plánu a dosahované výsledky postupnej realizácie sociálnych služieb 
budú hodnotené na základe zvolených merateľných ukazovateľov.  

Na aktuálne plánovacie obdobie si obec vytýčila 13 strategických zámerov, z ktorých 1 
strategický zámer sa priamo týka oblasti poskytovania sociálnych služieb. Zvyšné zámery napomôžu 
prevencii pred sociálnym vylúčením, prípadne pomôžu sieťovať sociálne služby so súvisiacimi službami 
(vzdelávanie, bývanie, zdravotná starostlivosť a pod.). Vytvorený komunitný plán sa bude aktualizovať 
každý rok vždy na konci kalendárneho roka v obecnom zastupiteľstve – pred schválením rozpočtu 
obce na ďalší rok. Za plnenie KPSS budú zodpovední PaedDr. Roman Urbánik, Ing. Lucia Hambalková, 
Mgr. Dominika Kohútová, ktorí tvoria pracovnú skupinu zriadenú za účelom komunitného plánovania.   
      Komunitný plán sociálnych služieb je strednodobým strategickým dokumentom, je zároveň 
otvorený potrebám občanov obce, participácii poskytovateľov sociálnych služieb, s cieľom dôsledného a 
efektívneho napĺňania stanovených priorít. Kvalita života občanov a ich sociálna stránka je na 
poprednom mieste záujmu obce Močenok. V rámci poskytovania sociálnych služieb občanom je 
dôležitá snaha využívať také nástroje, ktoré umožnia občanovi zotrvať čo najdlhšie v prirodzenom 
rodinnom prostredí. Zámerom obce je, aby potreby občanov boli vhodnou formou pomoci a starostlivosti 
uspokojené a viedli k podpore občana v jeho nezávislom a zmysluplnom živote. 
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ZDROJE 
 
• Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 
• Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. 
• Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 

2020. 
• Národný program aktívneho starnutia 2014 – 2020. 
• Národná stratégia zamestnanosti do roku 2020. 
• Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych 

služieb na roky 2012 – 2015. 
• Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020. 
• Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Močenok na roky 2015 – 2020. 
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022. 
• Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. 
• Stratégia Európa 2020. 
• Štatistiky Obecného úradu Močenok. 
• Štatistický úrad Slovenskej republiky. 
• Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
• Woleková, H. – Mezianová M.: Mini príručka pre komunitné plánovanie sociálnych služieb, 2004. 
• Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
• Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
• Woleková, H. – Mezianová M.: Mini príručka pre komunitné plánovanie sociálnych služieb, 2004 
•  Filipová, M. – Woleková, H. – Petijová, M.: Komunitný plán sociálnych služieb, Metodická príručka, 

2018. 
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PRÍLOHY 
 

DOTAZNÍK K VYPRACOVANIU KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - obyvatelia 
 
 

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA 
1. Pohlavie: 

• Muž 
• Žena 

 
2. Vek: 

• 15 – 19 
• 20 – 29 
• 30 – 39 
• 40 – 49 
• 50 – 64 
• 65 a viac 

 
3. Vzdelanie: 

• Základné 
• Vyučený/á 
• Vyučený/á s maturitou 
• Stredné všeobecné 
• Stredné odborné 
• VŠ technické 
• VŠ ekonomické 
• VŠ humanitné 
• VŠ prírodovedné 

 
4. Ekonomická aktivita: 

• Zamestnaný/á v súkromnom sektore 
• Zamestnaný/á vo verejnom sektore 
• Podnikateľ/ka 
• Samostatne hospodáriaci roľník 
• Dôchodca/kyňa 
• Študent/ka 
• Na materskej dovolenke 
• Nezamestnaný/á 

 
5. Ako dlho bývate v obci? 

• Menej ako 1 rok 
• 1 – 5 rokov 
• 6 – 10 rokov 
• 11 – 15 rokov 
• 16 – 20 rokov 
• 21 a viac rokov 
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SOCIÁLNE SLUŽBY V OBCI 
1. Máte prehľad o tom, aké sociálne služby sú v obci poskytované? 

• Áno 
• Čiastočne  
• Nie 

 
2. Ktoré sociálne služby dostupné v obci využívate?  

• Domov sociálnych služieb 
• Denný stacionár 
• Stravovanie zabezpečované obcou 
• Vzdelávacie zariadenia 
• Zdravotnícke zariadenia 
• Záujmové združenia a kluby 
• Poradenstvo  
• Iné (uveďte) 
• Žiadne 

 
3. Ste spokojný/á so sortimentom poskytovaných sociálnych služieb? 

• Áno 
• Nie 
• Neviem posúdiť 

 
4. Zdôvodnite Vašu odpoveď na otázku č. 3 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 

5. Ste spokojný/á s kvalitou poskytovaných sociálnych služieb? 
• Áno 
• Nie 
• Neviem posúdiť 

 
6. Zdôvodnite Vašu odpoveď na otázku č. 5: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 

7. Aké sociálne služby podľa Vás v obci chýbajú? 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

8. Vaše doplňujúce návrhy a názory: 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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DOTAZNÍK K VYPRACOVANIU KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – 
organizácie/združenia 

 
CHARAKTERISTIKA ZDRUŽENIA/ORGANIZÁCIE 

1. Názov 
2. Rok založenia 
3. Sociálne služby, ktoré Vaše združenie/organizácia poskytuje 

 
SOCIÁLNE SLUŽBY V OBCI 

1. Sú v obci vytvorené dobré podmienky na výkon Vašej činnosti? 
• Áno 
• Čiastočne 
• Nie 

 
2. Zdôvodnite Vašu odpoveď na otázku č. 1: 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
3. Poskytuje obec súčinnosť pri vykonávaní aktivít Vášho združenia/organizácie? 

• Áno 
• Čiastočne 
• Nie 

 
4. Považujete za potrebné, aby Vám bola poskytovaná podpora od obce? 

• Áno 
• Čiastočne  
• Nie 

 
5. Zdôvodnite Vašu odpoveď na otázku č. 4: 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
6. Aká je podľa Vás kvalita sociálnych služieb poskytovaných v obci? (hodnotenie od 1 

do 5 ako v škole) 
 
7. Je podľa Vás sortiment poskytovaných sociálnych služieb v obci dostatočne široký? 

• Áno 
• Čiastočne 
• Nie  

 
8. Aké sociálne služby podľa Vás v obci absentujú? 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
9. Vaše doplňujúce návrhy a názory: 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 




