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          Ing. Igor Choma 

      primátor mesta Žilina 

 

 

 

 

 

 

 

Milí Žilinčania,  

 

 

dovoľujem si Vám predstaviť nový Komunitný plán sociálnych 

služieb mesta Žilina pre obdobie od roku 2014.  

 

Pre kvalitu života v meste Žilina je mimoriadne dôležitá oblasť 

sociálnych služieb a vypracovaním strategického dokumentu mesto 

vytvára podmienky na podporu tvorby miestnej komunity a jej rozvoja, 

a zároveň poskytuje priestor pre intenzívny dialóg a hľadanie 

najlepšieho riešenia sociálnych otázok.  

 

Ďakujem všetkým občanom, organizáciám a všetkým, ktorí svojimi návrhmi a postrehmi prispeli 

k tvorbe nového Komunitného plánu mesta Žilina. Všetkým obyvateľom mesta, ktorí ho budú 

využívať, prajem najmä veľa ohľaduplnosti a ľudskosti, ktorá by sa v dnešnej dynamickej dobe mala 

stať najdôležitejšou prioritou pri pomáhaní ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii.  
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1 PROCES PRÍPRAVY KOMUNITNÉHO PLÁNU 

 

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014–2018 

je dokument, ktorý analyzuje súčasný stav sociálnych služieb v meste s 

prihliadnutím na zhodnotenie ich kvality, dostupnosti. Súčasťou 

komunitného plánu bolo zistiť z pohľadu občanov „budúcnosť“ 

a rozvoj konkrétnych sociálnych služieb v meste. Komunitné 

plánovanie je jednou z nevyhnutných techník a metód riadenia 

rozvojových procesov, do ktorej sú v porovnaní s inými metódami 

zapojení všetci, ktorých sa daná oblasť týka alebo javia záujem o jej 

riešenie, plánovanie a i.
1
 Komunitný plán sociálnych služieb je 

výsledkom vzájomnej a otvorenej spolupráce medzi všetkými 

účastníkmi komunitného plánovania, ktorí majú v procese plánovania 

rovnaké práva a povinnosti. Účastníkmi komunitného plánovania sú: 

 Užívatelia sociálnych služieb sú tí občania, ktorí sociálne služby už 

prijímali, prijímajú a budú prijímať v budúcnosti. Užívateľom sa 

v priebehu svojho života môže stať každý občan.  

 Poskytovatelia sociálnych služieb môžu byť verejní a neverejní 

poskytovatelia, ktorí sociálne služby poskytujú, prevádzkujú, 

dodávajú klientom. Poskytovatelia sú povinní prihliadať na 

individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb –                           

t. j. poskytovať služby tak, aby sa zachovala resp. zvýšila kvalita 

života klientov.  

 Objednávateľom sociálnych služieb je väčšinou štátna správa, 

samospráva, voľbami poverení zástupcovia, ale aj nadácia alebo 

                                                 
1
 bližšie: http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-

mesta-zilina-na-roky-2014-2018/komunitne-planovanie-vec-verejna/ 

agentúry, ktoré obvykle majú spracované plány strategického 

rozvoja sociálnych služieb.  

Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb v meste Žilina 

je zmobilizovanie občanov mesta, vytvorenie priestoru pre aktívnu 

spoluprácu s mimovládnymi a cirkevnými organizáciami, 

neformálnymi skupinami, dobrovoľníkmi i orgánmi štátnej správy. 

Fázy prípravy komunitného plánu sociálnych služieb: 

 Úvodné stretnutie komunitného plánovania sociálnych služieb 

spojené s evalváciou Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Žilina na roky 2010-2013.
2
 (júl, 2013) 

 Zostavenie dotazníka a určenie spôsobu zberu dát od poskytovateľov 

sociálnych služieb v meste. (august, 2013) 

 Prezentácia výsledkov dotazníkového šetrenia – poskytovatelia 

sociálnych služieb. Zostavenie dotazníka a určenie spôsobu zberu 

dát od prijímateľov sociálnych služieb resp. občanov mesta. (august 

– september, 2013) 

 Prezentácia výsledkov dotazníkového šetrenia – občania. 

Identifikácia a konzultácia priorít komunitného plánu na roky 2014-

2018. (september, 2013) 

 Ukončenie schválenia priorít komunitného plánu na roky 2014-2018. 

(september - október, 2013) 

 Prezentácia a pripomienkovanie materiálu komunitného plánu na 

roky 2014-2018. (október, 2013) 

Počas prípravy komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina,
3
 

sa účastníci plánovania zhodli na riešení a príprave dokumentu 

                                                 
2
 bližšie: http://www.socialne.zilina.sk/wp-content/uploads/2013/07/Prezentácia-KPSS.pdf 

3
 Proces prípravy dokumentu je uverejnený: 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-

zilina-na-roky-2014-2018/ 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-zilina-na-roky-2014-2018/komunitne-planovanie-vec-verejna/
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-zilina-na-roky-2014-2018/komunitne-planovanie-vec-verejna/
http://www.socialne.zilina.sk/wp-content/uploads/2013/07/Prezentácia-KPSS.pdf
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-zilina-na-roky-2014-2018/
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-zilina-na-roky-2014-2018/
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spoločne v rámci jednej skupiny, avšak s prihliadnutím na štyri 

základné cieľové skupiny: seniori, rodina a deti, osoby ohrozené 

sociálnym vylúčením a osoby so zdravotným postihnutím. Pri riešení 

problémov a možností pomoci identifikovaným cieľovým skupinám 

participovali aktéri spoločne, pričom každej z cieľových skupín bol 

vytvorený potrebný priestor na konzultáciu a prehodnotenie potrebných 

krokov k zlepšeniu ich situácie v meste Žilina. Celkovo sa na 

aktualizácií a príprave komunitného plánu sociálnych služieb na roky 

2014-2018 podieľalo 30 občanov, odborníkov a zamestnancov rôznych 

organizácií a zariadení. 

 

 
Počet osôb podieľajúcich sa na tvorbe KPSS (zdroj: MsÚ Žilina) 

 

Aktéri komunitného plánovania sa na základe potreby vychádzajúcej 

zo skúseností predchádzajúceho uvádzania do praxe Komunitného 

plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010-2013 zhodli na 

potrebe pravidelného stretávania sa pracovnej skupiny komunitného 

plánovania minimálne raz ročne (ak nenastanú skutočnosti vyžadujúce 

vyššiu frekvenciu stretávania sa) a to vždy ku koncu kalendárneho roku 

zo začiatkom október 2014. 

V rámci procesu komunitného plánovania sociálnych služieb mesta 

Žilina 2014 – 2018 bola zriadená nasledovná organizačná štruktúra. 

 
 

  

13 12 

17 

10 

I. stretnutie 

29.07. 2013 

II. stretnutie 

13.08. 2013 

III. stretnutie 

10.09. 2013 

IV. stretnutie 

30.09.2013 

priemer (13 osôb) 



Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina 2014 - 2018 

 

Strana | 6 

 

2 ANALYTICKÁ ČASŤ 

SOCIO–DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MESTA ŽILINA 

 

 

Mesto Žilina je spoločenským, kultúrnym, ekonomickým centrom 

Žilinského kraja. Leží v nadmorskej výške 366 m. n. m. /merané na 

Vlčincoch niekdajšie letisko/. Samotné mesto sa rozprestiera v kotline 

tvorenej pohoriami Malej Fatry, Strážovských, Súľovských vrchov, 

Javorníkmi a Kysuckou vrchovinou. Široké riečne trasy Váhu, 

Rajčanky a Varínky dali možnosť vzniku mnohým dnešným 

osídleniam, ba aj samej Žiline.
4
 

Počet obyvateľov za poslednú dekádu neustále klesá, až na 

súčasných 84 130 občanov. Mesto kopíruje demografický vývoj v 

rámci SR v prípade nadpolovičného zastúpenia žien z celkového počtu 

obyvateľov. K 30.09.2013 bolo zastúpenie žien 51,75% (43 526) 

z celkového počtu obyvateľov a mužov 48,25% (40 604). (MsÚ, 2013) 

 
Počet obyvateľov mesta Žilina (zdroj: MsÚ Žilina, 2013) 

                                                 
4
 bližšie napr.: PRIKRYL, Ľ. - ŠTANSKÝ, P., Mesto Žilina, 1997 

Z celkového počtu obyvateľov mesta je v produktívnom veku (od 15 

do 59 rokov) 67% obyvateľov. Druhou najpočetnejšou vekovou 

skupinou sú občania od 60 do 100 a viac rokov (19%) a najmenej 

zastúpenou sú deti vo veku 0 až 14 rokov (14%).  

 
Veková štruktúra obyvateľov mesta Žilina (zdroj: ŠÚ SR, 2011) 

Klesajúci trend v počte obyvateľov mesta je zapríčinený aj z dôvodu 

vyššieho úbytku obyvateľstva ako je jeho ročný prírastok. Prírastok 

obyvateľstva prudko klesol na prelome rokov 2000/2001 pričom až do 

súčasnosti sa drží pod úrovňou prirodzeného úbytku obyvateľov v 

meste. 

 
Úbytok – prírastok obyvateľstva (zdroj: MsÚ Žilina, 2013) 
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Stredná dĺžka života u mužov v okrese Žilina za posledných päť 

rokov (od roku 2008) dostáva pod priemernú úroveň strednej dĺžky 

života mužov v SR. V sledovanom období od roku 2002 do roku 2007 

bola stredná dĺžka života mužov nadpriemerná. 

Stredná dĺžka života - muži (zdroj: ŠÚ SR, 2013) 

Stredná dĺžka života žien v okrese Žilina je v sledovanom období 

nadpriemerná nad úrovňou priemernej strednej dĺžky života v SR. Od 

roku 2002 do 2009 bola stredná dĺžka života žien v okrese značne 

vyššia ako priemer v SR, avšak od roku 2009 dochádza k plošnému 

zvyšovaniu strednej dĺžky života v rámci SR a tak k znižovaniu 

nadpriemerného rozdielu. 

 
Stredná dĺžka života - ženy (zdroj: ŠÚ SR, 2013) 

V okrese Žilina bolo uzavretých v roku 2012 - 840 sobášov. Ide o 

druhý najvyšší počet sobášov za poslednú dekádu. Najviac sobášov sa 

uzavrelo v roku 2008. Počet rozvodov v okrese Žilina za rok 2012 bol 

takmer rovnaký ako za rok 2002, pričom ide o najnižšiu mieru 

rozvodovosti za sledované obdobie. Najviac rozvodov bolo 

zaznamenaných v roku 2009. Počet potratov v rámci okresu Žilina má 

klesajúci trend. Najvyšší počet vykonaných potratov bol na začiatku 

sledovaného obdobia (2002), najnižší v roku 2012. 

 
Počet sobášov, rozvodov a potratov – okres Žilina (zdroj: ŠÚ SR, 2013) 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v meste Žilina kopíruje úroveň 

dosiahnutého vzdelania celkovej populácie v SR. Mierne zvýšené 

zastúpenie občanov s dosiahnutým vzdelaním smerom k najvyššiemu 

vzdelaniu má mesto Žilina takmer vo všetkých úrovniach vzdelania ako 

je celoslovenský priemer a naopak. Čím je dosiahnuté vzdelanie nižšie, 

tým aj pomer občanov mesta v danom ukazovateli vzdelania klesá. 
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Najvyššie dosiahnuté vzdelanie – mesto Žilina (zdroj: ŠÚ SR, 2011) 

Z pohľadu národnostnej štruktúry obyvateľstva mesta Žilina je 

najpočetnejšie zastúpenou slovenská národnosť. Druhou 

najfrekventovanejšou deklarovanou národnosťou je česká a ako tretia je 

národnosť rómska. (ŠÚ SR, 2011) 

Miera nezamestnanosti v meste Žilina taktiež kopíruje celkovú 

nezamestnanosť v rámci SR, avšak v značne nižšej miere. Priemerná 

nezamestnanosť v SR v poslednej dekáde niekoľkonásobne prevyšuje 

mieru nezamestnanosti v meste. Miera nezamestnanosti v meste Žilina 

je nižšia počas sledovaného obdobia ako je priemer za Žilinský okres. 

Dlhodobá nezamestnanosť t. j. nezamestnanosť trvajúca viac ako 12 

mesiacov v meste Žilina predstavovala takmer 39% zo všetkých 

evidovaných nezamestnaných osôb. 

 

 

 

 
Miera nezamestnanosti mesto Žilina - okres Žilina – SR (zdroj: ŠÚ SR, 2013) 

Priemerná nominálna mesačná mzda v rámci SR a Žilinského kraja 

stúpa. Priemerná nominálna mesačná mzda v rámci kraja je pod 

priemerom SR a to o viac ako -11% (2012), pričom sa pohybuje na 

úrovni rozdielu medzi mzdami v roku 2002 alebo 2011. Najvýraznejší 

rozdiel medzi výškou priemernej nominálnej mesačnej mzdy v SR 

a mzdy v Žilinskom kraji bol v roku 2009 a to o -13%.  

 

 
Priemerná nominálna mesačná mzda (zdroj: ŠÚ SR, 2013) 
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Medián ekvivalentného príjmu v Žilinskom kraji (588€ za rok 2012) 

sa pohyboval počas sledovaného obdobia vždy nad hranicou mediánu 

ekvivalentného príjmu v rámci SR (577€ za rok 2012), avšak výrazne 

zaostáva za mediánom ekvivalentného príjmu BA kraja. 

 
Medián ekvivalentného disponibilného príjmu - osoba/mesiac (zdroj: ŠÚ SR, 2013) 

Žilinský kraj patrí z hľadiska tvorby HDP medzi stredne výkonný 

región Slovenska. Tvorba hrubého domáceho produktu má počas 

sledovaného obdobia v priemere stúpajúci charakter. Objem 

vyprodukovaného HDP v kraji za rok 2010 predstavoval 11,4% podiel 

vytvorenom HDP SR. 

 
Regionálny hrubý domáci produkt (zdroj: ŠÚ SR, 2013) 

V meste Žilina v sledovanom období bol vždy percentuálne nižší 

počet osôb žijúcich v riziku chudoby ako štatisticky vykazuje zvyšok 

SR. Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch predstavuje podiel 

osôb v celkovej populácii, ktorých ekvivalentný disponibilný príjem sa 

nachádza pod hranicou rizika chudoby t. j. 60 % mediánu národného 

ekvivalentného disponibilného príjmu (346€ mesiac/Eur). Avšak od 

roku 2009 dochádza k neustálemu nárastu týchto osôb, pričom 

v súčasnosti už takmer dosahuje výšku priemeru SR osôb žijúcich 

v riziku chudoby. S problematikou osôb žijúcich v riziku chudoby 

súvisí
5
 miera nízkej pracovnej intenzity vyjadrujúca podiel osôb, ktoré 

žijú v domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou intenzitou - menej než 

20%. V Žilinskom kraji trpí nízkou mierou pracovnej intenzity 4,5% 

obyvateľov, pričom celoslovenský priemer za rok 2012 bol 7,2%. (ŠÚ 

SR, 2013) 

 
Miera rizika chudoby – 60% medián (zdroj: ŠÚ SR, 2013) 

Miera obyvateľov Stredoslovenského kraja, ktorí čelia materiálnej 

deprivácie t. j. vynútenému nedostatku aspoň štyroch z celkovo 

deviatich deprivačných položiek
6
 kopíruje celkovú mieru občanov 

trpiacich materiálnou depriváciou v rámci SR.  

                                                 
5
 bližšie: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24731 

6
 bližšie: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24731 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

BA kraj (v  %) ZA kraj (v  %) 

13,3 
11,6 

10,5 10,9 11 
12 

13 13,2 

12 
11 

8,5 10,3 9 9,6 
11 

12,7 

7,8 7,3 
5,9 

6,9 6,5 
5,1 

7,2 
6,3 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SR (v %) ZA kraj (v %) BA kraj (v %) 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24731
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24731
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Materiálna deprivácia – vynútený nedostatok (zdroj: Eurostat, 2012) 

Čisté výdavky domácností v Žilinskom kraji oproti priemerným 

výdavkom domácnosti v rámci SR sú vo vybraných ukazovateľoch 

vyššie a to najmä vo výdavkoch za potraviny a nealkoholické nápoje, 

alkoholické nápoje a tabak, v odievaní a obuvi, ale aj v doprave. 

Najmarkantnejšie zvýšenie výdavkov domácností Žilinského kraja 

v porovnávacom období (2002, 2012) bolo zaznamenané v oblasti 

zdravotníctva, kde sa výdavky domácností zvýšili o viac ako 197%. 

Výdavky domácností v roku 2012 oproti roku 2002 sa zvýšili v oblasti 

pošty a telekomunikácie o 137,81%, v oblasti bývania, vody, elektriny, 

plynu a iných palív o 98,46%, v oblasti alkoholických nápojov a tabaku 

o 79,06%, v oblasti dopravy o 65,95%, v oblasti potravín 

a nealkoholických nápojov o 51,73%, v oblasti rekreácií a kultúry 

o 43,61% a v oblasti odievania a obuvi o 22,63%. 

 
Vybrané čisté výdavky domácností (zdroj: ŠÚ SR, 2013) 

 

PREDPOKLADANÁ POTREBA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

 

Predpokladaná potreba sociálnych služieb pre seniorov v  meste Žilina
7
 

FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
PREDPOKLADANÝ 

POČET OSÔB 

REÁLNY POČET 

USPOKOJENÝCH 

OBČANOV 

Jedáleň pre dôchodcov 300 817 

Opatrovateľská služba 300 219 

Zariadenie opatrovateľskej 

služby 
102 24 

Domov dôchodcov, zariadenie 

pre seniorov 
150 455 

                                                 
7
 Hodnoty uvedené v tabuľkách predpokladaných potrieb sociálnych služieb v meste Žilina, 

boli vypočítané na základe metodiky uvedenej v publikácií: Obce, města, regiony a sociální 

služby, 1997 

21,6 

17,3 

13,5 
11,5 11,1 10,6 

10,7 

16,4 16,6 

9,2 
6,5 7,1 

9,3 

11,8 

22,1 18,2 13,7 11,8 11,1 11,4 10,6 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

SR (v %) Západné Slovensko (v %) Stredné Slovensko (v %) 

72,1 

9,39 
16,25 

65,69 

10,05 

26,21 

16,85 
22,38 

78,02 

11,12 
17,99 

63,17 

9,79 

30,2 

16,1 

20,35 

51,42 

6,21 14,67 

31,83 

3,29 

18,09 

6,77 
14,17 

Potraviny a 

nealkoholické 

nápoje 

Alkoholické 

nápoje a tabak 

Odievanie a 

obuv 

Bývanie, voda, 

eletrina, plyn a 

iné palivá 

Zdravotníctvo Doprava Pošty a 

telekomunikácie 

Rekreácia a 

kultúra 

SR 2012 (€) ZA kraj 2012 (€)  ZA kraj 2002 (€) 
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Domov sociálnych služieb 76 169 

Denné centrá /kluby 

dôchodcov/ 
- 240 

Preprava pre dôchodcov - - 

Predpokladaná potreba sociálnych služieb pre seniorov vyjadrujúca 

podiel osôb, ktoré potrebujú sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti, 

udáva v percentách a v absolútnom vyjadrení počet seniorov 

odkázaných na sociálne služby. Pre účel vypočítania absolútnych 

hodnôt boli použité údaje ŠÚ SR - SODB 2011. 

VEK 

CELKOVÝ 

PODIEL 

MINIMÁLNA 

MIERA 

ĽAHKÁ 

MIERA 

STREDNÁ 

MIERA 

ŤAŽKÁ 

MIERA 

% abs. % abs. % abs. % abs. % abs. 

65 – 69 3 100 1,5 50 1,5 50 - - - - 

70 – 74 7 172 3 74 2 49 2 49 - - 

75 – 79 10,5 219 4 83 3 63 3 63 0,5 10 

80 – 84 15,5 233 6,5 98 4 60 4 60 1 15 

85 – 89 27 216 9 72 8 64 8 64 2 16 

90 a viac 80 188 20 47 20 47 20 47 20 47 

SPOLU 1128 424 333 283 88 

 

Predpokladaný počet občanov so zdravotným postihnutím v meste 

Žilina 

DRUH ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PREDPOKLADANÝ POČET OSÔB 

zrakové postihnutia 487 

z toho ťažko 77 

sluchové postihnutia 811 

z toho nepočujúci 118 

poruchy reči 487 

mentálne postihnutie 2433 

poruchy pohybového ústrojenstva 2442 

osoby na vozíku 282 

diabetici 4311 

duševné poruchy 811 

epilepsia 1135 

chránené dielne 10 

 

Predpokladaná potreba pre osoby vyžadujúce azylové ubytovanie 

 PREDPOKLADANÝ POČET OSÔB 

ľudia bez domova 370 

Rómski občania 1200 

matky s deťmi 38 

po výkone trestu 162-203 

závislosť na drogách 102 – 204 

Predpokladaná potreba pre Podporu rodine a deťom 

 

ANALÝZA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

 

Dotazníkové šetrenie zamerané na získanie dát od poskytovateľov 

sociálnych služieb na území mesta Žilina prebiehalo od 06.08.2013 do 

21.08.2013. Výsledky dotazníkového šetrenia nie je možné 

paušalizovať a aplikovať ich ako reprezentatívne pre územie mesta 

Rodiny s deťmi vyžadujúce sociálnu 

pomoc 

Vzniká v priebehu roka – predpoklad - 

683 

Potrebujú trvalú pozornosť- predpoklad 

- 2305 

Deti ohrozené týraním  a 

zneužívaním 

Vzniká v priebehu roka – predpoklad - 

171 

Potrebujú trvalú pozornosť predpoklad 

- 2903 

Náhradné rodiny - 

Deti z detských domovov - 
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Žilina.
8
 Ide o doplnkové informácie pre pracovnú skupinu komunitného 

plánovania smerujúce k vytvoreniu ucelenejšieho pohľadu na sociálne 

služby v meste.  

Dotazník tvorilo 21 uzatvorených, polootvorených a otvorených 

otázok.
9
 Súbor respondentov bol tvorení poskytovateľmi sociálnych 

služieb, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy komunitného plánu, ako aj 

poskytovatelia, ktorí boli oslovení priamo alebo si stiahli dotazník na 

stránke www.socialne.zilina.sk, alebo www.zilina.sk. 

Do prieskumu sa celkovo zapojilo 17 poskytovateľov sociálnych 

služieb v meste. Najväčšiu skupinu tvorili rozpočtové a príspevkové 

organizácie (9) a občianske združenia (4). Treťou skupinou organizácií 

tvorili cirkevné organizácie (3). Do prieskumu sa zapojila jedna 

organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Z pohľadu počtu 

zamestnancov boli najviac zastúpení poskytovatelia s počtom do 5 

zamestnancov (5) a 21 a viac zamestnancov (5). 11 až 15 zamestnancov 

uviedli tri organizácie a dve organizácie majú 16 až 20 zamestnancov. 

Jedna organizácia funguje bez zamestnancov.  

                                                 
8
 V KPSS sú vybrané výsledky, celkové výsledky dotazníkového šetrenia sú zverejnené: 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-

zilina-na-roky-2014-2018/stretnutia-komunitneho-planovania-socialnych-sluzieb/ 
9
 Dotazník na stiahnutie:  

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-

zilina-na-roky-2014-2018/dotaznik-poskytovatelia-socialnych-sluzieb/ 

 
Právna forma organizácie (zdroj: MsÚ Žilina) 

Rozdelenie poskytovateľov z pohľadu poskytovaných sociálnych 

služieb (v zmysle zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov) 

najviac zastúpené – domovy sociálnych služieb (4). Druhou najviac 

zastúpenou sociálnou službou je sociálne poradenstvo a zariadenie 

sociálnych služieb a špecializované zariadenie (3). Opatrovateľskú 

službu a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

poskytovali dve zo zastúpených organizácií (2). Najmenej zastúpenými 

sociálnymi službami (1) sú: nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, 

nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre deti 

a rodinu, zariadenie podporovaného bývania, požičiavanie pomôcok, 

denné centrum, stredisko osobnej hygieny. 

 
V zmysle ktorého § poskytujete sociálne služby(zdroj: MsÚ Žilina) 

4 

1 

3 

9 

občianske združenie 

(OZ) 

organizácia 

poskytujúca 

všeobecne prospešné 

služby (n.o.) 

cirkevná organizácia rozpočtová 

organizácia 

3 3 

4 

3 

Sociálne poradenstvo Zariadenie pre 

seniorov 

Domov sociálnych 

služieb 

Špecializované 

zariadenie 

http://www.socialne.zilina.sk/
http://www.zilina.sk/
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-zilina-na-roky-2014-2018/stretnutia-komunitneho-planovania-socialnych-sluzieb/
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-zilina-na-roky-2014-2018/stretnutia-komunitneho-planovania-socialnych-sluzieb/
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-zilina-na-roky-2014-2018/dotaznik-poskytovatelia-socialnych-sluzieb/
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-zilina-na-roky-2014-2018/dotaznik-poskytovatelia-socialnych-sluzieb/
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Z pohľadu dopravnej dostupnosti pre klientov sociálnych služieb 

hodnotili poskytovatelia najlepšie dostupnosť MHD (13 – veľmi 

dobrá). Dostupnosť prostredníctvom automobilu bez možnosti 

parkovania hodnotilo ako veľmi dobrú 12 subjektov. V rovnakej miere 

bola zastúpená dostupnosť prostredníctvom železničnej prepravy (12 – 

veľmi dobrá). Dostupnosť služieb automobilom s možnosťou 

parkovania a linky SAD deklarovalo ako veľmi dobrú 10 

poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Žilina. 

 
Ako hodnotíte dopravnú dostupnosť poskytovaných služieb (zdroj: MsÚ Žilina) 

Bezbariérový prístup do budovy, v ktorej sú poskytované sociálne 

služby má zabezpečených 59% zapojených poskytovateľov. Z pohľadu 

zriaďovateľa majú najvyššiu dostupnosť prostredníctvom 

bezbariérového prístupu zabezpečené cirkevné organizácie (100%). 

Rozpočtové a príspevkové organizácie majú bezbariérový prístup 

u 44% poskytovateľov a mimovládne organizácie (OZ, n. o.) majú 

sprístupnené priestory v 40% bezbariérovo.
10

  

                                                 
10

 Viac informácií o bezbariérovosti v meste Žilina nájdete: Monitoring bezbariérovosti 

a implementácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – Monitoring 

prístupnosti v Žiline, 2012. 

 
Cieľová skupina - primárne vnímaná poskytovateľom (zdroj: MsÚ Žilina) 

Medzi najčastejšie deklarovanú cieľovú skupinu vnímanú 

respondentmi ako primárnu patria osoby s telesným postihnutím 

a seniori (8). Druhá najviac zastúpená cieľová skupina sú osoby 

s mentálnym a duševným postihnutím (7) ako aj osoby so zmyslovým 

postihnutím (6). Osobám ohrozených sociálno-patologickými javmi 

a osobám trpiacim sociálnym vylúčením poskytuje služby 5 

organizácií. 4 poskytovatelia sociálnych služieb smerujú svoje služby 

rodine a rodičom s dieťaťom. Osobám ohrozených závislosťou, 

týraním, zneužívaním a osobám/rodinám v krízovej situácií poskytujú 

služby 3 organizácie. 2 poskytovatelia poskytujú sociálne služby 

nezamestnaným a ľuďom po výkone trestu. Medzi najmenej zastúpené 

cieľové skupiny patria utečenci, žiadatelia o azyl, azylanti (0) a mladí 

dospelí po náhradnej ústavnej starostlivosti (1). 

 
Veková štruktúra klientov (zdroj: MsÚ Žilina) 

13 12 

10 

1 1 

4 4 4 

10 

12 

0 
1 

3 
2 

1 
0 0 0 

4 
3 

MHD auto - bez 

parkoviska 

auto - s 

parkoviskom 

linka SAD vlak 

veľmi dobrá dobrá zlá veľmi zlá 

8 8 
7 7 

6 

osoby s telesným 

postihnutím 

seniori osoby 

s mentálnym 

postihnutím 

osoby 

s duševným 

postihnutím 

osoby so 

zmyslovým 

postihnutím 

0-4 15-19 30-34 45-49 60-64 80 + 

klienti zariadení/ služieb v rokoch počet obyvateľov /okres Žilina v tis./ 
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Poskytovanie sociálnych služieb s prihliadnutím na vek klientov 

kopíruje demografickú krivku obyvateľov okresu Žilina. Najviac 

zastúpenou cieľovou skupinou, ktorej sú poskytované sociálne služby 

patria seniori od 60-64 rokov vyššie. 

 
Odkiaľ pochádzajú Vaši klienti – trvalý pobyt za rok 2012 (zdroj: MsÚ Žilina) 

Priemerné zastúpenie klientov sociálnych služieb (za rok 2012) 

s trvalým pobytom v meste Žilina predstavovalo 57,02%. Iba 2 

respondenti uviedli, že ich služby využíva 100% občanov s trvalým 

pobytom v meste Žilina zo všetkých klientov zariadenie/organizácie. 

20,88% klientov tvorili občania s trvalým pobytom v okrese Žilina. 

Zo Žilinského kraja bolo 17,47% klientov. Z celého SR využívalo 

sociálne služby na území mesta Žilina 4,46% klientov. 0,17% klientov 

malo trvalý pobyt mimo územia SR. 

 
Forma poskytovaných sociálnych služieb (zdroj: MsÚ Žilina) 

Na území mesta sú sociálne služby poskytované v najväčšej miere 

ambulantne (42%). Pobytové sociálne služby s celoročným pobytom 

poskytuje 31% zariadení a prostredníctvom terénnej formy poskytuje 

svoje služby 23% poskytovateľov. Najmenej poskytovateľov ponúka 

svoje služby klientom vo forme pobytovej – týždennej. 

 
Poskytujete služby za úhradu od klientov (zdroj: MsÚ Žilina) 

Sociálne služby na území mesta poskytuje 59% respondentov v plnej 

výške za úhradu. Bezplatne ich poskytuje 23% opýtaných 

poskytovateľov. Čiastočnú úhradu za poskytnuté sociálne služby 

požaduje 18% poskytovateľov. Priemerná výška úhrady 

u poskytovateľov sociálnych služieb pre klientov za plnú úhradu bola 

170,89€, pričom maximálna výška bola 260,27€ a najnižšia 15,52€. 

U čiastočnej úhrady vyžadovanej od klientov bola priemerná výška 

úhrady 133,83€. Maximálna výška čiastočnej úhrady sa pohybovala vo 

výške 310,00€ a minimálna bola vo výške 0,25€. 

 

 

 

 

57,02% 

20,88% 
17,47% 

4,46% 
0,17% 

mesto Žilina okres Žilina Žilinský kraj SR mimo SR 

31% 

4% 

42% 

23% 

pobytová - 

celoročná 

pobytová - týždenná ambulantná terénna 

23% 
18% 

59% 

bezplatne čiastočne za úhradu v plnej miere za úhradu 
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POTREBY OBČANOV – SOCIÁLNE SLUŽBY 

 

 

Dotazníkové šetrenie zamerané na získanie informácií od občanov 

mesta Žilina a ich potrieb v oblasti sociálnych služieb prebiehal 

v období od 26.08.2013 do 06.09.2013. Výsledky dotazníkového 

šetrenia nie je možné paušalizovať a aplikovať ich ako reprezentatívne 

pre územie mesta Žilina.
11

 Informácie získané prostredníctvom 

dotazníka sú dôležitým prvkom tvorby komunitného plánu. 

Dotazník bol tvorený ôsmimi uzatvorenými, polootvorenými 

a otvorenými otázkami.
12

 Respondenti boli oslovení priamo 

prostredníctvom Denných centier, Jednoty dôchodcov na Slovensku, 

organizáciami a poskytovateľmi sociálnych služieb zapojených do 

prípravy komunitného plánu. Nepriamo boli vytvorené podmienky pre 

distribúciu dotazníka prostredníctvom Facebooku Mesto Žilina a 

internetových stránok Mesta Žilina www.socialne.zilina.sk a 

www.zilina.sk, kde bol umiestnený dotazník priamo na stiahnutie. 

Priamou formou bolo distribuovaných 300 ks dotazníka pričom 

vyplnených sa vrátilo 119 ks, čo predstavuje 39,67% návratnosť. 

V elektronickej podobe bolo prijatých 8 dotazníkov.  

Ženy tvorili takmer ¾ respondentov (74%), mužov sa zapojilo do 

prieskumu 25%, pohlavie neuviedlo 1% respondentov. Priemerný vek 

                                                 
11

 V KPSS sú vybrané výsledky, celkové výsledky dotazníkového šetrenia sú zverejnené: 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-

zilina-na-roky-2014-2018/stretnutia-komunitneho-planovania-socialnych-sluzieb/ 
12

 Dotazník na stiahnutie: 

http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-

zilina-na-roky-2014-2018/dotaznik-obcania-mesta-zilina/ 

respondentov bol 56 rokov. Najviac občanov zapojených do prieskumu 

uviedlo ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie úplné stredné poprípade 

odborné vzdelanie s maturitou (36%). Druhou najpočetnejšou skupinou 

občanov malo ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa (Mgr., Ing., doktorské) 

24%. Občania s ukončeným učňovským, stredným odborným 

vzdelaním (16%). Ako najvyššie ukončené základné vzdelanie 

deklarovalo 10% respondentov, 6% ukončilo vyššie odborné vzdelanie, 

4% malo ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa (Bc.). 1% zapojených 

občanov do prieskumu uviedlo ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

možnosť bez vzdelania a rovnako 1% ich uviedlo, že má ukončené VŠ 

vzdelanie III. stupňa (doktorandské). 2% respondentov neuviedlo 

najvyššie dosiahnuté vzdelanie. 

Z pohľadu mestských častí mesta Žilina boli v prieskume najviac 

zastúpení občania Starého mesta (18%). 16% respondentov uviedlo, že 

žijú v mestskej časti Hliny. Zhodne boli zastúpené mestské časti 

Vlčince a Bytčica po 14% respondentov. 4% občanov uviedlo, že býva 

v mestskej časti Solinky. Medzi ďalšie zastúpené mestské časti patria: 

Hájik (3%), Bôrik (2%), Závodie (2%), Bánová (2%), Trnové (1%), 

Brodno (1%) a Zástranie (1%). 

 
Rodinný stav (zdroj: MsÚ Žilina) 

Najväčšia skupina respondentov uviedla ako rodinný stav vydatá, 

ženatý (39%). Do prieskumu sa zapojilo 25% občanov slobodných 

25% 

39% 

13% 

23% 

slobodná, slobodný vydatá, ženatý rozvedená, rozvedený vdova, vdovec 

http://www.socialne.zilina.sk/
http://www.zilina.sk/
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-zilina-na-roky-2014-2018/stretnutia-komunitneho-planovania-socialnych-sluzieb/
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-zilina-na-roky-2014-2018/stretnutia-komunitneho-planovania-socialnych-sluzieb/
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-zilina-na-roky-2014-2018/dotaznik-obcania-mesta-zilina/
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-zilina-na-roky-2014-2018/dotaznik-obcania-mesta-zilina/
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a 23% vdovcov a vdov. 13% respondentov uviedlo rodinný stav 

rozvedený/á.  

 
Ekonomické postavenie (zdroj: MsÚ Žilina) 

Dôchodcovia (starobní, invalidní) tvorili nadpolovičnú väčšinu 

všetkých respondentov (56%). Zamestnaní respondenti v produktívnom 

veku tvorilo 35% občanov zapojených do prieskumu. 5% občanov 

v prieskume tvorili študenti a 3% nezamestnaní. 1% uviedlo ako svoje 

ekonomické postavenie podnikateľ, živnostník a nikto zo zapojených 

do prieskumu nebol na materskej alebo rodičovskej dovolenke. 

 
Kam by sa občania obrátili o pomoc (zdroj: MsÚ Žilina) 

Najviac občanov by sa v prípade potreby obrátilo so žiadosťou 

o pomoc na Mestský úrad Žilina (40%). 8% respondentov by o pomoc 

požiadalo charitu a 6% by sa obrátilo so žiadosťou na priateľov. 4% 

občanov zapojených do prieskumu nevie, kde by mali hľadať pomoc. 

Zhodne 3,5% respondentov by sa obrátilo so žiadosťou o pomoc na 

VUC a ÚPSVaR. Medzi ďalšie organizácie, inštitúcie, na ktoré by sa 

občania obracali patrí: Linka detskej istoty (2%), Sociálna Poisťovňa 

(1%), Jednota dôchodcov na Slovensku (1%), primátor (1%), záchranná 

zdravotná služba (1%), zariadenie pre seniorov (1%), denné centrum  

(0,5%) a rodina (0,5%). 26% respondentov neuviedlo, kde by v prípade 

potreby hľadali pomoc. 

 
Preferovaná forma informovania o sociálnych službách (zdroj: MsÚ Žilina) 

Najpreferovanejšou formou poskytovania informácií o sociálnych 

službách z pohľadu občanov je prostredníctvom letákov a bulletinov do 

schránky (24%). Osobné kontaktovanie o sociálnych službách 

uprednostňuje 20% občanov. 18% respondentov považuje za efektívnu 

formu poskytovanie informácií prostredníctvom internetovej stránky. 

Regionálnu tlač považuje za najlepšiu formu poskytovania informácií 

13% a 9% preferuje úradnú tabuľu Mesta Žilina. Medzi ďalšie 

preferované formy distribúcie informácií o sociálnych službách 

občanom sú: mestská TV, rozhlas (8%), e-mail (5%). Ako inú formu 

okrem uvedených v dotazníku občania uviedli informovanie 

35% 

5% 

56% 

3% 1% 0% 

zamestnanec študent dôchodca 

(starobný, 

invalidný) 

nezamestnaný podnikateľ, 

živnostník 

žena na MD, 

RD 

40% 

8% 6% 4% 3,5% 3,5% 

26% 

MsÚ charita priatelia nevie, kde 

hľadať 

pomoc 

VUC UPSVaR neuvedené 

24% 

20% 
18% 

13% 

9% 

letáky, bulletiny 

do schránky 

osobné 

kontaktovanie 

internetová 

stránka 

regionálna tlač úradná tabuľa 

Mesta Žilina 
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prostredníctvom poslancov MZ a telefonicky. 2% respondentov 

neuviedlo, ktorú formu poskytovanie informácií preferuje. 

 
Obyvatelia, ktorým sa má venovať väčšia pozornosť(zdroj: MsÚ Žilina) 

Občania, ktorí sa zapojili do prieskumu si myslia, že pozornosť sa 

má venovať seniorom (27%). Druhou preferovanou skupinou boli 

osoby so zdravotným postihnutím (23%). 18% respondentov uviedlo, 

že zvýšená pozornosť sa má venovať aj občanom postihnutým 

chudobou. 17% občanov uprednostňuje rodinu s deťmi. Medzi ďalšie 

preferované skupiny občanov, ktorým sa má venovať zvýšená 

pozornosť patria: neprispôsobiví občania, osoby ohrozené závislosťou 

(6%), azylantom, utečencom, etnickým a národnostným menšinám 

(2%). 1% respondentov neuviedlo, ktorej skupine občanov sa má 

venovať zvýšená pozornosť. 

 
Miesto resp. ulica, kde sa necítite bezpečne – mapa strachu (zdroj: MsÚ Žilina) 

36% respondentov nepozná na území mesta Žilina ulicu, miesto, kde 

by sa necítila bezpečne. V okolí Bratislavskej ulice sa necíti bezpečne 

11% respondentov. 8% občanov zapojených do prieskumu uviedlo, že 

sa necíti bezpečne na námestiach a na železničnej stanici. Na 

autobusovej stanici sa necíti bezpečne 6% respondentov. 4% občanov 

v prieskume uviedlo ako nie bezpečné miesto lokalitu „bulváru“ a to 

najmä dvory medzi budovami. Medzi ďalšie lokalizované miesta patria: 

Hliny – pri Juniore a Bytčica (3%), Vlčince, Kukučínova ul., okolie 

krčiem a pohostinstiev, pred charitou a podchod - Rondel (1%), 

Solinky, Bôrik, Tržnica, Bánová, Košická a Predmestská ul., 

Pivovarská a Hollého ul. (0,5%). 7% respondentom neodpovedalo na 

otázku. 

 
Spokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami (zdroj: MsÚ Žilina) 

42% respondentov vníma poskytovanie sociálnych služieb v meste 

Žilina pozitívne, pričom s ich poskytovaním bolo veľmi spokojných 

12% občanov zapojených do prieskumu. S možnosťou „spokojný“ sa 

stotožnilo 30% respondentov. Negatívny postoj k poskytovaným 

sociálnym službám v meste sa prikláňa 17% respondentov. 12% 

občanov zapojených do prieskumu je nespokojných s poskytovaním 

služieb a 5% je veľmi nespokojných so sociálnymi službami. 

Súčasťou dotazníkového zisťovania bola séria otázok zameraná na 

zistenie vnímania kvality, dostupnosti na základe osobnej skúsenosti 

alebo skúsenosti svojich blízkych, ako aj potreby istých sociálnych 

27% 
23% 

18% 17% 

seniorom osobám so 

zdravotným 

postihnutím 

občanom 

postihnutých 

chudobou 

rodinám s deťmi 

11% 

8% 8% 

6% 

4% 

Bratislavská ul. Námestia Železničná 

stanica 

Autobusová 

stanica 

Bulvár (dvory) 

5% 

12% 

30% 

12% 

veľmi nespokojný nespokojný spokojný veľmi spokojný 
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služieb do budúcnosti z pohľadu občanov. Jednotlivé sociálne služby zo 

zoznamu občania známkovali hodnotou od 1 (najlepšie) do 5 

(najhoršie). 

 
Hodnotenie kvality sociálnych služieb - najlepších 5 (zdroj: MsÚ Žilina) 

Priemerná známka v oblasti kvality služieb bola 2,23. Respondenti 

dali najlepšiu známku sociálnej službe (1) asistenčné služby pre rodinu 

a deti. Známku 1,44 získala terénna opatrovateľská služba. Denné 

centrum dostalo známku 1,5 a náhradná rodinná starostlivosť 1,55. 

Detské jasle získali známku kvality 1,68. 

 
Hodnotenie kvality sociálnych služieb - najslabších 5 (zdroj: MsÚ Žilina) 

Medzi najslabšie hodnotené sociálne služby od občanov z pohľadu 

vnímania ich kvality skončilo nízkoprahové denné centrum pre deti 

a rodinu (3,57). Sociálne nájomné bývanie – nižšieho štandardu bolo 

hodnotené známkou 3,4. Známku 3,17 získala odľahčovacia služba. 

Terénna sociálna práca so sociálne znevýhodneného prostredia získala 

známku 2,83. Špecializované zariadenie získalo známku kvality 2,8.  

 
Hodnotenie dostupnosti sociálnych služieb - najlepších 5 (zdroj: MsÚ Žilina) 

Priemerná známka v oblasti dostupnosti sociálnej služby z pohľadu 

občanov zapojených do prieskumu bola 2,64. Najviac vnímaná 

dostupnosť je u asistenčných služieb pre rodinu a deti (1,66). Druhou 

najdostupnejšou sociálnou službou je náhradná rodinná starostlivosť 

(1,7). Jedáleň získala známku 1,78. Denné centrum bolo hodnotené 

známkou dostupnosti 1,82. Poradenské centrum pre rodiny ohrozené 

domácim násilím získalo známku 2. 

1 

1,44 1,5 1,55 
1,68 

Asistenčné služby 

pre rodinu a deti 

Terénna 

opatrovateľská 

služba 

Denné centrum Náhradná rodinná 

starostlivosť 

Detské jasle 

známka priemer (2,23) 

2,8 2,83 
3,17 

3,4 3,57 

Špecializované 

zariadenie 

TSP - sociálne 

znevýhodnené 

prostredie  

Odľahčovacia 

služba 

Sociálne nájomné 

bývanie -  nižšieho 

štandardu 

Nízkoprahové 

denné centrum pre 

deti a rodinu 

známka priemer (2,23) 

1,66 1,7 1,78 1,82 2 

Asistenčné služby 

pre rodinu a deti 

Náhradná rodinná 

starostlivosť 

Jedáleň Denné centrum Poradenské 

centrum pre 

rodiny ohrozené 

domácim násilím 

známka priemer (2,64) 
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Hodnotenie dostupnosti sociálnych služieb - najslabších 5 (zdroj: MsÚ Žilina) 

Najmenej dostupnú služby vnímali respondenti dostupnosť 

sociálneho nájomného bývania – nižšieho štandardu (4). Odľahčovacia 

služba získala známku nedostupnosti 3,66. Terénna sociálna práca so 

sociálne znevýhodneného prostredia 3,56 a zariadenie núdzového 

bývania známku dostupnosti 3,31. Sociálne nájomné bývanie – bežného 

štandardu získalo od respondentov známku nedostupnosti 3,28. 

Z celkového porovnania všetkých sociálnych služieb vyplýva, že 

čím bola služba vnímaná ako dostupnejšia, tým sa zvyšovalo jej 

hodnotenie vnímanej kvality a naopak. 

 
Hodnotenie budúcnosť sociálnych služieb - najlepších 5 (zdroj: MsÚ Žilina) 

Najväčšiu prioritu rozvoja do budúcnosti dali respondenti sociálnej 

službe – jedáleň pre dôchodcov aj počas víkendov a sviatkov (1,25). 

Druhú najlepšiu známku dôležitosti do budúcna získala terénna 

opatrovateľská služba 1,39. V poradí ďalšou sociálnou službou 

vnímanou ako dôležitú v budúcnosti je krízové stredisko pre týrané, 

zneužívané a zanedbávané deti (1,42). Domáca hospicová starostlivosť 

získala známku 1,49 a známku dôležitosti do budúcna 1,56 získalo 

sociálne nájomné bývanie – bežného štandardu. 

 
Hodnotenie budúcnosť sociálnych služieb - najslabších 5 (zdroj: MsÚ Žilina) 

3,28 3,31 
3,56 3,66 
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Práčovňa Denný stacionár – 

AIDS 

TSP – ľudia 

pracujúci v sex-

biznise 

známka priemer (2,04) 



Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina 2014 - 2018 

 

Strana | 20 

Najslabšiu známku rozvoja do budúcnosti získala sociálna služba - 

terénna sociálna práca s ľuďmi pracujúcimi v sex-biznise (3,1). Denný 

stacionár pre osoby s AIDS získal známku 3,08. Sociálna služba – 

práčovňa získala známku odzrkadľujúcu postoj respondentov k jej 

dôležitosti do budúcna na úrovni 2,91. Denný stacionár – schizofrénia 

získal známku 2,71. Známku dôležitosti do budúcnosti vo výške 2,65 

získalo špecializované zariadenie. 
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3 SWOT ANALÝZY 

 

 

Pre ucelené pochopenie problematiky sociálnych služieb v meste Žilina, pracovná skupina 

vypracovala SWOT analýzy pre jednotlivé cieľové skupiny ako východiskový bod pri tvorbe 

strategických priorít komunitného plánu. 

 

RODINA A DETI 

 

SENIORI 

SÚČASNOSŤ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 

 základné sociálne služby pre seniorov, mesto 

v nevyhnutnej miere už zabezpečuje /jedáleň, denné 

centrá, opatrovateľská služba, dlhodobé pobytové 

 

 absencia nájomných bytov pre seniorov, penziónov 

a pod. 

 posilniť terénne a ambulantné poskytovanie služieb, 

SÚČASNOSŤ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 

 zabezpečené poradenstvom pre obete násilia na 

území mesta v spolupráci s AS 

 spolupráca NC na Predmestí so školami a i. 

inštitúciami pri pomoci 

 dobrá skúsenosť s niektorými aktivitami 

podporujúcimi komunitný život – Compas Café, 

farské centrá, Stanica Žilina – Záriečie. 

 

 nízka informovanosť ľudí 

 malá angažovanosť na komunitnom živote mimo 

cirkevné spoločenstvá 

 chýba bývanie pre ľudí v sociálnej núdzi /po 

rozvode/ 

 chýbajú asistenčné služby pre rodiny s deťmi 

 na MsÚ posilniť odborný tím zabezpečujúci SPO 

/terén, sanácia/ 

 nízke prepojenie a spolupráca poskytovateľov 

sociálnych služieb 

BUDÚCNOSŤ 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
 

 potreba vybudovať „krízové“ ubytovanie s  

nadväzujúcimi službami (bývanie s asistenciou) 

 zriadiť centrum prvej pomoci – distribučné /pri 

klientskom centre 

 zvýšiť dostupnosť špecializovaného poradenstva 

/právnik, psychológ .../ 

 posilnenie komunitného života 

 ponuka voľno-časových aktivít dospelým cez 

záujmové združenia /priestory/ 

 pozvánky na spoločné, kultúrne a iné akcie cez 

letáky, noviny ... 

 dobrovoľníctvo seniorov (poskytovanie 

asistenčných služieb rodinám)  

 zverejňovať príklady dobrej praxe /noviny/ 

 zasieťovať poskytovateľov soc. služieb 

 

 zvyk na inštitucionálne formy pomoci 

 neisté financovanie poradenských služieb 

 pasivita ľudí - klientov  /malá participácia na 

riešení problému/ 

 sociálna izolácia ľudí aj organizácií /každý sám za 

seba/ 
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služby/ 

 záujem Mesta Žilina skvalitňovať sociálne služby 

 vytvorenie funkčného pracovného tímu pre tvorbu 

komunitného plánu 

nevyužívajú sa moderné spôsoby poskytovania 

sociálnych služieb 

 chýba denný stacionár 

 chýba hospicová starostlivosť 

 nedostatočné kapacity opatrovateľskej služby  

 opatrovateľská služba sa neposkytuje aj cez víkend 

 chýba prepravná služba 

 posilniť prepojenie sociálnych a zdravotníckych 

služieb pre seniorov a spolupráca mesta, 

zdravotníckych zariadení a lekárov 

 chýba odborné sociálne poradenstvo 

 chýba systematické odborné vzdelávanie 

a supervízia pre sociálnych pracovníkov MsÚ 

 nedostatočná systematická a koordinovaná výmena 

informácií a spolupráca medzi mestom 

a poskytovateľmi sociálnych služieb navzájom 

BUDÚCNOSŤ 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
 

 dobrovoľníctvo seniorov  

 možnosti získavať financie z EÚ fondov na riešenie 

sociálnych problémov  

 vytvoriť „multifunkčné“ zariadenie /pre seniorov, 

osoby so ZP...príbuzných/, ktoré by zastrešovalo 

rôzne formy sociálnych služieb, vrátane 

informačného strediska 

 vytvorenie Komunitného plánu mesta Žilina a 

ochota zástupcov poskytovateľov sociálnych 

služieb a organizácií zastupujúcich seniorov sa aj 

naďalej k problematike stretávať = šanca vytvoriť 

stálu poradnú pracovnú skupinu na riešenie 

problémov seniorov 

 

 populácia seniorov v meste porastie rýchlejšie ako 

bude mesto schopné zabezpečiť ich potreby 

v oblasti sociálnych služieb 

 nezáujem verejnosti o riešenie sociálnych 

problémov seniorov v meste 

 neistota poskytovateľov /zariadení sociálnych 

služieb/ vo vzťahu k financovaniu zo strany 

samosprávy  

 nedostatok financií pre poskytovateľov najmä na 

zvyšovanie kvality poskytovaných služieb 

 nedostatok finančných prostriedkov, 

k zabezpečovaniu sociálnych služieb 

 

OSOBY OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM 

SÚČASNOSŤ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 

 čiastočná existencia sociálnej siete pre danú 

skupinu klientov 

 existencia centra v MRK lokalite 

 odbornosť pracovníkov a dlhoročná skúsenosť 

práce s cieľovou skupinou 

 existencia niekoľkých terénnych programov 

 spolupráca s existujúcimi mimovládnymi 

a cirkevnými organizáciami 

 záujem mesta o riešenie danej problematiky 

 

 chýbajúce články v sociálnej sieti a podporných 

systémoch pre danú skupinu 

 nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj 

služieb a ich udržateľnosť 

 neexistencia prestupného bývania a asistovaného 

bývania 

 nevyužívanie inštitútu osobitného príjemcu na 

dávky a príspevky k dávke v hmotnej núdzi 

 nedostatočná podpora a práca s deťmi zo sociálne 

vylúčeného prostredia 

 absencia koncepcie bývania pre sociálne slabé 

skupiny a deklasovaných občanov mesta 

 nedostatočné priestorové vybavenie, kapacita 

poskytovateľov sociálnych služieb (ľudia bez 

domova – nocľaháreň, NC a i., MRK) 
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 nedostatok zamestnancov a dobrovoľníkov 

 nízka miera spolupráce so štátnymi inštitúciami, 

miestnymi rómskymi mimovládnymi 

organizáciami, ktoré by mali nevyhnutne 

kooperovať pri riešení danej situácie /Rómovia/ 

 vysoká miera nezamestnanosti u cieľovej skupiny 

 nevyužívanie všetkých možností terénnych 

programov /streetwork/ 

BUDÚCNOSŤ 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
 

 vytvorenie komunitného plánu sociálnych služieb 

Mesta Žilina 

 vypracovať viac stupňový resocializačný program 

pre klientov – možná prevencia patologických 

javov 

 možnosť implementácie projektov zo zdrojov EÚ 

/FSR a i./ 

 aktívne zapojenie klientov do riešenia vlastných 

problémov  

 zapájanie dobrovoľníkov  

 vytvorenie priestoru pre vznik nových MVO 

zaoberajúcich sa riešením predmetných cieľových 

skupín 

 zvyšovanie informovanosti o sociálnych službách 

/miestne média a i./ 

 zvýšenie aktivity smerujúcej k vyhľadávaniu 

donorov 

 aplikácia prevenčných programov /alkoholizmus.../ 

 zviditeľnenie cieľových skupín väčšinovému 

obyvateľstvu „v pozitívom svetle“ /kultúrne akcie, 

osvetové podujatia a i./ 

 zvýšenie sebestačnosti a zamestnanosti cieľových 

skupín/ 

 

 preťaženosť zamestnancov, vyhorenie 

zamestnancov, vysoká miera byrokracie 

 strata záujmu o spoluprácu pri riešení vlastných 

krízových situácii zo strany klientov 

 nezáujem o riešenie sociálnej situácie občanov soc. 

vylúčených zo strany organizácií poskytujúcich soc. 

služby 

 dlhodobé neriešenie udržateľnosti už ponúkaných 

sociálnych služieb 

 pretrvávanie nedostatočnej informovanosti medzi 

subjektmi v sociálnej sfére 

 zneužívanie mena organizácie /charita/ 

 nevhodné priestorové podmienky technické 

vybavenie 

 zvyk na pomoc (aj napriek tomu, že sú vedení 

k svojpomoci) 

 

 

OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

SÚČASNOSŤ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 

 záujem mesta o rozvoj sociálnej oblasti 

 poskytnutie možnosti obyvateľom mesta a ich 

záujmovým združeniam o identifikáciu a 

prezentáciu ich problémov a potrieb v sociálnej 

oblasti  

 rozsah činnosti občianskych a záujmových 

združení, cirkví a ostatných subjektov v sociálnej 

sfére a ich ochota na aktívnej participácii pri rozvoji 

sociálnych služieb 

 už existujúca sieť inštitucionálnych /rezidenčných 

aj ambulantných/ sociálnych služieb a jej potenciál 

 

 nedostatočná informovanosť občanov, sociálnych 

partnerov a aktérov v sociálnej oblasti / aj medzi 

sebou navzájom / 

 nedostatočná bezbariérovosť celého sociálneho 

prostredia mesta 

 nedostatok pracovných príležitostí na trhu práce pre 

znevýhodnené sociálne skupiny. 

 obmedzená dostupnosť sociálnych služieb 

a podporných služieb pri začleňovaní do bežných 

miest v meste / vzdelávanie, práca, bývanie, voľný 

čas / 

 záujem o dobrovoľníctvo v sociálnej sfére 
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BUDÚCNOSŤ 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
 

 nová legislatíva upravujúca vzťahy sociálnych 

služieb a možnosti jej využitia komunitou mesta. 

 využitie možností projektového a donorského 

získavania domácich aj zahraničných zdrojov na 

rozvoj sociálnych služieb /fondy veľkých 

podnikateľských subjektov, štátne fondy, fondy EÚ 

apod./ 

 systémovejšie využitie obecných masmédií pre 

informovanosť o dianí v sociálnej sfére mesta 

 profesionalizácia sociálnych služieb na území 

mesta a zabezpečenie vzdelávacích programov pre 

pracovníkov v sociálnej oblasti 

 spolupráca a informovanosť poskytovateľov 

sociálnych služieb - nevyhnutný prvok smerujúci k 

zlepšeniu  poskytovaných služieb, sieťovanie 

organizácií, prepojenosť jednak po informačnej, 

/napr. databáza poskytovateľov/ ako aj po stránke 

spolupráce a nadväznosti poskytovaných služieb v 

meste 

 záujem a chuť ľudí vzdelávať sa so zameraním na 

sociálnu sféru 

 

 demografický vývoj populácie nárast počtu 

občanov mesta vyžadujúcich väčšiu mieru 

sociálnych služieb 

 možný odliv kvalifikovaných odborníkov zo 

sociálnej sféry do iných odvetví 

 náročné vytváranie medzirezortnej spolupráce 

odvetví /školstvo, zdravotníctvo apod./ na 

komplexnom riešení situácie a potrieb obyvateľov 

mesta 

 postoje a predsudky zo strany zamestnávateľov pri 

poskytovaní pracovných príležitostí 

marginalizovaným znevýhodneným sociálnym 

skupinám 

 prehlbovanie sociálnych, ekonomických a 

vzťahových problémov cieľových sociálnych 

skupín v meste 
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4 STRATEGICKÉ PRIORITY  

 

 

V rámci komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 

2014–2018 stanovila pracovná skupina nasledovné strategické priority 

v sociálnych službách na území mesta. Jednotlivé priority sú rozdelené 

do piatich zoskupení priorít s konkrétnou cieľovou skupinou. 

Strategické priority sú definované bez viazanosti na konkrétne 

finančné prostriedky, prostredníctvom ktorých bude možné zabezpečiť 

ich naplnenie. Predpokladáme, že časť zo stanovených priorít bude plne 

korešpondovať s nastavením jednotlivých operačných programov 

v rámci programovacieho obdobia 2014 – 2020 a to najmä Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Európskeho sociálneho fondu 

(ESF).
13

  

 

VŠEOBECNÉ  PRIORITY 

Priorita č. 1:  Zriadiť v Klientskom centre MsÚ priestor pre 

propagáciu sociálnych služieb. 

Priorita č. 2:  Vyhľadávať a publikovať príklady „dobrej praxe“ a i.  

Priorita č. 3:  Realizovať spoločné vzdelávanie s partnermi, 

poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta. 

                                                 
13

 V čase prípravy strategických priorít komunitného plánu nebol k dispozícií záväzný 

popis/špecifikácia Operačných programov a ich špecifických cieľov. 

PRIORITY – RODINA A DETI 

Priorita č. 1:  Rozšíriť „starostlivosť pre deti do 3 rokov“ na území 

mesta. 

Priorita č. 2:  Zriadiť „asistenčné centrum pre rodinu“. 

Priorita č. 3: Zriadiť „zariadenia núdzového bývania“. 

 

PRIORITY – SENIORI 

Priorita č. 1:  Rozšíriť „terénnu opatrovateľskú službu a zariadenia 

pre seniorov“. 

Priorita č. 2:  Rozšíriť „denné centrá“ - vrátane prímestských 

mestských častí. 

Priorita č. 3:  Zriadiť „prepravnú službu“. 

Priorita č. 4:  Rozšíriť službu – „dovoz obedov do domácnosti“. 

 

PRIORITY – OSOBY OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM 

Priorita č. 1:  Rozšíriť/zriadiť „terénnu sociálnu prácu – ľudia bez 

domova“. 

Priorita č. 2:  Rozšíriť priestorové kapacity „nízkoprahového 

denného centra“ – ľudia bez domova. 

Priorita č. 3:  Rozšíriť priestorové kapacity „nocľahárne“. 

Zabezpečiť nocľaháreň pre mužov a ženy. 

Priorita č. 4:  Rozšíriť priestorové kapacity „nízkoprahového 

denného centra pre deti a rodinu“ – Bratislavská ulica. 

Priorita č. 5:  Zriadiť podpornú sociálnu službu „práčovňa“. 
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Priorita č. 6:  Zriadiť „asistované prestupné bývanie“ – v rámci už 

existujúceho bytového fondu. 

Priorita č. 7:  Aplikovať „inštitút osobitného príjemcu dávky 

v hmotnej núdzi a jej príspevkov“. 

 

PRIORITY – OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Priorita č. 1:  Vytvárať podmienky pre „otvorené mesto“. 

Priorita č. 2:  Zriadiť „centrum včasnej diagnostiky a stimulácie“. 

Priorita č. 3:  Zriadiť „komunitné centrum podpory“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 
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Mestský úrad Žilina 

Námestie obetí komunizmu 1 

011 31 Žilina 

 

 

 

Odborný garant KPSS: 

Odbor sociálny, zdravotný a bytový 

Oddelenie sociálne a zdravotné 

Námestie obetí komunizmu 1 

011 31 Žilina 

 
www.socialne.zilina.sk 

www.zilina.sk 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialne.zilina.sk/
http://www.zilina.sk/

