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Úvod 
 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda pomocou ktorej sa obec zabezpečuje 

dostupnosť kvalitných sociálnych služieb, ktoré zodpovedajú potrebám obyvateľov daného 

územia, a aby boli poskytované efektívne a aby sa na plánovaní sociálnych služieb zúčastňovali 

všetci, ktorých sa to týka. Z toho následne vychádza, že sociálne služby musia byť 

prostredníctvom komunitného plánu vytvárané tak, aby jednotliví obyvatelia obce zotrvali vo 

svojom prirodzenom sociálnom prostredí a zároveň, aby ich potreby boli uspokojené. 

„Komunitou pre komunitné plánovanie sociálnych služieb je obec alebo mikroregión.  

Komunitným plánovaním sa hľadá spôsob sociálnej pomoci obyvateľom obce, ktoré takúto 

pomoc potrebujú.“  

Proces komunitného plánovania je zameraný predovšetkým na zisťovanie potrieb ako aj na hľa-

danie tých najlepších riešení pre komunitu. Komunitné plánovanie v sebe zahŕňa prvky riadiaceho 

a rozhodovacieho procesu. 

Cieľom komunitného plánovania je poskytovanie kvalitných služieb, posilnenie sociálnej 

súdržnosti všetkých obyvateľov obce, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a izolácii ohrozených 

jednotlivcov a skupín, opätovné vtiahnutie do života komunity tých, ktorý sa ocitli na jej okraji. 

Zákon č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách ukladá povinnosť obciam plánovať 

sociálne služby na základe komunitného plánovania. Podľa § 83 ods. 2,  

“Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe 

národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom 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 nie je všeobecný dokument, modeluje konkrétnu situáciu a potreby 

danej obce. Prináša riešenie potrieb a rozvoj v oblasti chýbajúcich či nedostatočných služieb. 

Je výsledkom mapovania potrieb konkrétnych obyvateľov obce, čo prináša uspokojovanie.  

Komunitný plán vychádza zo základných strategických dokumentov vypracovaných 

na národnej a regionálnej úrovni a z platnej legislatívy pre sociálnu oblasť. Dokument je v 

súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a s Územným plánom obce.  

 
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje 

podľa zákona 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách, podľa § 83 ods. 5: 
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� analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce 

alebo vyššieho územného celku, 

� analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo 

vyššieho územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia 

sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej 

služby, 

� analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom 

obvode obce alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa 

jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín, 

� určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo 

vyššieho územného celku, 

� časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie 

rozvoja sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných 

podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu, 

� spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo 

koncepcie rozvoja sociálnych služieb. 

Národná legislatíva a dokumenty 
 
Na najvyššej úrovni sa problematikou poskytovania sociálnych služieb zaoberajú dokumenty 

a legislatíva SR: 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sa nachádzajú v nasledujúcich dokumentoch: 

 

� Národný akčný plán dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 

� Národný strategický a referenčný rámec 

� Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

� Výnos MPSVaR SR z 5.12.2007 č. 29775/2007 – II/1 o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti MPSVaR SR 

� Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

� Zákon č. 36/2005 Z.z. rodine v znení neskorších predpisov 
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� Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov 

� Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov 

� Zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce 

a na vyššie územné celky. 

Obecná legislatíva a dokumenty 
 

Na úrovni obce riešia problematiku poskytovania sociálnych služieb tieto dokumenty: 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Žihárec na roky 2015-2025 

• Územný plán obce Žihárec 

• VZN obce Žihárec č. 4/2013, o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
úhrad za sociálne služby a dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 
4/2013 

Druhy sociálnych služieb 
 

Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby sa určia 

podľa nepriaznivej sociálnej situácie a stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby. 

Sociálne služby sú: 

 

a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutých podmienok na uspokojovanie 

základných životných potrieb v zariadeniach (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, 

nízkoprahové denné centrum, zariadene núdzového bývania) 

b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a 

podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, poskytovanie sociálnej 

služby v zaradení dočasnej starostlivosti o deti, poskytovanie sociálnej služby v 

nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu 

c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku – poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, 
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ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek, opatrovateľská služba, prepravná služba, sprievodcovská služba a 

predčitateľská služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie tlmočníckej služby, 

sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok 

d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú – 

monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná 

prostredníctvom telekomunikačných technológií  

e) podporené služby, ktorými sú – odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení 

opatrovníckych práv a povinností, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,  

poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre, poskytovanie sociálnej služby v 

jedálni, poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny, poskytovanie 

sociálnej služby v práčovni. 

Formy sociálnych služieb 
 

Sociálna služba sa poskytuje rôznymi formami v závislosti od situácie a prostredia, v ktorej sa 

fyzická osoba nachádza. 

� Ambulantná sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je 

sprevádzaná alebo dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. 

� Terénna sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom 

prostredí. 

� Pobytová sociálna služba sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. 

Pobytová sociálny služba sa poskytuje ako celoročná alebo týždenná sociálny služba. 

� V domácnosti – opatrovateľská služba pre občanov sa poskytuje prioritne 

v domácnosti občana, ak to jeho nepriaznivý zdravotný stav dovoľuje. 

� Klubová forma – je vykonávaná organizovaním spolkov a spoločných aktivít 

obyvateľov 
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Charakteristika obce 
 
 
Základné údaje o obci 
 
 

• Sídlo obecného úradu:   Žihárec 599, 925 83  Žihárec 
• Telefón:    031 7798 201 

• Fax:     031 7020 758 
• E-mail:    obecziharec@mail.t-com.sk 

• Administratívne začlenenie: 
o  Kraj:    Nitriansky 
o  Okres:   Šaľa 
o  Región:   Csángó Kistérség 

• IČO:     00306347 
• Počet obyvateľov k 31.12.13: 1647 
• Hustota obyvateľstva:  96,6 obyv./km2 

• Rozloha:    1705 ha 
• Nadmorská výška obce:  112 m 

• Prvá písomná zmienka:  1251 
• Starosta:    Alajos Baranyay 

 
 
Heraldické znaky obce: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V červenom štíte zlaté sklonené veslo prekrížené dvoma zlatými šikmo sklonenými 

striebrohrotými a striebrokrídlymi šípmi. 
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Geografická charakteristika 
 
 

Obec Žihárec leží v Podunajskej nížine na nízkom a širokom pravopobrežnom vale 

rieky Váh v nadmorskej výške 111-112 m. Od najbližšieho mesta Šaľa je vzdialený 10,5 km. 

Rozloha obce je 1705 ha. Východná časť rovinného chotára je na nive Váhu, západná na vale 

s mnohými mŕtvymi riečnymi ramenami, ktoré s pobrežnými lesíkmi vytvárajú nejedno 

romantické zákutie. Chotár je odlesnený. Kíllečský les bol vyklčovaný v období 2. svetovej 

vojny. Žihárecký v rozlohe  18 ha je zachovalý. Chotár má nivné a lužné, prípadne lužné a 

černozemné pôdy. 

 

Lokalizácia obce v rámci okresu Šaľa: 
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Historický vývoj obce 

 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1251, osídlenie je však určite staršie, 

možno už z 12. storočia. Obec bola kolískou rodu Zsigárdyovcov, odtiaľ názov obce Zsigárd. 

Obec viackrát zmenila majiteľa, na konci 17. storočia bola obec sčasti v rukách rodiny 

Szalayovcov a žilo tu asi 400 kalvínov. Začiatkom 18. storočia po skončení rôznych 

vojnových konfliktov tu začala vyrastať dedinka ktorá sa neskôr rozvíjala. V r. 1715 sa obec 

dostala do područia ostrihomského arcibiskupstva ako súčasť trnavského panstva. Obyvatelia 

obce sa zamestnávali hlavne poľnohospodárstvom ale aj obchodom s dobytkom a 

povozníctvom. 

 Najväčšie udalosti sa v chotári obce odohrali v časoch maďarskej revolúcie 1848/49 

kedy sa pri Zsigárde odohralo viacero bitiek, ktoré skončili porážkou maďarského vojska. 

Zsigárd postihlo viacero povodní ale tie našťastie nespôsobili väčšie škody. Obec sa ďalej 

rozvíjala až do I. svetovej vojny, r. 1918 sa obec stala súčasťou novovzniknutej I.ČSR. Život 

Žigárdčanov sa nezmenil, zaoberali sa poľnohospodárstvom. Po Viedenskej arbitráži bol 

Zsigárd pripojený k Maďarsku, po skončení II. svetovej vojny sa však Zsigárd opäť stal 

súčasťou ČSR. 

Žihárec sa postupne začal meniť na socialistickú dedinu a značne stratil zo svojho 

pôvodného výzoru. November 1989 znamenal koniec vlády komunistickej strany, od tohto 

obdobia obec vo svojom vývoji pokročila o veľký krok vpred. 
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Analýzu sociologických údajov a demografických údajov - Ľudské 
zdroje 
 

Ľudské zdroje sú významnými faktormi pri dosahovaní prosperity každého územia. 

Obyvateľstvo nemožno považovať za statický element, ale naopak vyznačuje sa silnou 

dynamikou jeho počtu, štruktúry, priestorového rozloženia a ďalších znakov. Logickým a 

nevyhnutným dôsledkom transformačných pohybov v politickej a ekonomickej sfére 

slovenskej spoločnosti po roku 1989 sú aj posuny v demografickom vývoji. 

Historický vývoj počtu obyvateľstva v obci Žihárec je zaujímavý. V roku 1869 tu žilo 

2442 obyvateľov. Do roku 1890 sa ich stav zvýšil na 2866 obyvateľov. Od toho roku počet 

obyvateľov v Žihárci len klesal. V roku 1930 tu žilo 2602 obyvateľov. V roku 1947 bola časť 

obyvateľstva premiestnená do Maďarska v rámci výmeny obyvateľstva medzi 

Československom a Maďarskom podľa Dohody č.145. V roku 1948 bolo 2108 obyvateľov. 

Tento stav možno pripísať povojnovým udalostiam a rušným vojnovým časom. Do roku 1991 

sa stav obyvateľstva znížil na 1600, potom pomaly zvýšil na 1647 (rok 2011).   

 
 

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvateľov v obci Žihárec v rokoch 1869 – 2011 
 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 
 

 Vývoj počtu obyvateľov obce v priebehu uplynulých 10 rokov charakterizoval mierny 

rast. Počas sledovaného obdobia počet zaregistrovaných obyvateľov v obci dosiahol svoje 

maximum v roku 2010 (1691), od tohto obdobia sa počet obyvateľov kolíše s tendenciou 

postupného poklesu počtu obyvateľstva.  
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 V čase Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 (SODB 2011) obec Žihárec mala 

1647 trvale bývajúcich obyvateľov, čo znamenal rast o 55 osôb v období 2001-2011. 

K 31.12.2013 obec Žihárec mala tiež 1647 trvale bývajúcich obyvateľov.  

 
 

Tabuľka č. 1 Vývoj počtu obyvateľstva  
podľa pohlavia 2003-2013 

Rok Muži Ženy Spolu 

2003 775 822 1597 

2004 778 836 1614 

2005 781 835 1616 

2006 787 846 1633 

2007 803 864 1667 

2008 804 868 1672 

2009 813 870 1683 

2010 812 879 1691 

2011 796 855 1651 

2012 801 866 1667 

2013 799 848 1647 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Najcitlivejším indikátorom sociálno-ekonomického rozvoja je migračný pohyb 

obyvateľstva. Obyvateľstvo reaguje na rôzne vplyvy okolia, na zmenu životnej úrovne 

imigráciou alebo emigráciou. Do roku 2012 mal migračný prírastok pozitívnu tendenciu. 

V roku 2013 prevládala emigrácia nad migráciou, čo sa negatívne odráža na demografickom 

vývoji obce.  

        Graf č. 2: Celkový demografický trend obce Žihárec 
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Veková štruktúra obyvateľstva 

 

Z pohľadu vekovej štruktúry obce síce prevláda obyvateľstvo v produktívnom veku. 

Obyvatelia predproduktívneho veku majú väčší podiel než obyvatelia poproduktívneho veku, 

čo signalizuje demografickú obnovu v obci. Priemerný vek obyvateľstva je 39,2 u mužov 

a 41,3 rokov u žien. Priemerný vek obyvateľstva je 40,3 rokov 

 
Tabuľka č. 2 Veková štruktúra obyvateľov obce za rok 2013 

 Predprodukt. Produktívne Poprodukt. Predprodukt. Produkt. Poprodukt. 

absolútne V % 

Muži 122 585 92 15,27 73,22 11,51 

Ženy 126 588 134 14,86 69,34 15,80 

Spolu 248 1 173 226 15,06 71,22 13,72 

Zdroj: Štatistický úrad SR  

.  

 

Tabuľka č. 3 Strom života   Graf č. 3: Strom života obyvateľov v Žihárci v roku 2013 
Obyvateľov v Žihárci v roku 2013 
Veková 
skupina 

Pohlavie 

Spolu Muži Ženy 

0 17 12 5 

1 - 4 79 40 39 

5 - 9 97 47 50 

10 - 14 55 23 32 

15 - 19 86 38 48 

20 - 24 82 46 36 

25 - 29 147 68 79 

30 - 34 142 69 73 

35 - 39 138 78 60 

40 - 44 106 58 48 

45 - 49 101 46 55 

50 - 54 122 60 62 

55 - 59 123 68 55 

60 - 64 126 54 72 

65 - 69 84 41 43 

70 - 74 50 24 26 

75 - 79 40 12 28 

80 - 84 26 8 18 

85 - 89 21 5 16 

90 - 94 5 2 3 

95 + 0 0 0 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR   Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Tabuľka č. 4 Pohyb obyvateľstva v Žihárci v rokoch 2005-2015 

Obec Žihárec 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Prirodzený príras-
tok  

-8 -8 1 -4 -10 -7 -9 -7 3 -6 4 

Migra čné saldo  10 16 38 15 18 17 10 13 -14 -17 19 

Celkový de-
mogr.trend 

2 8 39 11 8 10 1 6 -11 -23 23 

 

 

Národnostná štruktúra 

 

Obyvateľstvo obce je národnostne zmiešané s prevládajúcim podielom maďarskej  

národnosti. V minulosti bola obec pričlenená aj k Maďarsku ale po zmene režimu bola opäť 

súčasťou bývalej ČSR. V školách aj škôlkach sa používa okrem slovenského vyučovacieho 

jazyka aj jazyk maďarský.  66% obyvateľov sa hlási k maďarskej národnosti a  31% 

obyvateľov k slovenskej národnosti. Necelým 1% je zastúpená národnosť rómska a česká.  

 

 

Graf č. 4: Zloženie obyvateľstva z hľadiska národnosti 

 

Zdroj: SODB 2011 

 
 
 
 

31,26%

65,87%

0,18%

0,24%
0,12%

2,32%

Slovenská

Maďarská

Rómska

Česká

Iná

Nezistená



Komunitný plán obce Žihárec na roky 2016-2026 
 

 13 

 
Religiózna štruktúra 
 

Počas SODB 2011 väčšina obyvateľov obce Žihárec vyznával jednu z týchto 

vierovyznaní: rímsko-katolícke (60,44 %), reformovaná kresťanská cirkev (21,55 %) a 

evanjelické augsburského vyznania (4,95 %). Veľkú skupinu tvoria obyvatelia, ktorí sa 

nehlásia k žiadnemu vierovyznaniu (7,39 %). 

 
Tabuľka č. 5 Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania 

Náboženské vyznanie Muži Ženy Spolu 

Rímskokatolícka cirkev 477 513 990 

Gréckokatolícka cirkev 1 0 1 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 31 50 81 

Reformovaná kresťanská cirkev 167 186 353 

Evanjelická cirkev metodistická 9 10 19 

Kresťanské zbory 2 3 5 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 0 1 1 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 1 1 2 

Bez vyznania 67 54 121 

Iné 9 5 14 

Nezistené 32 19 51 

Spolu 796 842 1 638 

Zdroj: SOD 2011 
 
 

Graf č. 5: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania 

 
Zdroj: SODB 2011 
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Vzdelanostná štruktúra 

 

Školské vzdelanie je výrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti. Je jedným z 

činiteľov ovplyvňujúcich životnú úroveň a podmieňujúcich úspešný rozvoj národného 

hospodárstva vo všetkých jeho oblastiach. 

Vzdelanostná štruktúra obce Žihárec je nepriaznivá. V obci je vysoký podiel 

obyvateľstva so základným vzdelaním a to až 22,34 % z celkového počtu obyvateľstva. To sa 

odráža aj vo vysokej  miere nezamestnanosti v obci. Vysokoškolsky vzdelaných je 96 

obyvateľov. Najviac ľudí má učňovské a stredoškolské vzdelanie.Vo vzdelanostnej štruktúre 

podľa pohlavia v kategórii základného vzdelania prevládajú ženy. Učňovské vzdelanie bez 

maturity majú najmä muži, stredné vzdelanie s maturitou  dosahujú väčšinou ženy. 

Vysokoškolské vzdelanie majú tiež väčšinou ženy. 

Podiel vzdelanostnej štruktúry predstavuje významný faktor, ktorý ovplyvňuje 

ekonomickú aktivitu a mieru nezamestnanosti v obci. Všeobecne platí čím vyššie vzdelanie, 

tým nižšia miera nezamestnanosti. V 10 ročnom porovnaní možno pozorovať úbytok 

obyvateľov so základným a učňovským vzdelaním, naopak stúpajúcu tendenciu má úplné 

stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie. 

 
Tabuľka č. 6: Školské vzdelanie obyvateľov obce Žihárec 
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 2011 2001 

abs. v % abs. v % 
Základné 366 22,34 529 33,23 
Učňovské (bez maturity) 260 15,87 370 23,24 
Stredné odborné (bez maturity) 214 13,06 45 2,83 
Úplné stredné učňovské (s maturitou) 64 3,91 36 2,26 
Úplné stredné odborné (s maturitou) 256 15,63 208 13,07 
Úplné stredné všeobecné 65 3,97 78 4,90 
Vyššie odborné vzdelanie 28 1,71 6 0,38 
Vysokoškolské bakalárske 23 1,40 2 0,13 
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 71 4,33 51 3,20 
Vysokoškolské doktorandské 2 0,12 1 0,06 
Vysokoškolské spolu 96 5,86 54 3,39 
Bez školského vzdelania (vrátane deti do 16 rokov) 243 14,84 262 16,46 
Nezistené 46 2,81 4 0,25 
Spolu 1 638 100,00 1592 100,00 

Zdroj: SODB 2011 
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Graf č. 6: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

 
Zdroj: SODB 2011 

 

Ekonomická aktivita obyvateľstva 
 

Zloženie obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity ma veľký vplyv na socio – 

ekonomickú úroveň obce. Z 1638 trvalo bývajúcich obyvateľov obce bolo 843, t. j. 51,47 % 

ekonomicky aktívnych (celkový priemer v rámci SR je 48,7 %). Za ekonomicky aktívnych sa 

považovali trvalo bývajúci obyvatelia, ktorí boli pracujúci, pracujúci dôchodcovia, 

nezamestnaní a osoby na materskej dovolenke. Podiel nezamestnaných predstavoval 14,16 %, 

podiel dôchodcov predstavoval 21,31 %. 

 

Tabuľka č. 7: Štruktúra obyvateľov podľa ekonomickej aktivity 
 Druh ekonomickej aktivity  Muži Ženy Spolu v % 

Osoby ekonomicky aktívne 476 367 843 51,47 

     - Pracujúci (okrem dôchodcov) 347 243 590 36,02 

     - Osoby na materskej dovolenke 1 4 5 0,31 

     - Pracujúci dôchodcovia  7 8 15 0,92 

     - Nezamestnaní 120 112 232 14,16 

     - Vypomáhajúci (neplatení) členovia 
domácností v rodinných podnikoch 

1 0 1 0,06 

Osoby na rodičovskej dovolenke 0 48 48 2,93 

Nepracujúci dôchodcovia 135 214 349 21,31 

Ostatní nezávislí 13 8 21 1,28 

Základné
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Osoby závislé 140 173 313 19,11 

     - deti do 16 rokov 110 133 243 14,84 

     - študenti stredných škôl 23 27 50 3,05 

     - študenti vysokých škôl 7 13 20 1,22 

Ostaní závislí, nezistení 32 32 64 3,91 

Úhrn obyvateľstva 796 842 1638 100,00 

Zdroj: SODB 2011 
 

Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva ktoré musí za prácou dochádzať je 66 %. 

Podľa ekonomickej činnosti sú pracujúci občania zamestnaní prevažne v odvetviach 

zameraných na priemyselnú výrobu, veľkoobchod a maloobchod, verejnú správu, dopravu 

a stavebníctva.  
 

Tabuľka č. 8: Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa odvetvia ekonomickej 
činnosti 
Odvetvie ekonomickej činnosti Ekonomicky aktívne 

osoby 
Z toho dochádza do 
zamestnania 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 33 14 

Tažba a dobývanie 11 9 

Priemyselná výroba 228 144 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 20 15 

Stavebníctvo 60 39 

Veľkoobchod a maloobchod; doprava motorových 
vozidiel a motocyklov 

114 82 

Doprava a skladovanie 63 48 

Ubytovacie a stravovacie služby 24 17 

Informácie a komunikácia 11 9 

Finančné a poisťovacie činnosti 10 8 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 14 10 

Odborné, vedecké a technické činnosti  24 17 

Administratívne a podporné služy 24 12 

Verejná správa a obrana; povinné sociálne 
zabezpečenie 

70 45 

Vzdelávanie 39 25 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 32 24 

Umenie, zábava a rekreácia 3 2 

Ostatné činnosti 18 12 

Nezistené 45 25 

Spolu 843 557 

Zdroj: SODB 2011 



Komunitný plán obce Žihárec na roky 2016-2026 
 

 17 

 

Nezamestnanosť  

 

Najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera nezamestnanosti, 

ktorá je jedným zo základných kritérií pre klasifikovanie problémových regiónov. 

Sprievodným javom vysokej miery nezamestnanosti je sociálna a ekonomická ohrozenosť. 

 

 Okres Šaľa dlhé roky patrí medzi regióny Slovenska s priemernou úrovňou 

nezamestnanosti, miera nezamestnanosti v riešenom území je okolo celoštátneho priemeru. V 

období 2013-2014 evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Šaľa sa pohybovala medzi 8-

10 %. Pričom miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike bola okolo 12-13 %, 

teda v danom regióne je priaznivá zamestnanosť.  

 

Nezamestnanosť výraznou mierou vplýva na život jednotlivca a jeho rodinných 

príslušníkov. Častokrát môže zmena ekonomickej situácie viesť k zmene spoločenského 

statusu a v konečnom dôsledku k zmene životnej úrovne jednotlivca a rodiny. V situácii ak je 

v spoločnosti vysoká miera nezamestnanosti je potrebné venovať dostatočnú pozornosť práve 

tejto skupine obyvateľov, predovšetkým dlhodobo nezamestnaným a ich rodinným 

príslušníkom, ktorí sú tým dotknutí. Keďže jednou z cieľových skupín komunitného plánu sú 

osoby ohrozené sociálnym vylúčením, sociálno - demografická analýza sa zameriava aj na 

analýzu stavu nezamestnanosti v obci. 

 

 

Tabuľka č. 9: Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v období 2004-2013 – regionálne 
porovnávanie 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Okres Šaľa 14,20 12,93 10,08 7,93 6,93 9,79 10,11 11,91 11,50 9,82 8,53 

Nitriansky kraj 14,80 11,39 9,09 7,10 7,41 11,72 11,76 13,27 14,08 12,52 11,21 

Slovenská 
republika 

13,07 11,36 9,40 7,99 8,39 12,66 12,46 13,59 14,44 13,50 12,29 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014 
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Tabuľka č. 10: Štruktúra počtu 
evidovaných nezamestnaných podľa dĺžky 
evidencie v obci Žihárec v roku 2014 
Dĺžka evidencie Počet evidovaných 

nezamestnaných 
k 31.12.2014 

0-3 mesiacov 13 

4-6 mesiacov 15 

7-9 mesiacov 9 

10-12 mesiacov 7 

13-18 mesiacov 12 

19-24 mesiacov 4 

25-30 mesiacov 0 

31-36 mesiacov 2 

37-42 mesiacov 3 

43-48 mesiacov 4 

nad 48 mesiacov 11 

spolu 80 

 

Tabuľka č. 11: Veková štruktúra 
evidovaných nezamestnaných v obci 
Žihárec v roku 2014 

Veková štruktúra Počet 
evidovaných 

nezamestnaných 
k 31.12.2014 

< 20 rokov 1 

>= 20 do < 25 rokov 6 

>= 25 do < 30 rokov 11 

>= 30 do < 35 rokov 9 

>= 35 do < 40 rokov 8 

>= 40 do < 45 rokov 8 

>= 45 do < 50 rokov 5 

>= 50 do < 55 rokov 12 

>= 55 do < 60 rokov 17 

>= 60 rokov 3 

spolu 80 

Zdroj: ÚPSVaR, 2014 

 
Tabuľka č. 12: Počet evidovaných nezamestnaných podľa vzdelanostnej štruktúry 
v obci Žihárec v roku 2014 

Vzdelanostná štruktúra Počet evidovaných 

nezamestnaných 
k 31.12.2014 

N/A - neurčené 0 

10 - Neukončené základné vzdelanie 0 

11 - Základné vzdelanie 20 

12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 2 

13 - Stredné odborné vzdelanie 32 

14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 18 

15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 2 

16 - Vyššie odborné vzdelanie 3 

17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 0 

18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 3 

19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 0 

Spolu 80 

Zdroj: ÚPSVaR, 2014 
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Mzdy 

 

Mzda je jedným z najdôležitejších ukazovateľov vyspelosti regiónu. Mikropriestor riešeného 

územia patrí na základe výšky priemerných mesačných nominálnych miezd medzi priemerné 

regióny Slovenska: príjmy obyvateľov mesta i okresu sú pod celoštátnym a krajským 

priemerom.  

V roku 2013 priemerná mesačná nominálna mzda v okrese Šaľa bola 815 EUR, kým 

priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku bola o 76 EUR vyššia. Najvyššiu mzdu 

poberali zamestnanci v odvetviach: dodávka elektriny, plynu, pary, ďalej finančné 

a poisťovacie služby, počítačové programovanie a architektonické a inžinierské činnosti.  

 
Tabuľka č. 13: Vývoj priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca (EUR)  v období 
2010-2013 
 2010 2011 2012 2013 

Okres Šaľa 744 856 869 815 

Nitriansky kraj 707 753 783 782 

Slovenská 
republika 

828 853 881 891 

Údaje sú za podniky a organizácie s 20 a viac zamestnancami. 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014 
 

Výsledky sociálno – demografickej analýzy a stavu nezamestnanosti:  

• mierne zvýšenie v celkovom počte obyvateľov za obdobie posledných rokov,  

• zaznamenaný prirodzený úbytok obyvateľstva,  

• pozitívny vývoj v oblasti mechanického pohybu obyvateľov,  

• vysoká miera starnutia populácie, index starnutia vyšší ako 100,  

• najvyšší podiel UoZ v roku 2014, ktorí sú evidovaný 4 – 6 mesiacov,  

• podiel dlhodobo nezamestnaných je 45 % z celkového počtu v roku 2014,  

• najvyšší podiel UoZ podľa veku tvorí skupina UoZ nad 50 rokov, ktorá je zároveň 

najrizikovejšou skupinou nezamestnaných, ich podiel na celkovom počte UoZ je 40 % v roku 

2014,  

• podľa dosiahnutého stupňa vzdelania je najvyšší podiel UoZ s stredným odborným 

vzdelaním (40 %) a následne je to skupina UoZ so základným vzdelaním (25 %),  
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Analýzu stavu 
 
 

Občiansku vybavenosť v obci charakterizujú zariadenia v oblasti administratívy, 

kultúry, športové, školské a sociálne zariadenia. Vybavenosť obce službami je rozmanitá a ich 

účel závisí od ľudských zdrojov, tradícií, podmienok a špecifických daností okolitého 

mikropriestoru. 

 
 

Tabuľka č. 14: Spádovosť obce (stav k 31.12.2012) 

Ukazovateľ Miesto 

Sídlo matričného úradu Žihárec 

Sídlo pracoviska daňového úradu Nitra 

Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Vlčany 

Sídlo Okresného súdu Galanta 

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Nitra 

Sídlo pracoviska obvodného úradu Šaľa 

Sídlo Územnej vojenskej správy Nitra 

Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Šaľa 

Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Šaľa 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 

Zdravotníctvo 

 

Zdravotnícke služby sú zabezpečované Zdravotným strediskom priamo v obci. Sídli 

tu všeobecný lekár pre dospelých a zubný lekár.  Ostatnú zdravotnú starostlivosť poskytujú 

zdravotné strediská v regióne. V obci sa nachádza aj lekáreň. 

 

 

 

 



Komunitný plán obce Žihárec na roky 2016-2026 
 

 21 

Školstvo 

 

Obec je v zmysle Zákona SNR č. 542/1990 Zb. O štátnej správe, školstve a školskej 

samospráve, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.7.2002 zriaďovateľom 

predškolských a školských zariadení. 

Školskú infraštruktúru obce Žihárec tvorí základná škola s vyučovacím jazykom 

maďarským, málotriedne triedy s vyučovacím jazykom slovenským, materská škola 

s vyučovacím jazykom maďarským a materská škola s vyučovacím jazykom slovenským. 

Všetky školské zariadenia sa nachádzajú pod jednou strechou, budova základnej školy bola 

rekonštruovaná v roku 2005, kedy vytvorili priestor aj pre materské školy. V budove 

základnej školy funguje školský jedáleň a kuchyňa.   

 
 
 
Tabuľka č. 15: Vybrané charakteristiky materských škôl v obci Žihárec k 15.9.2014 

Územie, adresa Zriaďovateľ Triedy M Ś so 
starostlivosťo

u – 
celodennou 

Príprav. 
triedy 

v minulom 
škol. roku 

Učiteli
a 

Asistent 
učiteľa 

triedy deti triedy deti 
MŠ s VJM – Óvoda, 925 83 Žihárec, 
Žihárec 1 

Obec Žihárec 1 24 1 6 2 1 

Materská škola, 925 83  Žihárec, Žihárec 
1 

Obec Žihárec 1 25 1 8 2  

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, 2015 
 
 
 
Tabuľka č. 16: Vybrané charakteristiky základných škôl v obci Žihárec k 15.9.2014 

Územie, adresa Zriaďovateľ 

D
ru

h 
Z

Š
 

O
rg

 V
yu

 

Ja
zy

k 

Triedy Žiaci Učite
lia 

Asist
ent 

učite
ľa 

v ročníku 

1.-4. 5.-9. 1.-4. 5.-9. 

ZŠ s VJM – Alapiskola, 925 
83  Žihárec, Žihárec 2 

Obec Žihárec 1-9 3 M 3 5 49 70 13 2 

Základná škola, 925 83  
Žihárec, Žihárec 2 

Obec Žihárec 1-4 2 S 2  18  3  

Poznámka: Org Vyu – organizácia vyučovania na I. stupni, 3 – trojtriedna – pre dva postupné ročníky je zriadená 
samostatná trieda a ďalšie dva postupné ročníky sú spojené do jednej triedy, 2 – dvojtriedna – dva postupné 
ročníky sú spojené v jednej triede, ďalšie dva postupné ročníky sú spojené v druhej triede 
Jazyk: M – maďarský, S - slovenský 
Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, 2015 
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Tabuľka č. 17:  Vývoj počtu žiakov na materských a základných škôl 
 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

ZŠ s VJM 106 116 133 125 119 
ZŠ 1-4. 
ročník 

22 20 19 17 18 

MŠ s VJM 26 27 24 24 24 
MŠ s VJS 22 22 24 25 25 

Zdroj: Obecný úrad Žihárec 
 

 

Ostatné služby obyvateľstva  

 

V obchodnej sieti sú zabezpečované základné potravinové články na dobrej úrovni. 

V súčasnosti sa v obci nachádza až 4 predajní potravín, ktoré dostatočne pokrývajú miestny 

dopyt. V obci sú poskytované aj reštauračné služby a pohostinská činnosť. 

V obci sa nachádza pošta, ktorá je umiestnená v budove Obecného úradu. Poisťovacie 

a bankové služby v obci nie sú poskytované.  

Z remeselníckych služieb v obci fungujú autoservis, servis elektroniky, 

elektroinštalácia a plynoinštalácia. 

Kultúra a šport 

 

Kultúrny život obce riadi obecný úrad prostredníctvom miestneho Kulturálno- 

spoločenského a informačného centra. Kultúrnu ponuku reprezentujú vzdelávacie prednášky, 

divadelné predstavenia miestnych amatérskych skupín, folklórne slávnosti, tanečné zábavy 

a verejné oslavy. Pre mladých je k dispozícií mládežnícky klub, pre starších občanov klub 

dôchodcov. Obecná knižnica sa usiluje svojim poslaním uspokojovať vzdelanostnú a kultúrnu 

potrebu občanov.  

Kultúrny život v obci sa oživuje aj obnovovaním starých tradícií, zvykov a obyčajou. 

Do kultúrneho bohatstva dediny patria aj kroje – ženský a mužský, ktoré žiaľ už upadajú do 

zabudnutia.  

Obec úzko spolupracuje so združeniami a snaží sa v čo najväčšej miere podporovať 

ich aktivity. Vo vzájomnej spolupráci sa podieľajú na organizovaní podujatí, ktoré spestrujú 

život obyvateľov obce.  
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Najznámejšie a najviac navštevovanejšie spoločenské, kultúrne a športové podujatia  

v obci: 

� Obecné dni  
� Žihárecké kultúrne leto 
� Oslavy medzinárodného dňa detí 

� Stretnutia spisovateľov 

� Divadelné predstavenia 

� Futbalový turnaj 

� Športové dni 

� Športový ples 

� Hody 

� Ekumenické bohoslužby  

� Výstava maliarskych diel 

Každý rok sa v obci uskutočnia dni obce na počesť Bitky pri Zsigárde v roku 1849. 

Oslavy trvajú po dobu 3 dní. Výstava maliarskych diel sa uskutočnila už viackrát. Je to dobrá 

príležitosť ako zapojiť obyvateľov obce do kultúrneho života. Stretnutie spisovateľov 

organizuje obec spolu so združeniami. V obci sú dve občianske združenia: Občianske 

združenie Žihárec, ktoré sa venuje kultúre a Občianske združenie Protraditone Zsigárd. 

V spolupráci s galantským múzeom sa obec vytvoril múzeum priamo v obci. Kultúrny dom je 

sprístupňovaný pre rôzne kultúrne akcie a podujatia. Pravidelne sa tu konajú plesy a 

vystúpenia. Aj škola organizuje mnohé podujatia najmä pre deti. Je to Medzinárodný deň detí, 

Mikuláš, predvianočné vystúpenia.  

 
Tabuľka č. 18: Kultúrna infraštruktúra 

 Názov zariadenia Počet 

kultúrny dom  1 

Knižnica 1 

Klub dôchodcov 1 

Kostol 3 

Kaplnka  1 

Farský úrad 2 

Sochy 10 
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Chránené územia 0 

Pamätné miesta 3 

Významné hroby 1 

24otbalové ihrisko + štadión 1 

Amfiteater  1 

Kultúrno-spoločenské a 
informačné centrum 

1 

Zdroj: vlastné spracovanie  
 

Tabuľka č. 19: Zoznam občianskych združení so sídlom v obci Žihárec 
k 26.3.2015 

Názov občianskeho združenia 

Fehér Fűz – Salix Alba 

FP PRESTIGE 

Miestna akčná skupina CSÁNGÓ 

NaturAqua  

Obecný futbalový klub Žiharec 

Pro traditione Zsigárd 

Regionis 

Združenie majiteľov poľovných pozemkov k. ú. Žihárec 

Žihárecké občianske združenie pre rozvoj občianskej iniciatívy 

Žihárecký mládežnícky klub 
Zdroj: MV SR, 2015 

 
 

Tabuľka č. 20: Odborové a zamestnávateľské organizácie so sídlom v obci Žihárec 
k 26.3.2015 
Názov organizácie 

Základná organizácia OZ PšaV na Slovensku pri ZŠ s VJM – Alapiskola Žihárec 

Zdroj: MV SR, 2015 
 
 

Tabuľka č. 21: Združenie obcí so sídlom v obci Žihárec k 26.3.2015 
Názov organizácie 

Združenie obcí – Mikroregión Csángó 

Zdroj: MV SR, 2015 
 
 

Tabuľka č. 22: Záujmové združenie právnických osôb so sídlom v obci Žihárec k 26.3.2015 
Názov organizácie 

Regionálna rozvojová agentúra Šaľa – Vágsellye és Vidéke Régiófejlesztési Ügynökség 

Zdroj: MV SR, 2015 
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Šport 

 

Športové podujatia sú zastúpené hlavne futbalovými zápasmi a turnajmi. Telocvičňa 

pri ZŠ slúži aj ako športové centrum pre obyvateľov, občania majú možnosť na pohyb vo 

forme aerobiku, volejbalu, stolného tenisu a futbalu.  

 

Sociálna starostlivosť 

 

V obci prebieha výkon terénnej sociálnej práce prostredníctvom terénneho sociálneho 

pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka najmä pre starých ľudí.  

Jedáleň pre dôchodcov – nie je, Závodná kuchyňa Agrostar zabezpečuje stravu pre 

dôchodcov, ktorá im je rozvážaná priamo po domoch jednou osobou, ktorá je zamestnaná 

Obecným úradom. Postup a podmienky pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne 

postihnutým občanom v obci sú upravené VZN č. 4/2013. Finančné možnosti obce momentálne 

neumožnia prispieť na stravovanie odkázaným, obec zabezpečuje v súčasnosti len rozvoz stravy 

odkázaným. 

V obci pôsobí Klub dôchodcov, ktorý pravidelne organizuje stretnutia a posedenia 

dôchodcov. 

Opatrovateľská služba - Nový zákon o sociálnych službách č. 448/2009 Z.z. s 

účinnosťou od 1.1.2009 zásadne mení doterajší systém rozhodovania o poskytovaní 

sociálnych služieb a spôsob ich poskytovania a úhrady za sociálnu službu. Týka sa to aj 

opatrovateľskej služby, kde sa platenie za úkon nahrádza platením za hodinu poskytovanej 

služby. 

 § 72 ods. 2) ustanovuje: "Verejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu 

službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne 

záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku, najviac vo výške ekonomicky 

oprávnených nákladov." 

§ 41 ods. 3): „Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah 

úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah 

úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti 

fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3. 
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Opatrovateľskú službu v súčasnosti poskytuje obec prostredníctvom svojich 

zamestnancov – opatrovateľov a opatrovateliek takmer vo všetkých prípadoch v pracovnom 

čase, teda od 7.00 do 15.00 h. Obec však nemôže obmedziť poskytovanie opatrovateľskej 

služby len na túto dobu, je teda možné poskytovať túto službu aj v inom čase, avšak za vyššiu 

úhradu. Ak je človek odkázaný na poskytovanie sociálnej služby na väčšiu časť dňa, je zrejme 

vhodnejší iný druh sociálnej služby. 

 

Sociálne dávky  

  

Pomoc v hmotnej núdzi upravuje zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoc v hmotnej núdzi a 

zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných od 1. 1. 2004.  

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, 

nedosahuje životné minimum a občan tieto osoby, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť 

vlastným pričinením.  

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým 

osobám, ktoré s ním spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na:  

- úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie  

- základné vybavenie domácnosti  

- zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa  

- na mimoriadne liečebné náklady  

túto dávku možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do 

výšky trojnásobku životného minima. V súčasnosti dávku vypláca samospráva.  

Deti poberateľov dávky v hmotnej núdzi majú nárok na dotáciu na stravu. Dotáciu na 

stravu môžu čerpať žiaci základných škôl a deti v materských školách. Zásady poskytovania 

finančnej podpory pri stravovaní sociálne odkázaných detí v školskej jedálni v prípade potreby je 

riešené s prostredníctvom ÚPSVaR. V súčasnosti sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k 

stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre 6 deti v materskej škole a v 

základnej škole pre 28 žiakov.  
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V spolupráci s ÚPSVaR, obec organizuje verejnoprospešné práce v rámci „Šanca na za-

mestnanie“. V rámci tejto činnosti podporuje udržiavanie pracovných návykov u osôb, ktoré majú 

problém uplatniť sa na trhu práce. Dlhodobo nezamestnaní občania sa stavajú čoraz väčším prob-

lémom. Najčastejším dôvodom dlhodobého zotrvávania v režime nezamestnanosti je ich nedosta-

točné alebo minimálne vzdelanie a nízka zručnosť pre potreby trhu práce. Túto skupinu neza-

mestnaných charakterizuje predčasné ukončenie vzdelania, nevyhovujúca kvalifikácia z pohľadu 

ponuky voľných pracovných miest, strata pracovných návykov a motivácia pracovať, čím sa sta-

vajú neuplatniteľným na trhu práce. U dlhodobo nezamestnaných klesá s časom aj sebavedomie a 

tým aj schopnosť prezentovať sa pred potenciálnym zamestnávateľom.  

Obec Žihárec uplatňuje aj Príspevok na aktivačnú činnosť dobrovoľníckej služby na 

aktivácie uchádzača o zamestnanie na získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce. 

Počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti uchádzač o zamestnanie poskytuje pomoc v oblasti 

sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu. 

V rámci Aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec tiež podporí 

udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

 Obec v posledných rokoch vytvor aj chránenú dielňu pre zdravotne postihnutých občanov, 

kde tiež vytvoril aj miesto pre pracovného asistenta. 

Obec v rámci svojich finančných možností podporuje začlenenie občanov so sociálnymi 

a spoločenskými problémami do spoločnosti. Aj kvôli tomu obec sa zapojila do národného 

programu „Terénna sociálna práca v obciach“.  

Mládež v obci je organizovaná, infraštruktúra na zabezpečenie činnosti voľného času sa 

pozostáva športového areálu a telocvične. V obci sa nachádzajú aj menšie detské ihriská. 

Hlavnou úlohou KIC v obci Žihárec je udržiavať, podporovať a rozvíjať kultúrne a du-

chovné hodnoty, starať sa o kultúrne dedičstvo, rozvíjať miestne hodnoty a tradície, podieľať sa 

na vytváraní nových, podporovať a rozvíjať na dobrovoľnej báze tvorivé záujmovo-umelecké, 

vzdelávacie a voľno časové aktivity jednotlivcov i rôznych skupín obyvateľstva.  

Výborná je vzájomná spolupráca Obecného úradu  so školami. Deti sa aktívne zapájajú do 

podujatí organizovaných obcou, napr. pre dôchodcov, pre matky na Deň matiek, obecné slávnos-

ti.... Sú pre nich organizované fašiangový karneval, Deň detí, Mikuláš ...  

Obec nemá vypracovanú vlastnú legislatívu ohľadne sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately na sanáciu krízovej situácií v rodine a na ochranu práv a právom chránených záujmov. 

Obec poskytuje pomoc v naliehavých prípadoch, ak je život dieťaťa ohrozený, alebo je ohrozený 

jeho psychosomatický vývoj. 
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Analýzu požiadaviek  
 

Požiadavky podľa cieľových skupín 

 

 

Seniori a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

 

Jedným z najdôležitejších charakteristík starnutia a staroby je vek. Experti Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO) prijali takéto chronologické delenie dospelosti a staroby:  

stredný vek                       45-59 rokov, 

čiastočná staroba              60-74 rokov, 

vysoký vek                       75-89 rokov, 

dlhovekosť                       90 rokov a viac. 

 

 Populácia seniorov nie je vnútorne rovnorodá, predovšetkým z hľadiska životného 

štýlu, zdravotného stavu a tým aj z hľadiska svojich nárokov na spoločnosť. Preto ani 

požiadavky dôchodcov nie sú rovnaké. Z analýz sme dospeli k tomu, že 14 % obyvateľstva je 

v poproduktívnom veku. V obci spôsobí aj Klub dôchodcov, ktorého priestory neumožňujú 

každodenné stretnutie seniorov, či organizovanie kultúrnych programov. Obec každoročne 

organizuje Deň Dôchodcov, keď sú pozvaný na spoločné posedenie s kultúrnym programom a 

dostanú aj darček. 

 

Zdravotné postihnutie so sebou vedľa zdravotných a duševných problémov prináša 

častokrát i sociálny hendikep, pretože bráni vykonávať niektoré aktivity, čo môže viesť až k 

sociálnemu vylúčeniu. Zdravotne postihnutí sú preto skupinou osôb so špecifickými potreba-

mi. 
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Tabuľka č. 23: Služby a požiadavky seniorov a zdravotne postihnutých občanov 

Súčasnosti poskytované služby seniorom a 

zdravotne postihnutým obyvateľom obce 

Opatrovateľská služba v zmysle zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 

Donáška stravy 

Poskytnutie jedno rázovej sociálnej výpomoci v 

prípade potreby na preklenutie zlej životnej 

situácie 

Chránená dielňa 

Terénna sociálna služba 

Požiadavky cieľovej skupiny Rozvoj terénnych sociálnych služieb 

Rozvoj opatrovateľských služieb 

Rozvoj súčasných a ďalších aktivít a služieb pre 

seniorov v dennom stacionári v oblasti 

kultúrneho vyžitia a trávenia voľného času, v 

oblasti podpory zdravia 

 
 
 
Rodiny, deti a mládež  
 
 

 Pojem „mládež“ nie je v právnom poriadku SR definovaný. Niektoré zákony poznajú 

príbuzné pojmy, ktoré súvisia s vekovým ohraničením života, blízkym veku mládeže. Podľa 

Občianskeho zákonníka, rozhodujúcim je vek 18 rokov, ktorým osoba dovršuje plnoletosť. 

Trestný zákon rozoznáva pojem mladistvý (od 15 do 18 rokov) a osoba, ktorá nie je trestne 

zodpovedná, čo je v tomto zmysle dieťa (do 15 rokov). Zákonník práce používa pojem 

mladistvý zamestnanec (zamestnanec mladší ako 18 rokov). Zákony sociálneho zabezpečenia 

používajú pojem nezaopatrené dieťa (do 25 rokov). Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí 

používa pojem dieťa (do 18 rokov) a mladý dospelý (18 až 25 rokov). 
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 Do tejto cieľovej skupiny patria všetky rodiny s deťmi na území obce, matky s malole-

tými deťmi, viacdetné rodiny a mladé rodiny, neúplné rodiny, deti do 15 rokov a mládež vo 

veku od 15 do 26 rokov.  

 

Tabuľka č. 24: Služby a požiadavky rodín, detí a mládeže 

Súčasnosti poskytované služby rodinám, 

deťom a mladým 

Výchovno – vzdelávacia činnosť (základná a 

materská škola s VJM a VJS v obci) 

Výkon sociálno právnej ochrany a sociálnej 

kurately ÚPSVaR prostredníctvom oddelenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Referát poradensko-psychologických služieb 

ÚPSVR v Galante 

Voľnočasové aktivity a objekty, ktoré sú k 

dispozícii v obci 

Požiadavky cieľovej skupiny Rozvoj aktivít zmysluplného trávenia voľného 

času a podpory zdravého životného štýlu  

Rozvoj voľnočasovej infraštruktúry 

Podpora bývania mladým rodinám s 

prostredníctvom obecných nájomných bytov a 

vytváraním podmienok pre individuálnu bytovú 

výstvbu 

Rozvoj kultúrneho a spoločenského života 
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Osoby ohrozené sociálnym vylúčením  

 

 Sociálne vylúčenie možno považovať za multi-dimenzionálny jav, ktorý je 

kombináciou viacerých faktorov vyplývajúcich z hospodársko-sociálneho charakteru danej 

krajiny. Práve kumuláciou osobných problémov dochádza k rezonancii samotného problému 

vedúceho k pocitom nepotrebnosti, odmietaniu či deprivácii. Existencia týchto osôb je 

natoľko ohrozená, že v súčasných dynamických podmienkach dochádza skôr k prehlbovaniu 

ich problémového stavu ako k samotnej náprave. 

 
 Do cieľovej skupiny spadajú: osoby vracajúce sa z výkonu trestu odňatia slobody, 

osoby, ktorých spôsob života a životné návyky vedú ku konfliktu so spoločnosťou, osoby bez 

prístrešia, obete násilia a trestných činov, osoby závislé na alkohole, či iných návykových 

toxikomániách a závislostiach, osoby ovplyvnené okamžitou alebo dlhodobou krízovou situá-

ciou, osoby s problémom adaptácie, dlhodobo nezamestnaní, etnické menšiny.  

 

Tabuľka č. 25: Služby a požiadavky osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

Súčasnosti poskytované služby osobám 

ohrozením sociálnym vylúčením 

Terénna sociálna práca 

Aktivačné služby 

 

Požiadavky cieľovej skupiny Rozvoj terénnej sociálnej práce 

Prispôsobovanie pracovnej sily trhu práce 

a programy  pre dlhodobo nezamestnaných (45 % 

UoZ je dlhodobo nezamestnaný) 

 

 
 
 

 

  



Komunitný plán obce Žihárec na roky 2016-2026 
 

 32 

SWOT ANALÝZA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
Tabuľka č. 26: SWOT analýza sociálnych služieb obce Žihárec 

Silné stránky Slabé stránky 

- Existencia ZŠ a MŠ s VJM a s VJS  
- Existencia zdravotnej starostlivosť v obci  
- Kvalitne poskytované sociálne služby v 

obci, existencia peňažnej výpomoci  
- Existencia nájomného bývania v obci  
- Existencia opatrovateľskej služby v obci  
- Vypracovaný systém poskytovania 

pomoci, zriadenie Komisie sociálnej, 
zdravotnej a bytovej  

- Dlhoročná tradícia v organizovaní kultúr-
nych, spoločenských podujatí 

- Dobrá spolupráca s aktérmi lokálneho 
života  

- Existencia spolkov a združení 
pôsobiacich v obci  

- Dobrá geografická poloha 
- - Kvalitne organizované hudobné, 

kultúrne a športové podujatia a 
uchovávanie hodnôt a tradícii v obci  

- Spolupráca obce v rámci mikroregiónu 

- Relatívne vysoký podiel obyvateľov 
ohrozených sociálnych vylúčením  

- Zlý tech.stav zdravotného strediska  
- nedostatočná prevencia proti kriminalite a 

drogovým závislostiam mládeže  
- nízka možnosť obyvateľov zamestnať sa 

priamo v obci  
- Absencia vhodného zariadenia pre starých 
ľudí 

- Absencia oddychovej zóny 
- Nedostatočné množstvo detských ihrísk 
- Zlý stav informovanosti turistov 
- Zlý stav materiálno –technickej vybavenosti 

obecných zariadení, budov 
- Vysoká miera nezamestnanosti s nevyrovna-

nou ponukou pracovných miest 
- Zvyšovanie vandalizmu a kriminality v obci 
- Vysoké zastúpenie obyvateľov so základným 

a učňovským vzdelaním  
- Zvyšovanie počtu obyvateľov v poproduk-

tívnom veku 
- Nedostatok finančných prostriedkov na 

plynulé investovanie  a rozvoj obce 

Príležitosti Ohrozenia 

- Zvýšenie príjmu občanov a zlepšenie 
zamestnanosti z dôvodu katastrálnej 
polohy obce, migrácia občanov v rámci 
EÚ  

- Využívanie služieb iných subjektov 
poskytujúcich sociálne služby  

- Existencia súkromného sektora 
pôsobiaceho v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb  

- Existencia spolupráce s inými obcami a 
vyšším územným celkom  

- Zvýšená podpora rodiny zo strany štátu  
- Získanie finančných prostriedkov z fondov 

EÚ a zo štátneho rozpočtu  
- Členstvo MAS 
- Zvyšovanie kvalifikovanej pracovnej sily 
- Vytváranie podmienok so strany štátu pre 

zosúladenie zručností a potrieb trhu práce 

- Odchod pracovnej sily do miest s vyššou 
kvalitou života 

- Legislatívne zmeny v oblasti pracovného 
práva 

- Nedostatok finančných prostriedkov na skva-
litnenie kultúrno-spoločenskej a sociálnej in-
fraštruktúry obce 

- Nárast počtu dôchodcov 
- nepriaznivý ekonomický vývoj  
- zvyšujúca sa nezamestnanosť, a s tým 

spojený znižujúci sa príjem obyvateľstva  
- - rast cien potravín, základných surovín 

a materiálu z dôvodu nepriaznivej 
ekonomickej situácie  

- Neúspešné žiadosti na čerpanie 
finančných prostriedkov z rozpočtu SR 
a EÚ 
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Ciele pre KPSS 
 

 

Cieľ 1   Starostlivosť a podpora cieľových skupín  

Priorita 1.1 Podpora individuálnej bytovej výstavby (2.1.1 Aktivita PHSRO) 

Priorita 1.2 Výstavba nových nájomných bytov (2.1.2 Aktivita PHSRO) 

Priorita 1.3 Vybudovanie multifunkčného ihriska (2.4.1 Aktivita PHSRO) 

Priorita 1.4 Vybudovanie detského ihriska(2.4.2 Aktivita PHSRO) 

Priorita 1.5  Rozšírenie kamerového systému v obci (2.2.1 Aktivita PHSRO) 

 

Cieľ 2   Zlepšiť dostupnosť služieb a zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnych služieb 
 

Priorita 2.1 Rekonštrukcia a materiálno-technické zabezpečenie budovy  Denného stacionára 

pre seniorov (2.3.3 Aktivita PHSRO ) 

Priorita 2.2 Opatrovateľská služba (2.6.1 Aktivita PHSRO) 

Priorita  2.3 Terénna sociálna práca (2.6.2 Aktivita PHSRO) 

 

Cieľ 3   Zvýšiť informovanosť a participáciu cieľových skupín 

Priorita 3.1 Prispôsobovanie pracovnej sily trhu práce a programy  pre dlhodobo 

nezamestnaných (2.5.1 Aktivita PHSRO) 

Priorita 3.2 Organizovanie kultúrnych podujatí (2.5.2 Aktivita PHSRO) 

Priorita 3.3 Zabezpečenie aktualizácií obecných médií (2.5.3 Aktivita PHSRO) 

Priorita 3.4 Propagácia a prezentácia kultúrnych a ľudových tradícií na miestnej a 

regionálnej úrovni (2.5.4 Aktivita PHSRO) 
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Časový plán realizácie  
 

Financovanie KPSS bude zabezpečená z rozpočtu obce, zo štátnych fondov, zo 

štrukturálnych fondov, z bankových úverov, zo zdrojov nadácií a iné prostriedky verejnej 

a neverejnej sféry. V tabuľke č. 27 uvedené náklady sú stanovené približne, ich presná suma 

sa bude meniť v závislosti od finančných možností obce, od možností využitia zdrojov 

Európskej únie a od iných možností financovania. 

Tabuľka č. 27: Časový a finančný plán realizácie KPSS 
Priorita Predpokladaný 

termín realizácie 
Predpokladané 

náklady 
Realizácia projektu je 
viazaná na podmienku 

Podpora individuálnej 
bytovej výstavby 

2016-2023 1 400 000 získanie fin.zdrojov EÚ, 
ŠR 

Výstavba nových 
nájomných bytov 

2016-2018 2 608 820 získanie fin.zdrojov EÚ, 
ŠR 

Vybudovanie 
multifunk čného ihriska 

2016-2018 65 000 získanie fin.zdrojov ŠR 

Vybudovanie detského 
ihriska 

2016-2020 10 000 získanie fin.zdrojov ŠR 

Rozšírenie kamerového 
systému v obci  

2014-2018 650 000 získanie fin.zdrojov EÚ, 
ŠR 

Opatrovateľská služba 2016-2020  získanie fin.zdrojov EÚ 

Terénna sociálny práca 2016-2020  získanie fin.zdrojov EÚ 

Prispôsobovanie pracovnej 
sily trhu práce a programy  
pre dlhodobo nezamest. 

2016-2018  Organizovanie školení/ 
UPSVaR 

Organizovanie kultúrnych 
podujatí 

Priebežne 100 000 získanie fin.zdrojov EÚ, 
ŠR 

Zabezpečenie aktualizácií 
obecných médií 

Priebežne 12 000  

Propagácia a prezentácia 
kultúrnych a ľudových 
tradícií na miestnej a 
regionálnej úrovni 

2016-2018 25 000 získanie fin.zdrojov EÚ, 
ŠR 
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Spôsob vyhodnocovania a plnenia 
 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Žihárec je základným podkladom pre tvorbu 

sociálnych projektov, ktoré obec realizuje, alebo podporuje vytvorenie podmienok na ich 

realizáciu. 

Postup pri realizácii projektu: 

1. schválenie KPSS poslancami obecného zastupiteľstva  

2. realizácia opatrení a aktivít – priebežne počas nasledujúcich rokov 

3. monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia – priebežné monitorovanie a vyhodnocovanie 

koordinátorom projektu za pomoci 

realizačného tímu  

4. aktualizácia KPSS raz ročne 

Realizácia KPSS obce Žihárec bude zabezpečená prostredníctvom základných postupov 

obecného úradu a ďalších spolupracujúcich subjektov, kde dôležitú úlohu zohráva akčná 

skupina vytvorená z predstaviteľov odborných komisií zastupiteľstva a podnikateľských 

subjektov poskytujúcich sociálne služby pre obyvateľov obce, ktorá bude koordinovať 

a kontrolovať celý priebeh realizácie. Aktérmi KPSS sú riadiace orgány, konečný realizátori a 

užívatelia stanovených priorít. 

Monitorovanie a hodnotenie PHSR obce Žihárec sa zabezpečí pomocou monitorovacej 

skupiny, ktorej úloha bude spočívať v kontrole, monitorovaní a hodnotení realizácie 

programu. 

Forma monitorovania môže byť rôzna, ale so zameraním na zistenie miery realizácie 

programu za dané obdobie a miery spokojnosti obyvateľov obce s rozvojom obce, pričom je 

potrebné zabezpečiť informovanie verejnosti o PHSR a o jeho plnení. 

Hodnotenie programu sa uskutoční na základe informácií získaných z monitorovania a 

zabezpečí sa pomocou plnenia stanovených ukazovateľov so zameraním na vyhodnotenie 

efektívnosti realizovanej aktivity. 

Výstupom celého procesu monitorovania a hodnotenia sú monitorovacie a hodnotiace 

správy. Hodnotiace správy zahŕňajú predbežné, následné a tematické hodnotenie a hodnotia 

celkový prínos realizovaných aktivít k cieľom stanoveným v programovom dokumente a 

vzťah medzi plánovanými a realizovanými opatreniami. 



Komunitný plán obce Žihárec na roky 2016-2026 
 

 1 

Dodatok č. 1 

ku Komunitnému plánu obce Žihárec na roky 2016 - 2026 

 

 

Dôvodom vypracovania Dodatku č. 1  ku Komunitnému plánu obce Žihárec na roky 2016 

– 2026 bolo novelizácia zákona 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 je obec povinná podľa § 110ah uviesť komunitný plán sociálnych služieb do súladu 

s § 83 ods.5 do 30.6.2018. 

 

Na základe uvedenej zmeny sa dopĺňa Komunitný plán obce Žihárec Hlava „Analýza 

stavu časť „Sociálna starostlivosť“ nasledovným textom: 

 

Pôsobnosť a kompetencie obce v oblasti sociálnych služieb vymedzuje zákon č. 448/2008, 

v § 80.  

Obec podľa tohto zákona: 

 vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom 

obvode, 

 utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja 

 je správnym orgánom v konaniach o: 

• odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, 

v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú 

službu, 

• zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v predchádzajúcom bode, 

• odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti, 

• povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 

11 a 12, 

vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Na základe lekárskeho posudku a 

sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje 
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• stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,  

 

§ 82 Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia 

 

 Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti  poskytovania 

sociálnych služieb podľa tohto zákona, na komunitnú prácu a  komunitnú rehabilitáciu 

na účel predchádzania vzniku alebo predchádzania  zhoršenia nepriaznivých 

sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych  problémov. 

Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému 

riešeniu problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb. 

Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, 

obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb,  zdravotnej starostlivosti. 

 

§ 83 Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb 

 

• Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci  

 a) s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode, 

 b) s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode. 

• Obec zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým 

spôsobom. 

• Obec schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb a do 15 dní od jeho schválenia ho 

predkladá vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza. 

• v prípade potreby obec vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v §25, § 35, §36 a 

40  na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie 

finančného príspevku podľa §78b s komunitným plánom sociálnych služieb obce, ak je to v 

súlade záujmom a potrebami cieľových skupín v komunite obce Žihárec. 

 

§ 75 

 

• Obec Žihárec poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom 

dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej 

služby požiadala obec. 



Komunitný plán obce Žihárec na roky 2016-2026 
 

 3 

Obec poskytuje finančný príspevok na prevádzkové náklady neverejnému poskytovateľovi 

sociálnej služby iba v prípadoch : 

a) ak neverejný poskytovateľ neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk ( 

§75 ods.1 a 2) 

b) klient denného stacionára s trvalým pobytom v danej obci požiada samosprávu o 

schválenie požadovanej sociálnej služby 

c) obec prehodnotí možnosti poskytovania sociálnej služby pre svojho občana, a ak 

nemá možnosť poskytnúť mu predmetnú službu iným spôsobom, objedná si túto 

službu u neverejného poskytovateľa a uzatvorí s ním písomnú zmluvu o poskytnutí 

finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na základe 

priemernej sumy úhrady za sociálnu službu podľa § 110 a, f novely zákona 

d) obec požiada v danom rozpočtovom roku písomne neverejného poskytovateľa o 

poskytovanie tejto sociálnej služby 

e) neverejný poskytovateľ sociálnej služby doručí obci zoznam osôb (trvalé 

bydlisko) s uvedením osobných údajov, ktorým sociálnu službu poskytuje 

f) neverejný poskytovateľ sociálnej služby podá na obec písomnú žiadosť o 

poskytnutie finančného príspevku na prevádzkové náklady a určí výšku ekonomicky 

oprávnených nákladov (okrem platov) 

g) obec si zmluvne stanoví po dohode s neverejným poskytovateľom spôsob kontroly 

účelnosti využitia poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu obce na 

prevádzkové náklady klienta s trvalým pobytom v danej obci 

 

 

 

Alajos Baranyay 

starosta obce 

 

Vyvesený: 29.03. 2018 

Zvesený: 02.05. 2018 

 


