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Zoznam použitých skratiek  

ATSP asistent terénneho sociálneho pracovníka,  

CCP  celková cena práce 

CSS Centrum sociálnej starostlivosti 

CVČ  Centrum voľného času  

DS  Dunajská Streda 

EON  ekonomicky oprávnené náklady  

EU  Európska únia  

FP  finančné prostriedky 

KPSS  komunitný plán sociálnych služieb  

KV  kapitálové výdavky  

MŠ materská škola 

MsZ  Mestské zastupiteľstvo  

OZ  občianske združenie  

RO  rozpočtová organizácia  

SOBD  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov  

SPODaSK  Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela  

SR  Slovenská republika  

SS  sociálne služby  

SODB 2021 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 

TSP, SP  terénny sociálny pracovník, sociálny pracovník 

TTSK  Trnavský samosprávny kraj  

ŤZP  ťažko zdravotne postihnutý  

UoZ  uchádzači o zamestnanie  

ÚPSVaR  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  

VÚC  vyšší územný celok  

VZN  Všeobecné záväzné nariadenie  

ZpS  zariadenie pre seniorov  



ZSS  zariadenie sociálnych služieb  

ZŠ základná škola 

ZUŠ  základná umelecká škola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvod 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2022-2027 (ďalej len KPSS 

DS) je strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého vyplýva samospráve 

zo  zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 

448/2008 Z. z.).  

Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja 

sociálnych služieb v meste.  

Právny rámec v oblasti sociálnych služieb dopĺňajú právne predpisy ako napr.:   

• zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

• zákon NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 

• zákon NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

Hlavné ciele komunitného plánovania sociálnych služieb: 

• identifikovať potreby v sociálnej oblasti na území mesta, 

• hľadať optimálne riešenia vybavenosti a efektívnosti sociálnych služieb, ktoré najlepšie 

zodpovedajú miestnym podmienkam a potrebám ľudí pomocou dostupných a 

kvalitných foriem sociálnej pomoci, 

• zabezpečovať zdroje na jednotlivé druhy sociálnych služieb (technickú, personálnu a 

finančnú vybavenosť), 

• predchádzať sociálnemu vylúčeniu, chudobe, sociálnej odkázanosti, vzniku sociálno-

patologických javov a prehlbovaniu týchto negatívnych spoločenských javov. 

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na obdobie 2016 - 2020 bol 

schválený MsZ DS dňa 24. novembra 2015 uznesením číslo 187/2015/9. 

Doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 v časti VI. Stratégia 

rozvoja – ciele a opatrenia na roky 2016 - 2020 bolo schválené MsZ DS dňa 17.04.2018 

uznesením číslo 580/2018/26.  

Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 

2016 – 2020 do 31. decembra 2021 bolo schválené na 17. zasadnutí MsZ DS dňa 8. decembra 

2020 uznesením číslo 341/2020/17. 

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027 je rozdelený 

na tri časti. Analytická časť KPSS DS začína vyhodnotením plnenia cieľov Komunitného plánu 

sociálnych služieb na roky 2016 – 2020 v znení dodatkov, ktoré slúži ako odrazový mostík pre 

plánovanie sociálnych služieb v novom období. Nasleduje krátke zhrnutie demografickej 

analýzy a prognózy pre mesto. Podrobnejšie údaje o demografii obsahuje dokument Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022-2027, z dôvodu 

nezverejnenia informácií zo SODB 2021 údaje budú aktualizované na základe potreby. 

Rozpočtované náklady a štatistiky poskytujú pohľad na existujúcu sociálnu podporu 

obyvateľov mesta. Druhá časť obsahuje analýzu poskytovateľov sociálnych služieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, zároveň prináša aj prehľad poskytovaných sociálnych 



služieb inými poskytovateľmi v územnom obvode mesta Dunajská Streda. V poslednej časti sú 

ciele a úlohy pre hlavné cieľové skupiny, s ktorými tento dokument pracuje.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027 

definuje nasledovnú strategickú víziu mesta Dunajská Streda:  

„V roku 2027 mesto Dunajská Streda bude inteligentné, konkurencieschopné a prosperujúce 

mesto so smart riešeniami, a to tak po stránke ekonomickej, sociálnej a environmentálnej, ako 

aj z hľadiska kvality života jeho obyvateľov. Mesto Dunajská Streda bude dobre hospodáriacim 

a 

dobre riadeným mestom.  

Mesto Dunajská Streda bude významným centrom vzdelávania, kultúrneho a spoločenského 

života juhozápadného Slovenska, školské inštitúcie v meste budú produkovať kvalitnú 

pracovnú 

silu schopnú uplatniť sa na trhu práce v rámci EÚ. Na území mesta budú vytvorené podmienky 

pre podporu zdravého životného štýlu. Kultúrna a športová infraštruktúra budú poskytovať 

obyvateľom i návštevníkom mesta všestranné možnosti oddychu. 

Sociálne a zdravotné služby poskytované v meste budú na vysokej úrovni. Mesto sa bude 

intenzívne starať o marginalizované skupiny a bude podporovať rovnosť príležitostí – bude 

mestom, 

v ktorom všetci majú rovnaké šance. 

V meste bude zabezpečené dostatok verejnej zelene a ulice, chodníky, parky, námestia budú 

udržiavané v čistote. Mesto bude podporovať trvalo udržateľné a efektívne využívanie 

prírodných 

zdrojov pri zabezpečení ochrany životného prostredia a adaptácie na zmenu klímy s podporou 

energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Kvalita životného prostredia bude 

vysoká. 

Mesto bude centrom služieb, obchodu, cestovného ruchu a priemyslu na Žitnom ostrove. 

Prosperujúce hospodárstvo mesta bude založené na troch pilieroch – priemyselnej výrobe, 

službách 

a cestovnom ruchu. Služby budú na vysokej kvalitatívnej úrovni a budú slúžiť aj pre potreby 

občanov širšieho regiónu. Obyvatelia mesta budú využívať rozvinutú dopravnú, technickú a 

občiansku infraštruktúru. Na území mesta budú primerané pracovné ponuky aj pre 

najzraniteľnejšie 

skupiny obyvateľstva. Dunajská Streda bude patriť medzi mestá Slovenska s rozvinutým 

cestovným ruchom.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Analytická časť  

Účelom Analytickej časti KPSS DS je ukázať východiskové údaje o potrebách obyvateľov 

cieľového územia a o súčasnom stave poskytovaných sociálnych služieb na danom území. 

Kvalita a úplnosť analytickej časti má rozhodujúci vplyv na stanovenie budúcich priorít rozvoja 

sociálnych služieb, ktoré budú spracované v strategickej časti dokumentu.  

 

 

1.1 Vyhodnotenie plnenia cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta Dunajská Streda za obdobie 2016 - 2020 v znení jej dodatkov 

Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou všetkých plánovacích činností. Znamená pozorné a 

pravidelné sledovanie procesov a ich výstupov a porovnávanie reálneho stavu so stavom 

plánovaným. Jeho cieľom je posúdiť, do akej miery boli vďaka uskutočňovaným aktivitám a 

projektom dosiahnuté vytýčené ciele komunitného plánu. Zároveň je jeho úlohou zaznamenať 

aj informácie, ktoré sú využiteľné k presnejšiemu a reálnejšiemu vymedzeniu cieľov 

nasledujúceho obdobia.  

Komunitný plán nadväzoval na PHSR mesta Dunajská Streda na roky 2015-2020 (s predĺžením 

do 31.12.2021), určoval, resp. odporúčal investičné aktivity zamerané na vybudovanie nových, 

resp. rekonštrukciu existujúcich zariadení sociálnych služieb a aktivity neinvestičného 

charakteru, cieľom ktorých bolo zvyšovanie dostupnosti a skvalitňovanie služieb. Do tohto 

plánu boli zaradené aj podporné aktivity zamerané na podporu dobrovoľníctva, záujmových 

aktivít rôznych cieľových skupín a pod. 

MsZ DS každoročne bolo informované o plnení a priebehu jednotlivých opatrení a úloh 

(aktivít), vrátane špecifikácii plánovaných finančných prostriedkov (čerpania výdavkov a 

plnenia príjmov) potrebných na ich implementáciu, k jednotlivým aktivitám boli priradené 

a vyhodnotené merateľné ukazovatele, naplánovaný orientačný termín ich realizácie a ďalšie 

štatistické údaje.  

Ciele stanovené v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na obdobie 

2016 - 2020 v znení dodatkov boli nasledovné:  

Zlepšenie a skvalitnenie sociálnych služieb v meste Dunajská Streda 

Dobrá dostupnosť, informovanosť a zrozumiteľnosť sociálnych služieb pre občanov je splnená. 

Napriek tomu v ďalšom plánovacom období bude potrebné venovať tomuto cieľu pozornosť, 

najmä čo sa týka dostupnosti a zrozumiteľnosti z pohľadu jednotlivých cieľových skupín. 

K hodnoteniu splnenia cieľu treba konštatovať aj fluktuáciu resp. nedostatok zamestnancov na 

niektorých pracovných pozíciách (zdravotná sestra, opatrovateľ/ka) a nedostatok mzdových 

prostriedkov na zvyšovanie motivácie kvalifikovaných zamestnancov pracovať v sociálnej 

oblasti. Vzhľadom na to, že kvalitné sociálne služby sú závislé od rozvoja ľudských zdrojov, je 

potrebné v nasledujúcom období venovať zvýšenú pozornosť vytvoreniu podmienok pre 

naplnenie tohto cieľa. Je dôležité si v tejto súvislosti uvedomiť, že sociálne služby sú služby 

osobného charakteru, kde spokojnosť prijímateľa/užívateľa sociálnej služby je závislá od 

kvality ľudských zdrojov a profesionálneho výkonu sociálnej práce a odborných činností.  

 

Posilnenie a rozšírenie rozsahu služieb pre seniorov v meste Dunajská Streda 

Pomocou dvoch úspešných projektov v rámci opatrovateľskej služby (Podpora opatrovateľskej 

služby v meste Dunajská Streda a Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste 

Dunajská Streda) s cieľom zabezpečenia dostatočnej kapacity opatrovateľskej služby 



vzhľadom na aktuálne potreby seniorov a osôb so ZŤP sme boli prijímateľmi finančných 

prostriedkov do februára 2022 vo výške 400 140 € a od marca 2022 budeme môcť čerpať na 21 

mesiacov 499 800 €. Vďaka týmto dvom projektom sa rozšírila opatrovateľská služba na území 

mesta.  

V rámci podporovaného spoločného stravovania seniorov sa v CSS DS, ZpS DS a Gastro DS 

s.r.o. poskytuje stravovanie osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

zabezpečenie základných životných potrieb, osobám s ŤZP, nepriaznivým zdravotným stavom 

a osobám v dôchodkovom veku za zvýhodnenú cenu. Stravovanie môže byť zabezpečené aj 

prostredníctvom donášky stravy do domácnosti. Pomocou spoločnosti Gastro DS s.r.o. 

ponúkame v každej lokalite mesta geograficky blízku možnosť stravovania seniorov za 

zvýhodnenú cenu.  

Implementácia a využívanie technických prostriedkov, najmä telekomunikačných technológií, 

v systéme sociálnych služieb bol splnený. Cieľom uvedeného druhu sociálnych služieb je najmä 

zabezpečiť pocit bezpečnosti pre prijímateľov. T.č. domáce tiesňové volanie ponúkame 

v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou so sídlom v Trnave a v spolupráci s 

Asociáciou samaritánov SR. V prípade ukončenia spolupráce bude treba opätovne hľadať 

možnosť zapojiť sa do projektu.  

Aktivizačné programy a preventívne projekty zamerané na ochranu proti zneužívaniu a zlému 

zaobchádzaniu so staršími ľuďmi zabezpečujú naši externí partneri (MsP, OR PZ, lekári atď.) 

v Mestskom klube dôchodcov (v Dennom centre) a v Zariadení pre seniorov.  

Tretí sektor aktívne prispieva k spestreniu aktívneho života seniorov, pomáha uľahčiť 

každodenný život a fungovanie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a 

nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré sú doma a nie sú umiestnené v zariadeniach sociálnych 

služieb. Do systému sprostredkovania kontaktu so spoločenským prostredím sme zapojili aj 

tretí sektor, aj dobrovoľníkov, s osobitným zreteľom na mládež a charitu. Zvýšením úrovne 

sociálnych kontaktov cieľových skupín a ostatných obyvateľov mesta podporovali ich 

neformálne aktivity prispievajúce k spoločenskému kontaktu a sebestačnosti. Podporou 

aktívneho starnutia – rozvoja voľnočasových a aktivizačných aktivít – ponúkame širokú ponuku 

voľnočasových, vzdelávacích a aktivizačných aktivít pre seniorov v meste umožňujúcich 

aktívne starnutie ako súčasť životného štýlu.  

 

Podpora a zvýšenie integrácie fyzických osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti 

Dôstojný a bezpečný život občanov so zdravotným postihnutím a seniorov podporený 

dostatkom komplexných sociálnych služieb, s cieľom dosiahnuť a čo najdlhšie udržať ich 

samostatnosť a nezávislosť je hodnotený ako splnený. Nedostatky sú ešte v debarierizácii 

prostredia a v aktivitách smerujúcich na ľudí so zmyslovým postihnutím. 

Zámerom aktivít v Zariadení pre seniorov a v Centre sociálnej starostlivosti za účelom 

zvyšovania kvality sociálnych služieb bolo:  

• inšpirovať a motivovať klientov ku kreatívnemu tráveniu voľného času, primerane 

upraveného podľa veku, zdravotného stavu a duševného zdravia, 

• zlepšiť psychickú ako aj fyzickú kondíciu klientov formou terapií v príjemnom prostredí 

a s využitím rôznorodých rehabilitačných pomôcok (v ZpS a v Dennom stacionári), 

• dosiahnuť zachovanie individuálnych zručností jednotlivých prijímateľov sociálnej 

služby (v ZpS a v Dennom stacionári), 

• zlepšiť kvalitu materiálno-technického vybavenia terapeutických miestností,  

• zabezpečiť nové terapeutické metódy s cieľom zlepšenia telesného a duševného zdravia 

klientov (v ZpS a v Dennom stacionári). 

Postupne sa rieši vo všetkých inštitúciách na území mesta debarierizácia.   

 

 



Zlepšenie prevencie, efektívnejšie využívanie existujúcich možností a zdrojov a tým spomalenie 

nárastu sociálno-patologických javov 

Boj proti vytváraniu sociálno-patologických javov vyžaduje komplexný prístup prevencie, 

riešenia zamerané na príčiny a vplyvy mikroprostredia a účinnú koordinovanú spoluprácu 

všetkých subjektov prevencie. Subjektmi prevencie sú orgány, organizácie a inštitúcie, ktoré sú 

realizátormi preventívnych aktivít a opatrení uskutočňovaných samostatne alebo v partnerstve. 

Štatistické ukazovatele kriminality a inej protispoločenskej činnosti v okrese Dunajská Streda 

zodpovedajú celoslovenskému vývoju celkovej kriminality. Mesto realizuje množstvo aktivít 

na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.  

V meste sú pomerne veľké škody spôsobené vandalizmom. Mestská polícia Dunajská Streda 

zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v meste, prevádzkuje kamerový systém mesta, 

ale plní aj preventívnu funkciu. Mesto v spolupráci s Mestskou políciou realizuje preventívne 

aktivity sociálno-patologických javov formou vzdelávania, prednášok a besied v školách 

a sociálnych zariadeniach a v materských školách sa pravidelne uskutočňujú stretnutia 

s príslušníkmi Mestskej polície, Policajného zboru SR a Hasičského a záchranného zboru SR.  

Preventívne aktivity súvisiace s bezpečnou premávkou sa realizujú v rámci Dňa bez áut.  

Cieľom osvetových činností je skvalitnenie prevencie sociálno - patologických javov v skupine 

rodina, deti a mládež a spomalenie rastu počtu mladých ľudí so závislosťou. V spolupráci so 

školami bude potrebné pokračovať v komplexnom riešení prevencie vo všetkých oblastiach, 

najmä v oblasti kriminality, požívania alkoholu, fajčenia a drogových závislostí.  

 

Zmiernenie zhoršujúceho sa stavu životnej úrovne osôb ohrozených sociálnym vylúčením  

Myšlienkou vybudovania Komunitného centra sa mesto Dunajská Streda začalo zaoberať ešte 

v roku 2014. Po neúspešných projektoch sa v roku 2018 podarilo získať finančné prostriedky 

na rekonštrukciu a na materiálne vybavenie budovy nachádzajúcej sa na Kračanskej ceste. 

Neďaleko komunitného centra sa nachádza najväčšia rómska komunita na území mesta 

Dunajská Streda s počtom obyvateľov cca. 342 osôb. Zámer zriadiť a prevádzkovať Komunitné 

centrum v Dunajskej Strede (ďalej len KC) bol schválený na základe uznesenia MsZ DS č. 

26/2019 zo dňa 26.11.2019.  

V komunitnom centre je prijímateľom sociálnej služby poskytované sociálne poradenstvo, 

krízová intervencia, realizujú sa skupinové a komunitné aktivity. Neodmysliteľnou súčasťou 

pomoci prijímateľom je pomoc s oddlžovaním. Sociálne služby sú prijímateľom poskytované 

ambulantne a v prípade potreby aj terénnou formou.    

Služby komunitného centra okrem prijímateľov marginalizovanej rómskej komunity môžu 

využívať aj ostatní obyvatelia mesta. Poslaním Komunitného centra je systematická práca s 

deťmi  a mládežou, užšia spolupráca s rodičmi a pedagógmi, prostredníctvom vzdelávacích a 

voľnočasových aktivít. Tieto aktivity vedú klientov k svojpomoci a predchádzajú krízovým 

situáciám, sociálno-patologickým javom a rizikovému správaniu. Cieľom je výchova a 

vzdelávanie komunity mesta pri budovaní tolerancie k odlišnosti a úcte k dodržiavaniu 

zákonov, všeobecne záväzných predpisov a spoločenských a etických noriem tolerovaných 

spoločnosťou.  

Ciele a úlohy KC Dunajská Streda:  

a) Znižovanie nezamestnanosti prijímateľov sociálnych služieb 

b) Zvyšovanie gramotnosti obyvateľov 

c) Znižovanie výskytu sociálno-patologických javov, najmä prevencia šikanovania v 

školách, kyberšikany a znižovanie drobnej kriminality maloletých a mladistvých 

d) Zvyšovanie sebaobslužnosti, sebareflexie, rozvoj zručností  

e) Poskytovanie komplexných sociálnych a komunitných služieb jednotlivcovi, rodine 

a komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosť na zabezpečenie vlastnej pomoci, 

sociálnej mobility, osvojenie si sociálnych zručností a vlastnú sebarealizáciu 



f) Prevencia záškoláctva a dôležitosť vzdelávania 

g) Oddlžovanie klientov 

h) Prevencia infekčných chorôb, budovanie hygienických návykov 

i) Sexuálna výchova mládeže, znižovanie počtu pôrodov maloletých matiek 

j) Odstraňovanie bariér a stereotypov, ktoré prevládajú medzi majoritnou a minoritnou 

skupinou danej komunity 

k) Intenzívne podporovať občanov v možnosti využívať služby poskytované pracovníkmi 

KC, uľahčiť im cestu pri hľadaní pracovných príležitostí, podať pomocnú ruku pri 

riešení každodenných problémov, vďaka tomu stále viac rozvíjať ich sociálne zručnosti 

l) Budovať a prehlbovať partnerstvá so záujmovými združeniami, zvyšovať samotnú 

kvalitu poskytovaných služieb v oblasti špecializovaného poradenstva u dospelých 

klientov aj pri riešení problémov rodín 

m) Skvalitňovať spoluprácu s rodičmi problémových detí, prejaviť úprimný záujem o 

zlepšenie ich prístupu ku škole, k povinnostiam, ktoré každodenný život so sebou 

prináša. Nasmerovať ich pozornosť na voľnočasové krúžky a aktivity, záujmové 

aktivity v oblasti kultúry, umenia, športu a vzdelávania. Dať deťom možnosť prejaviť 

sa a prezentovať sa svojimi úspechmi na verejnosti aj prostredníctvom komunitných 

aktivít 

n) Pokračovať v intenzívnej spolupráci so všetkými základnými školami v Dunajskej 

Strede, špeciálnymi základnými školami v Dunajskej Strede, Strednou zdravotníckou 

školou v Dunajskej Strede, všetkými odbornými školami pôsobiacimi na území mesta, 

s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, Okresným riaditeľstvom 

policajného zboru v Dunajskej Strede, Okresným súdom v Dunajskej Strede, s Centrom 

pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Bratislava, s Centrom pre rodiny a deti 

v Dunajskej Strede, so Slovenským červeným krížom, s exekútorskými úradmi, 

občianskymi združeniami, vedením mesta aj miestnymi cirkvami a Farskou Charitou 

v Dunajskej Strede. 

Na zabezpečenie činnosti KC využijeme nenávratné finančné prostriedky získané v rámci 

projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít – II. fáza – začiatok projektu 13.12.2021 s dvoma pracovníkmi, garant KC a asistent 

odborného pracovníka. 

Ďalším projektom zameraným na inklúziu je Terénna sociálna práca – projekt momentálne nie 

je aktívny, pracovná pozícia bola obsadená v júni 2021.  

Zámerom samosprávy využitím nenávratných finančných prostriedkov získaných v rámci 

projektov Podpora opatrovateľskej služby v meste Dunajská Streda a Zlepšenie dostupnosti 

opatrovateľských služieb v meste Dunajská Streda bolo zastrešiť potreby obyvateľov mesta v 

oblasti opatrovateľskej služby vlastnými personálnymi kapacitami a počítame s ďalším 

rozšírením sociálnej služby o potrebné kapacity pre klientov s rôznym stupňom odkázanosti. 

Ciele projektu : 

- podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do 

pobytových zariadení, 

- poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v 

prirodzenom domácom prostredí,  

- zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným 

postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom pre seniorov a podporiť ich zotrvanie v 

prirodzenom prostredí v rodine a komunite, 

- vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a 

ich rodín viesť samostatný život - prispeje k zabezpečeniu práva občanov na poskytovanie 

opatrovateľskej služby. 



Veľmi pozitívne možno hodnotiť koordinovaný prístup pri riešení problematiky ľudí bez 

domova. Nocľaháreň mesta Dunajská Streda ako sociálna služba krízovej intervencie bola 

zaregistrovaná na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja 

v Trnava s miestom poskytovania Kukučínova 4028, Dunajská Streda od 28. júna 2018. 

Kapacita nocľahárne je 12 lôžok. Poskytovanie sociálnych služieb, spôsob určenia úhrady 

a výšku úhrady za sociálne služby v Nocľahárni mesta Dunajská Streda upravuje VZN mesta.  

Registrovaná sociálna služba je čiastočne financovaná aj z kapitoly Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR. Klienti hradia časť nákladov spojených s poskytovaním 

sociálnych služieb za ubytovanie a za utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej 

základnej osobnej hygieny. Je im poskytnuté aj bezplatné základné sociálne poradenstvo. V 

roku 2020 bola nocľaháreň v celoročnej prevádzke, v roku 2021 podľa potreby, jej vyťaženosť 

bola na úrovni 80 – 100 %.   

 

 

1.2 Závery k hodnoteniu KPSS 2016-2020 v znení dodatkov  

V rámci hodnotenia existujúceho KPSS bola teraz zameraná pozornosť na hodnotenie 

všeobecných cieľov. Vyhodnotenie špecifických cieľov obsahuje každoročné vyhodnotenia 

plnenia komunitného plánu. 

Štruktúra KPSS je navrhnutá dobre ale chýba kompatibilita štruktúry KPSS so štruktúrou 

programového rozpočtu, čo spôsobuje nižšiu transparentnosť vo vzťahu k zdrojovému krytiu 

jednotlivých aktivít a sťažuje aj systém hodnotenia vo vzťahu k efektivite vynakladaných 

finančných prostriedkov na sociálnu oblasť.  

Na základe vykonaných analýz z verejne dostupných podkladov k hodnoteniu (realizačné 

plány, vyhodnotenia realizačných plánov KPSS, záverečné účty mesta, strategické dokumenty 

o bezdomovectve, informácie na web sídle a pod.) ako aj rozhovorov možno konštatovať, že 

ciele, priority a opatrenia na obdobie rokov 2016 - 2020 v znení dodatkov boli nastavené 

správne, zodpovedajú požiadavkám a potrebám praxe, a splnené.  

 

 

1.3 Rozpočtované náklady a štatistiky na vybrané sociálne služby 

Obyvateľstvo mesta je starnúce. Práve starnutie sa stáva jedným z kľúčových faktorov, ktoré 

významnou mierou ovplyvní charakter a celkové fungovanie miestnej komunity. Vzhľadom na 

starnutie populácie trend vývoja výdavkov do sociálnej oblasti by mal zodpovedať 

demografickému trendu. Starnutím obyvateľstva sa zvyšuje početnosť výskytu fyzického či 

mentálneho postihnutia a vedie k odkázanosti na sociálny systém a má za následok zvýšený 

dopyt po dlhodobej starostlivosti.  

 
Výdavky na opatrovateľskú službu 

                                              Rok 

Ukazovateľ 

2017 2018 2019 2020 2021 

Počet opatrovateliek 14 25 47 49 t.č. bez  

údajov 

Počet hodín opatrovania  21 621,5 39 378,42 56 127,15 61 022,50 62 255,61 

Príjmy za poskytovanie OS 12 972,90 € 23 627,05 € 33 676,29 € 36 613,50 € 49 804,49 

Príjmy za 1 hodinu OS 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,80 



Náklady na 1 rok v Eur 104 030,04 € 205 454,45 € 314 823,94 € 376 289,27 € t.č. bez  

údajov 

Mzdy 69 918, 07 € 139 690,29 € 216 290,47 € 260 388,12 € t.č. bez  

údajov 

Náklady na 1 prijímateľa na 1 rok v 

Eur 

4 523,04 € 5 136,36 € 5 830,07 € 6 377,78 € t.č. bez  

údajov 

Na 1 prijímateľa na 1 mesiac v Eur 376,92 € 428,,030 € 485,83 € 531,48 € t.č. bez  

údajov 

Náklady na 1 hodinu opatrovania v 

Eur 

4,81 € 5,21 € 5,60 € 6,16 € t.č. bez  

údajov 

poznámka   Projekt OS Projekt OS Projekt OS 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že bežné výdavky z rozpočtu mesta Dunajská Streda do 

oblasti opatrovateľskej služby neustále narastajú. 

 

Mesto poskytuje každoročne k vianočným sviatkom jednorazový finančný príspevok 

poberateľom starobného dôchodku, ktorí dovŕšili 75 rokov veku a majú trvalý pobyt na území 

mesta Dunajská Streda, bez ohľadu na výšku dôchodku. 

 
Jednorazový príspevok poberateľom starobného dôchodku, ktorí dovŕšili 75 rokov veku 

Rok  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet osôb nad 75 rokov veku 1206 1266 1356 1448 1490 1514 

Vyplatený jednorazový finančný 

príspevok 

23160,- € 23820,- € 25340,-€ 27000,- € 27140,- € t.č. bez  

údajov 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Ťažké zdravotné postihnutie definuje zákon č. 447/2008 Z. z. o kompenzáciách sociálnych 

dôsledkov zdravotného postihnutia ako zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy 50 a 

viac percent. Pod kompenzáciou sa rozumie zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku 

ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov alebo poskytovaním sociálnych služieb. Osoby s 

ŤZP sú alebo môžu byť potencionálnymi prijímateľmi sociálnych služieb. 

 

Mesto poskytuje pre rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím s preukazom ZŤP vo 

veku do 18 rokov jednorazovú finančnú pomoc k vianočným sviatkom a to bez ohľadu na výšku 

ich dôchodku. 

 
Vianočná jednorazová pomoc pre rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím 

Rok  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet rodín s deťmi s ŤZP s preukazom ZŤP vo 

veku do 18 rokov 

23 21 21 25 28 31 

Vyplatená vianočná jednorazová pomoc 460,- € 340,-€ 340,- € 320,- € 420,- € 460,- € 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Príspevok na obnovu rodinných pomerov dieťaťa (tvorba úspor) do roku 2018, resp. príspevok 

na osamostatnenia sa mladého dospelého od roku 2019 sa poskytuje ako jednorazový príspevok 

mladému dospelému po skončení vykonávania opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z.   

 



Príspevok na osamostatnenia sa mladého dospelého  

Rok  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet vyplatených príspevkov  4 3 2 0 0 0 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. mesto spolupracuje s ÚPSVaR a inými orgánmi 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovanými subjektmi a ďalšími 

právnickými osobami a fyzickými osobami pri hľadaní možnosti návratu detí do rodinného 

prostredia, resp. možnosti zverenia detí do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby alebo 

pestúnskej starostlivosti. Za tým účelom sú vykonávané šetrenia a sú spracované správy o 

rodinných, bytových a sociálnych pomeroch dotknutých rodín. Túto činnosť zabezpečuje 

sociálny pracovník Mestského úradu v Dunajskej Strede. 

 
Správy o rodinných, bytových a sociálnych pomeroch 

Rok  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet šetrení I. 27 15 24 23 24 12 

Počet šetrení II. 25 15 15 23 17 0 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

V zmysle zákona č.305/2005 Z.z. patrí do pôsobnosti mesta podieľanie sa na spracovaní a 

plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom. V zmysle tohto ustanovenia mesto Dunajská Streda 

spolupracuje s detskými domovmi a Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri tvorbe plánov 

sociálnej práce s dieťaťom a tým sa podieľa na určení formy starostlivosti a ďalšom rozvoji 

dieťaťa. 

 
Plán sociálnej práce s dieťaťom 

Rok  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet prípadov 0 3 10 9 2 0 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov 

domácnosti. V zmysle Zákona NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení neskorších predpisov pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje za účelom zabezpečenia 

ochrany tých, ktorí si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť alebo zvýšiť 

príjem vlastnou prácou za taxatívne vymedzených zákonom stanovených podmienok. Pomoc 

v hmotnej núdzi je dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok 

na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie. Nárok na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný 

príspevok sa uplatňuje podaním žiadosti na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta 

trvalého pobytu občana.  
 

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke so spoločne posudzovanými osobami z počtu 

obyvateľov za september 2021 

    Počet pob. PHN so 

spoločne posudz. 

osobami 

Počet obyvateľov k 

31.12.2020 

Podiel osôb v HN z počtu 

obyvateľov  v % 

  Slovenská republika 125 655 5 459 781 2,30 

kraj Trnavský kraj 4 186 565 324 0,74 

okres Dunajská Streda 1 127 123 355 0,91 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 



Počet poberateľov vybraných dávok pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného -  údaje 

za september 2021: 
  DvHN 

a prísp. 

k dávke 

z toho  

ženy 

DvHN - UoZ z toho  

ženy 

DvHN - 

základné 

životné 

podmienky 

z toho  

ženy 

DvHN 

cudzinci 

z toho  

ženy 

Osobitný 

prísp. 

z toho  

ženy 

SR 58 718 31 

130 

37 198 20 

360 

13 750 5 176 249 162 2 797 1 244 

Trnavský 

kraj 

2 739 1 346 735 378 890 330 17 14 64 33 

Dunajská 

Streda 

683 403 222 135 201 88 1 1 10 5 

 

  

  Resocializačný 

prísp. 

z toho  

ženy 

Náhradné 

výživné - 

neplatené 

výživné 

z toho  

ženy 

Náhradné 

výživné - 

sirotský 

dôchodok 

z toho  

ženy 

Náhradné 

výživné - 

neplatené 

výživné - 

počet detí 

Náhradné 

výživné - 

sirotský 

dôchodok 

- počet 

detí 

SR 306 33 4 457 4 052 509 483 6 825 931 

Trnavský kraj 43 9 425 391 29 27 611 38 

Dunajská 

Streda 

8 2 110 101 9 9 151 10 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností a dotácia na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa ohrozených sociálnym vylúčením  je dotácia upravená 

zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR. O priznaní, resp. nepriznaní dotácie rozhoduje príslušný ÚPSVaR.  

Dotácie slúžia na podporu výchovy k plneniu školských povinností, a to na úhradu školských 

potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie v prípravnej triede materskej školy 

a vzdelávanie na základnej škole a na podporu výchovy k stravovacím návykom detí a žiakov 

ohrozených sociálnym vylúčením.  

 
Počet dotácií na podporu výchovy k plneniu školských povinností a dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa ohrozených sociálnym vylúčením 

Rok  2020 2021 

Počet dotácií  15980 7794 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Podľa zákona o pohrebníctve je samospráva povinná v prípadoch, že na jej území došlo 

k úmrtiu, zabezpečiť pochovanie nebohých, ak nikto nezabezpečil pohreb alebo ak sa nezistila 

totožnosť mŕtveho. Pri úmrtí občana, ktorému nemá kto zabezpečiť pohreb, mesto uhradí 

najnutnejšie pohrebné výdavky na základe skutočne vynaložených nákladov. Úhradu 

poskytnutej sumy si mesto v plnej výške uplatní v dedičskom konaní po zosnulom občanovi. 

Ak občan nezanechal žiadny majetok, výdavky spojené s pohrebom znáša mesto. 
 

 

 

 

 

 



Úmrtie občana bez rodinného príslušníka 

Rok  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet úmrtí 5 0 2 3 3 2 

Finančná čiastka v EUR 2076,12 € 0 940,04 € 960,88 € 1275,- € 894,60 € 

- z toho vysporiadané v rámci 

dedičského konania 

  490,79 € 0 595,- € 595,- € 429,- € 0 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

 

1.4 Štatistiky trhu práce a ekonomickej situácie obyvateľov  

Najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera nezamestnanosti. Mesto patrí 

medzi regióny Slovenska s priemernou úrovňou nezamestnanosti, miera nezamestnanosti 

v riešenom území je okolo celoštátneho priemeru. V období 2020-2021 evidovaná miera 

nezamestnanosti v širšom okolí mesta, t.j. v okrese Dunajská Streda mierne narástla, 

pohybovala sa okolo 6-7 %. 

Rôzne vekové a vzdelanostné skupiny sa vyznačujú rôznymi mierami nezamestnanosti. Vo 

všeobecnosti je nezamestnanosť vyššia u mladých ľudí, u ľudí s nízkym vzdelaním a mnohokrát 

aj u ľudí blízko dôchodkového veku. Zlepšenie systému vzdelávania má potenciál znížiť mieru 

nezamestnanosti. 

 
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie 

obdobie  z toho  

 celkom občania so 

ZP 

mladiství absolventi 

Obdobie: 2021/09 685 42 0 31 

Obdobie: 2021/08 756 36 1 37 

Obdobie: 2021/07 822 40 1 39 

Obdobie: 2021/06 828 40 2 39 

Obdobie: 2021/05 868 44 2 37 

Obdobie: 2021/04 893 41 2 37 

Obdobie: 2021/03 884 39 3 36 

Obdobie: 2021/02 861 42 3 29 

Obdobie: 2021/01 850 43 3 32 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie – za september 2021: 
 

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

  

UoZ 

spolu 

z toho               

  absolvent 

školy 

občan 

starší 

ako 50 

rokov 

veku 

dlhodobo 

nezam. 

občan 

občan - 

vzdelanie 

nižšie 

ako 

stredné 

odborné 

občan - 12 

kal. mes. 

nemal pravid.  

platené 

zamestnanie 

štátny 

príslušník 

tretej krajiny 

– azyl/ 

doplnková 

ochrana 

osamelý občan 

– starostlivosť 

o odkázanú 

osobu/ 

starajúci sa o 

dieťa 

občan so 

zdrav.  

post. 

565 31 227 301 178 364 0 0 43 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vlastné spracovanie 

 

 

Štruktúra UoZ podľa doby evidencie (v mesiacoch) - za september 2021 

UoZ 

spolu 

v tom  

do 3 

m. 

4 - 6 

m. 

7 - 9 

m. 

10 - 12 

m. 

13 - 18 

m. 

19 - 24 

m. 

25 - 30 

m. 

31 -  

36 m. 

37 - 42  

m. 

43 - 48 

m. 

nad 48 

m. 

685 143 102 84 60 122 76 30 17 10 2 39 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

V zmysle Zákona NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

neskorších predpisov v znení neskorších zmien a doplnkov v prípade, ak sa poskytovaním 

pomoci v hmotnej núdzi nedosiahol účel, na ktorý je určená alebo ak možno odôvodnene 

predpokladať, že poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi sa nedosiahne účel, na ktorý je určená, 

využíva sa inštitút osobitného príjemcu. 

 
Počet prípadov inštitútu osobitného príjemcu  

Rok  2017 2018 2019 2020 2021 

Počet prípadov osobitného príjemcu na dávku v hmotnej núdzi 694 602 508 524 520 

Počet prípadov osobitného príjemcu na prídavok na dieťa 533 177 192 211 181 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

 

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pomoci sa riadi zákonom NR SR 

č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a v súlade s VZN mesta. Finančné prostriedky sa 

poskytli na ošatenie pre deti, na nákup školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady, 

výdavky spojené s bývaním a na iné mimoriadne výdavky atď.  

 
Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnej pomoci  

Rok  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet vyplatených dávok  34 38 26 28 19 14 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

 



1.5  Demografická situácia a prognózy jej ďalšieho vývoja  

Mesto Dunajská Streda je vymedzené hranicami katastrálneho územia Dunajská 

Streda, katastrálneho územia Malé Blahovo a katastrálneho územia Mliečany. Nachádza sa v 

juhozápadnej časti Slovenskej republiky (ďalej SR).  

 
Základné charakteristiky mesta Dunajská Streda 

Názov okresu Dunajská Streda 

Názov kraja Trnavský 

Štatút obce mesto 

Celková výmera územia mesta [m2] 31 450 835 

Hustota obyvateľstva na km2 719 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021 

 

Podľa publikácie Kraje a okresy Slovenska v demografickej perspektíve - Populačná prognóza 

do roku 2040 celkove je v súčasnosti na Slovensku 17 okresov, ktoré majú viac ako 100 tisíc 

obyvateľov. Viac ako 150 tisíc obyvateľov majú okrem najväčšieho okresu Prešov aj okresy 

Nitra a Žilina. Viac ako 130 tisíc obyvateľov majú okresy Nové Zámky, Trnava a Prievidza a 

viac ako 120 tisíc obyvateľov okresy Košice okolie a Dunajská Streda.  

 
Vývoj počtu obyvateľov mesta v priebehu uplynulých 15 rokov charakterizoval mierny pokles. 

Počet obyvateľov v meste dosiahol svoje maximum v období 1999-2000 s počtom vyše 24 tisíc 

obyvateľov, od tohto obdobia sa počet obyvateľov kolíše s tendenciou postupného poklesu 

počtu obyvateľstva. 

 

V Slovenskej republike na základe SODB 2021 žije 5 449 270 obyvateľov. O niečo viac 

obyvateľov žije v mestách (53,2 %) ako na vidieku (46,8 %). Podiel obyvateľov 

v predproduktívnom veku (od 0 do 14 rokov) tvorí 16 %, v produktívnom veku (od 15 do 64 

rokov) 67 % a podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) predstavuje 17 %. 

Z celkového počtu obyvateľov je 49 % mužov a 51 % žien. 

Na základe údajov SODB 2021 v okrese DS žije 124 669 osôb, v pomere 48,71 % mužov a 

51,29 % žien. 

K 31.10.2021 mesto Dunajská Streda malo 22 633 trvale bývajúcich obyvateľov. 



 

Hlavným demografickým vývojovým trendom zostáva starnutie populácie mesta DS. Proces 

starnutia sa zrýchľuje, do roku 2025 sa predpokladá ďalší pokles počtu obyvateľov.  
 

Rok  2015 2016 2017 2018 2019 2020 K 

31.10.2021 

Počet obyvateľov 22 572 22 639 22 665 22 724 22 765 22 685  

22 633 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Obyvateľstvo mesta je starnúce, proces starnutia populácie je nezvratný a bude mať 

zrýchľujúcu sa tendenciu. Mesto v najbližšej dobe bude čeliť značným zmenám vyplývajúcim 

z procesu demografického starnutia. Starnutie obyvateľstva má za následok zvýšený dopyt po 

dlhodobej starostlivosti. Z týchto dôvodov má starnutie populácie výrazný vplyv na zaťaženie 

systému zdravotnej a dlhodobej starostlivosti. 

 
Priemerný vek obyvateľa 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Priemerný vek obyvateľa  41,73 42,14 42,5 42,88 43,27 43,59 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 
Počet obyvateľov nad 65 rokov 

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva v roku k 31.12. roku 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

65 rokov a viac 3178 3410 3640 3934 4152 4350 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

V súčasnosti je pomer medzi počtom osôb v produktívnom veku, t. j. 15 – 64 rokov a počtom 

osôb v predproduktívnom a v poproduktívnom veku veľmi nepriaznivý a situácia sa bude ešte 

zhoršovať. V ďalších rokoch sa bude meniť nepriaznivo pomer medzi osobami v produktívnom 

veku a osobami v poproduktívnom a v predproduktívnom veku. 

 

Podrobnejšie údaje o demografii obsahuje dokument Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022-2027. 

 

 

1.6 Školstvo 

Na území mesta Dunajská Streda sa nachádza 6 bežných základných škôl, z ktorých je päť 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda a jedna cirkevná, ktorej zriaďovateľom je 

Rímskokatolícka cirkev Trnava. 

 

 

 

 

 

 



Počet detí v prvom ročníku za posledné obdobie a rozdiel v počte detí v I. ročníku (porovnanie medzi 

školskými rokmi) 

Základné školy z zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Základná škola Gyulu Szabóa s VJM 

- Szabó Gyula Alapiskola 

73 73 62 99 68 77  68 

Základná škola Zoltána Kodálya 

s VJM - Kodály Zoltán Alapiskola 

50 35 47 28 35 35  24 

Základná škola Ármina Vámbéryho 

s VJM - Vámbéry Ármin Alapiskola 

69 65 84 55 61 75  92 

Spolu ZŠ s VJM 192 173 193 182 164 187  184 

Základná škola Smetanov háj 286/9 47 37 45 43 44 62  23 

Základná škola Jilemnického ul. 

206/11 

75 75 74 77 74 96  74 

Spolu ZŠ s VJS 122 112 119 120 118 158  97 

Spolu všetky ZŠ 314 285 312 302 282 345  281 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Údaje za školský rok 2018/2019 

Počet žiakov ZŠ  

             

Škola   Ročníky 0. 

roč

ník 

Spolu 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII

. 

IX. 

  triedy 5 3 4 4 3 4 3 4 4   34 

ZŠ Gyulu Szabóa s 

VJM 

žiaci 99 64 76 78 72 96 68 75 79 0 707 

  triedy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 

ZŠ Zoltána Kodálya s 

VJM 

žiaci 28 43 38 48 37 43 49 38 44 8 376 

  triedy 3 4 3 3 3 3 4 3 3   29 

ZŠ Ármina 

Vámbéryho s VJM 

žiaci 55 83 68 68 63 72 88 60 72   629 

  triedy 2 2 2 2 1 1 1 1 1   13 

ZŠ, Smetanov háj žiaci 43 45 44 51 30 25 20 22 22   302 

  triedy 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 

ZŠ, Jilemnického 

ulica 

žiaci 77 71 76 77 84 64 70 71 81   671 

                          

  triedy 15 14 14 14 12 13 13 13 13 1 122 

Spolu za všetky ZŠ  žiaci 302 306 302 322 286 300 295 266 298 8 2685 

 

 

Škola  Počet oddelení ŠKD Počet detí v ŠKD Priemer  



ZŠ Gyulu Szabóa s VJM 11 290 26,36 

ZŠ Zoltána Kodálya s VJM 7 159 22,71 

ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM 13 278 21,38 

Spolu ZŠ s VJM 31 727 23,45 

ZŠ, Smetanov háj 5 144 28,80 

ZŠ, Jilemnického ulica 11 316 28,73 

Spolu ZŠ s VJS 16 460 28,75 

Spolu všetky ZŠ 47 1187 25,26 

 

Základná umelecká škola 

individuálna forma štúdia 238 

Skupinová forma štúdia 337 

Spolu  575 
     

Centrum voľného času 

Počet žiakov spolu 500 

     

Cirkevná základná škola 

Počet žiakov spolu 131 

ŠKD 0. - 5.  25 

Materská škola 19 

 

Počet detí v MŠ  
 

Obvod MŠ Počet detí spolu 

deti 

z toho              

5 r. deti 
Slov. Slov.- 

skupiny 

Maď. Maď.-

skupiny 

Spolu 

skupiny 

Západ Októbrová ul. 0 0 72 3 3 72 26 

Széchenyiho ul. 48 2 24 1 3 72 22 

Sever Nám. SNP 42 2 77 4 6 119 41 

Ružový háj 21 1 38 2 3 59 18 

Alžbetínske nám. 0 0 61 3 3 61 24 

Stred Jesenského ul. 93 5 0 0 5 93 32 

Komenského ul. 22 1 68 3 4 90 32 

Východ Rybný trh 43 2 80 4 6 123 36 

Nám. Priateľstva 36 2 61 4 6 97 30 

Spolu 305 15 481 24 39 786 261 

 

 

 

 

 



Údaje za školský rok 2019/2020 
            

Škola   Ročníky Spolu 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

  triedy 4 5 3 4 4 3 4 3 3 33 

ZŠ Gyulu Szabóa s 

VJM 

žiaci 68 101 64 77 100 73 98 67 67 715 

  triedy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

ZŠ Zoltána Kodálya 

s VJM 

žiaci 35 27 45 35 58 36 38 44 39 357 

  triedy 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29 

ZŠ Ármina 

Vámbéryho s VJM 

žiaci 61 54 83 68 69 64 74 87 60 620 

  triedy 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14 

ZŠ, Smetanov háj žiaci 44 48 44 45 56 23 22 22 23 327 

  triedy 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

ZŠ, Jilemnického 

ulica 

žiaci 74 79 73 77 75 71 64 70 66 649 

                        

  triedy 14 15 14 14 14 12 13 13 12 121 

Spolu za všetky ZŠ  žiaci 282 309 309 302 358 267 296 290 255 2668 

 

Škola  Počet oddelení ŠKD Počet detí v ŠKD Priemer  

ZŠ Gyulu Szabóa s VJM 12 292 24,33 

ZŠ Zoltána Kodálya s VJM 7 141 20,14 

ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM 13 260 20,00 

Spolu ZŠ s VJM 32 693 21,66 

ZŠ, Smetanov háj 5 152 30,40 

ZŠ, Jilemnického ulica 11 300 27,27 

Spolu ZŠ s VJS 16 452 28,25 

Spolu všetky ZŠ 48 1145 23,85 

 

Základná umelecká škola 

individuálna forma štúdia 253 

Skupinová forma štúdia 318 

Spolu  571 
     

Centrum voľného času 

Počet žiakov spolu 500 

 

 

 



Obvod MŠ Počet detí spolu 

deti 

z toho              

5 r. deti 
Slov. Slov.- 

skupiny 

Maď. Maď.-

skupiny 

Spolu 

skupiny 

Západ Októbrová ul. 0 0 85 4 4 85 17 

Széchenyiho ul. 48 2 24 1 3 72 19 

Sever Nám. SNP 41 2 78 4 6 119 34 

Ružový háj 21 1 35 2 3 56 18 

Alžbetínske nám. 0 0 63 3 3 63 13 

Stred Jesenského ul. 92 5 0 0 5 92 32 

Komenského ul. 24 1 68 3 4 92 23 

Východ Rybný trh 42 2 85 4 6 127 48 

Nám. Priateľstva 47 2 77 4 6 124 36 

Spolu 315 15 515 25 40 830 240 

 

Údaje za školský rok 2020/2021 

Škola   Ročníky Spolu 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

  triedy 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33 

ZŠ Gyulu 

Szabóa s VJM 

žiaci 77 66 99 66 94 103 71 96 62 734 

  triedy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

ZŠ Zoltána 

Kodálya s VJM 

žiaci 35 32 28 44 38 56 36 39 42 350 

  triedy 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30 

ZŠ Ármina 

Vámbéryho s 

VJM 

žiaci 75 62 55 84 71 70 64 75 89 645 

  triedy 3 2 2 2 2 2 1 1 1 16 

ZŠ, Smetanov 

háj 

žiaci 62 43 49 44 48 47 21 23 21 358 

  triedy 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 

ZŠ, 

Jilemnického 

ulica 

žiaci 96 72 80 76 82 62 73 62 75 678 

                        

  triedy 17 14 14 14 14 14 12 13 13 125 

Spolu za všetky 

ZŠ  

žiaci 345 275 311 314 333 338 265 295 289 2765 

 

Škola  Počet oddelení ŠKD Počet detí v ŠKD Priemer  

Spolu ZŠ s VJM 12 691 57,58 

Spolu ZŠ s VJS 5 464 92,80 

Spolu všetky ZŠ 17 1155 67,94 

 

 



Základná umelecká škola 

individuálna forma štúdia 254 

Skupinová forma štúdia 293 

Spolu  547 
     

Centrum voľného času 

Počet žiakov spolu 435 
     

Cirkevná základná škola 

Počet žiakov spolu 120 

ŠKD 0. - 5.  26 

Materská škola 21 

 

Obvod MŠ Počet detí spolu 

deti 

z toho              

5 r. deti 
Slov. Slov.- 

skupiny 

Maď. Maď.-

skupiny 

Spolu 

skupiny 

Západ Októbrová ul. 0 0 94 4 4 94 26 

Széchenyiho ul. 48 2 22 1 3 70 24 

Sever Nám. SNP 39 2 67 4 6 106 25 

Ružový háj 22 1 32 2 3 54 16 

Alžbetínske nám. 0 0 61 3 3 61 19 

Stred Jesenského ul. 92 5 0 0 5 92 22 

Komenského ul. 24 1 71 3 4 95 27 

Východ Rybný trh 41 2 71 4 6 112 28 

Nám. Priateľstva 45 2 73 4 6 118 26 

Spolu 311 15 491 25 40 802 213 

 

Údaje za školský rok 2021/2022 

Škola   Ročníky Spolu 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

  triedy 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 

ZŠ Gyulu Szabóa s VJM žiaci 68 77 66 99 75 99 98 65 96 743 

  triedy 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 

ZŠ Zoltána Kodálya s VJM žiaci 24 34 31 28 65 37 55 36 37 347 

  triedy 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 

ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM žiaci 92 75 61 54 84 69 70 66 73 644 

  triedy 1 3 2 2 2 2 2 1 1 16 

ZŠ, Smetanov háj žiaci 23 59 45 50 47 43 46 19 23 355 

  triedy 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 

ZŠ, Jilemnického ulica žiaci 74 94 77 81 79 71 66 75 64 681 

                        

  triedy 14 17 13 14 15 14 14 12 13 126 

Spolu za všetky ZŠ  žiaci 281 339 280 312 350 319 335 261 293 2770 

 



Škola  Počet oddelení ŠKD Počet detí v ŠKD Priemer  

ZŠ Gyulu Szabóa s VJM 12 286 23,83 

ZŠ Zoltána Kodálya s VJM 6 124 20,67 

ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM 14 273 19,50 

Spolu ZŠ s VJM 32 683 21,34 

ZŠ, Smetanov háj 5 140 28,00 

ZŠ, Jilemnického ulica 11 318 28,91 

Spolu ZŠ s VJS 16 458 28,63 

Spolu všetky ZŠ 48 1141 23,77 

 
Základná umelecká škola 

individuálna forma štúdia 256 

Skupinová forma štúdia 247 

Spolu  503      

Centrum voľného času 

Počet žiakov spolu 384 
     

Cirkevná základná škola 

Počet žiakov spolu 119 

ŠKD 0. - 5.  25 

Materská škola 20 

 
Obvod MŠ Počet detí spolu 

deti 

z toho              

deti 

plniace 

PPV 

Slov. Slov.- 

skupiny 

Maď. Maď.-

skupiny 

Spolu 

skupiny 

Západ Októbrová ul. 0 0 96 4 4 96 28 

Széchenyiho ul. 46 2 22 1 3 68 19 

Sever Nám. SNP 41 2 77 4 6 118 46 

Ružový háj 21 1 35 2 3 56 17 

Alžbetínske nám. 0 0 62 3 3 62 26 

Stred Jesenského ul. 92 5 0 0 5 92 29 

Komenského ul. 23 1 72 3 4 95 28 

Východ Rybný trh 42 2 78 4 6 120 42 

Nám. Priateľstva 44 2 74 4 6 118 43 

Spolu 309 15 516 25 40 825 278 

 

 

 

 



Štruktúra a počet detí v Základnej umeleckej škole (Dunajská Streda,  Smetanov háj 283/6) 

podľa odborov v období 2015-2021 

 Šk. rok  Základná umelecká škola –Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, Dunajská Streda  

počet žiakov spolu tan. odbor výt. odbor lit.-dra. odbor hudobný odbor 

2015/2016 603 127 189 36 251 

2016/2017 605 132 190 34 249 

2017/2018 609 121 210 29 249 

2018/2019 575 108 205 24 238 

2019/2020 571 108 184 26 253 

2020/2021 547 78 193 22 254 

2021/2022 503 68 152 27 256 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

Štruktúra a počet detí v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v období 2015-2021 

Šk. rok počet 

záujm. 

útvarov 

jazyk spol. 

vedné 

veda 

a technika 

kult. 

a umenie 

telov. 

a šport 

2015/2016 37 0 0 0 26 11 

2016/2017 35 3 0 0 22 10 

2017/2018 35 3 0 0 20 12 

2018/2019 36 4 0 0 21 11 

2019/2020 37 4 0 0 22 11 

2020/2021 33 2 0 0 21 10 

2021/2022 32 3 0 0 25 4 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Štruktúra a počet detí v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v období 2015-2021 

Šk. rok.  informa

tika  

počet 

členov 

jazyk spol. 

vedné 

veda a 

technika 

kult. a 

umenie 

telov

. a 

šport 

informati

ka  

do 15 

rokov 

nad 

15 

roko

v 

2015/2016 0 520 0 0 0 324 196 0 520 0 

2016/2017 0 500 50 0 0 260 190 0 492 8 

2017/2018 0 500 45 0 0 277 178 0 500 0 

2018/2019 0 500 45 0 0 285 170 0 500 0 



2019/2020 0 500 37 0 0 293 170 0 500 0 

2020/2021 0 435 32 0 0 283 120 0 435 0 

2021/2022 0 384 36 0 0 254 94 0 384 0 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

Na území mesta Dunajská Streda sú tri špeciálne základné školy: Špeciálna základná škola, 

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási  Nyelvű 

Speciális Alapiskola a Spojená škola. V týchto školách sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie 

žiakov s postihnutím. 

Počet žiakov v špeciálnych základných školách 

 2017/2018

  

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Špeciálna základná škola  55 41 39 61 56 

Špeciálna základná škola 

s VJM 

56 61 60 44 42 

Spojená škola 49 44 45 62 53 

 

V meste sa nachádzajú gymnáziá, ktoré poskytujú úplné stredné vzdelanie všeobecného 

zamerania:  

Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű 

Magángimnázium, 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 21,  

Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin 

Gimnázium, 929 01 Dunajská Streda, Nám. sv. Štefana 1190/4 a  

Gymnázium Ladislava Dúbravu, 929 01 Dunajská Streda, Smetanov háj 285/8. 

Stredné odborné školstvo v meste Dunajská Streda je vyprofilované: 

Spojená škola, 92901 Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21  

- org. zložka Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským 

- Építészeti Szakközépiskola, 92901 Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 1,   
- org. zložka Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM – Informatikai és 

Szolgáltatóipari Szakközépiskola, 92901 Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21,   

Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, 92901 Dunajská Streda, 

Kračanská cesta 1240/36,   

Spojená škola, 929 01 Dunajská Streda, Nám. sv. Štefana 1533/3,   

- org. zložka Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom 

maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, 929 01 Dunajská Streda, Nám. 

sv. Štefana 1533/3 

- org. zložka Stredná športová škola s VJM – Középfokú Sportiskola 

Spojená škola, 929 01 Dunajská Streda, Nám. sv. Štefana 1533/3 

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar 

Tannyelvű Magán  Szakközépiskola, 92901 Dunajská Streda, Neratovické nám. 

1916/16 ,  

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, 92901 Dunajská Streda, 

Športová 349/34  a 



Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM, 

Dunajská Streda, Komenského ulica 1219/1. 

 

V meste sú zriadené 2 centrá voľného času ako školské zariadenie pre využívanie voľného času 

detí a mládeže, jedná sa o Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda a Súkromné centrum voľného času.   

V meste má vysokoškolské detašované pracovisko Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety (sídlo má v Bratislave, Nám.1.mája č. 1, 810 00 Bratislava) a Vysoká škola 

ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (Furdekova 16, 851 04 Bratislava 5). 

Gastro DS, s.r.o. je zriaďovateľom a prevádzkovateľom zariadení školského 

stravovania pre žiakov a zamestnancov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

Podrobnejšie údaje obsahuje dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Dunajská Streda na roky 2022-2027. 

 

 

2. Sociálne služby na území mesta Dunajská Streda 

Zákon o sociálnych službách presne stanovuje systém poskytovania sociálnych služieb a 

pravidlá pre poskytovanie, resp. zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.  

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, 

ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby. 

Pôsobnosť obce pri poskytovaní sociálnych služieb je definovaná v § 80 zákona o sociálnych 

službách. Existencia kvalitne vybudovanej siete sociálnych zariadení a podpora činností 

subjektov zameraných na rôzne sociálne skupiny je predpokladom pre kvalitný život 

obyvateľov. Rozvoj sociálnych služieb zabezpečuje mesto Dunajská Streda spolu s partnermi 

ako dlhodobý kontinuitný, systematický a koordinovaný proces.   

Hlavným cieľom sociálnych služieb je prevencia, riešenie a zmiernenie nepriaznivej životnej 

situácie osoby, rodiny alebo komunity, zachovanie, obnova alebo rozvoj schopností fyzickej 

osoby viesť samostatný život a podpora jej inklúzie do spoločnosti.  

Tieto služby a pomoc sú poskytované verejnou správou (štát, samospráva) a súkromnými 

poskytovateľmi (občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné organizácie atď.). 

Sociálne služby sa poskytujú formou ambulantnou (prijímateľ sociálnej služby dochádza k 

poskytovateľovi do jeho priestorov a vracia sa do svojho prirodzeného prostredia), terénnou 

(poskytuje sa v prirodzenom prostredí prijímateľa), pobytovou (poskytuje sa u poskytovateľa 

sociálnej služby v jeho priestoroch spravidla na dobu neurčitú) alebo formou inou podľa 

nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava. 

 

Zákon o sociálnych službách vymedzuje sociálne služby ako špecializované činnosti na riešenie 

prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej 

sociálnej situácie.  

 

Financovanie sociálnych služieb je založené na viaczdrojovom financovaní, spôsob a 

podmienky financovania verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je 

rozdielny. Mesto Dunajská Streda zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb pre svojich 

občanov v rámci svojich kompetencií a finančných možností.  

 



Mesto DS poskytuje sociálne služby zadefinované zákonmi v rámci svojich kompetencií a 

finančných možností. V súčasnosti sú to:  

 

V rámci Centra sociálnej starostlivosti, Komenského 359/33, Dunajská Streda: 

• poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života 

v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) – ambulantná 

forma 

• poskytovanie sociálnej služby v dennom centre – ambulantná forma 

• poskytovanie sociálnej služby v jedálni – ambulantná forma 

• poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári – ambulantná forma 

 

Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda (ďalej len CSS) plní svoju funkciu v 

starostlivosti o deti do troch rokov veku života, o seniorov a o ťažko postihnutých ľudí v 

Dunajskej Strede. Je rozpočtová organizácia mesta so samostatnou právnou subjektivitou od 

1.1.2017. Zabezpečuje komplexnú, kvalitnú, sociálnu, kultúrnu starostlivosť pre svojich 

klientov.  

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. 

Služby vedú k podpore a udržaniu aktívneho života a k predĺženiu sebestačnosti užívateľov, 

umožňujú a uľahčujú klientom dôstojné žitie v prirodzenom prostredí a odľahčujú rodiny, ktoré 

sa o odkázaného človeka starajú.  

Kapacita denného stacionára je 10, je financovaný z rozpočtu mesta, zo štátneho rozpočtu 

MPSVaR SR a čiastočne klientmi.  

Výška spoluúčasti klientov denného stacionára je 15 €/mesiac, pre držiteľov Vernostnej karty 

sa poskytuje zľava 50%. Denný stacionár je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Táto 

dotácia je zahrnutá do rozpočtu CSS.  

 
Priemerný počet klientov 

Rok  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet klientov 6 10 10 10 10 10 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov veku zabezpečuje starostlivosť o dieťa do 3 

rokov, do 31. augusta po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa. Je výchovným zariadením a 

zariadením sociálnych služieb ako organizačná súčasť CSS. Poskytuje deťom výchovnú 

starostlivosť a zabezpečuje správny telesný a duševný vývoj. Starostlivosť o deti v zariadení je 

doplnkom rodinnej starostlivosti.   

Kapacita zariadenia je 30 klientov. Je financované z rozpočtu mesta a čiastočne klientmi.  

Príspevok zákonných zástupcov dieťaťa sa uhrádza ako čiastočná úhrada nákladov spojených 

s hmotným zabezpečením zariadenia pre deti do troch rokov veku. Štát poskytuje príspevok 

zákonnému zástupcovi dieťaťa na starostlivosť o dieťa. Nárok si môže uplatniť zákonný 

zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, vykonáva zárobkovú činnosť, alebo 

študuje a zabezpečuje starostlivosť o dieťa do veku 3 rokov pomocou poskytovateľa (fyzickej 

alebo právnickej osoby na túto činnosť určenej) na území SR. Zárobková  činnosť zákonného 

zástupcu dieťaťa nie je podmienkou prijatia do detských jaslí. Príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov zahŕňa ošetrovateľskú starostlivosť, kompletné oblečenie pre deti na hru a zábavu v 

jasliach, posteľnú bielizeň, pyžamo, podbradníky, uteráky pre deti, plienky, hygienické 

potreby. V detských jasliach sa za finančnú čiastku poskytuje deťom celodenné stravovanie 

(jedno hlavné jedlo a dve doplnkové jedlá).  



V jedálni sa poskytuje stravovanie pre dôchodcov s trvalým pobytom v Dunajskej Strede a pre 

fyzické osoby s trvalým pobytom v Dunajskej Strede s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

nepriaznivým zdravotným stavom. Dôchodcovia uhrádzajú náklady na nákup potravín v zmysle 

platného VZN mesta. Jedáleň poskytuje stravovanie aj pre deti v detských jasliach a v dennom 

stacionári (desiata, obed, olovrant). Priemerný počet obedov sa pohybuje okolo 150 porcií 

denne - 110 pre dôchodcov, 10 pre klientov denného stacionára a 30 obedov pre deti v zariadení. 

Je financované z rozpočtu mesta a čiastočne klientmi. 

Denné centrum (klub dôchodcov) slúži na zabezpečenie kultúrnospoločenských aktivít pre 

seniorov mesta. Je účelovým zariadením mesta Dunajská Streda bez právnej subjektivity. Jeho 

poslaním je uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov. Za posledné 

desaťročie denné centrum malo v priemere 165 členov. Je otvorené pre seniorov týždenne 

dvakrát resp. trikrát podľa aktivít (aktivity sú realizované na základe pracovného plánu). Pre 

činnosť klubu slúžia priestory a zariadenia pridelené Mestom Dunajská Streda na adrese 

Trhovisko 825/8, Dunajská Streda. Je financované z rozpočtu mesta.   

Podmienky pre činnosť klubu vytvára Mesto Dunajská Streda zabezpečovaním priestorov pre 

činnosť klubu a jeho financovaním (nájomné, elektrická energia, vodné a stočné), 

zabezpečením materiálno-technického vybavenia klubu, finančným príspevkom z rozpočtu 

mesta Dunajská Streda na príslušný rok na rôzne akcie, zájazdy, kultúrne podujatia a pod.  

 
Vývoj počtu členov Mestského klubu dôchodcov 

Rok  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet členov 173 161 167 180 150 114 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

CSS DS zabezpečuje aj sociálne poradenstvo každému občanovi, bez ohľadu na to, či je 

prijímateľom sociálnej služby alebo nie. Cieľové skupiny sociálneho poradenstva sú najmä 

prijímatelia sociálnej služby, ich rodinní príslušníci, ale aj potencionálni prijímatelia - 

záujemcovia o sociálnu službu.  

 

Zariadenie pre seniorov, Ulica generála Svobodu 1948/10, Dunajská Streda plní funkciu v 

starostlivosti o seniorov v Dunajskej Strede už viac ako 30 rokov. Nachádza sa v dvoch 

budovách mesta, na ulici gen. Svobodu a na Nám. priateľstva. 

Zariadenie pre seniorov zabezpečuje komplexnú kvalitnú, sociálnu, zdravotnú, kultúrnu a 

duchovnú starostlivosť pre svojich klientov. Kapacita zariadenia je 180. Izby sú 

jednoposteľové, dvojposteľové, trojposteľové, zariadenie však ponúka možnosť bývania aj v 

úplne samostatných garsónkach a jednoizbových bytoch.  

Poskytujú sa sociálne služby podľa zákona:  

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

• sociálne poradenstvo, 

• sociálna rehabilitácia, 

• ubytovanie, 

• stravovanie, 

• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

• osobné vybavenie. 

 

 

 

 

 



Počet klientov v ZpS 

 Rok k 31.12. aktuálneho kalendárneho roka 

2016 167 

2017 169 

2018 173 

2019 167 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje záujmová činnosť. V zariadení 

pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť. 

 

Opatrovateľská služba  

Aktivita zahŕňa opatrovateľskú starostlivosť poskytovanú v pracovných dňoch, poskytovanie 

pomoci pri sebaobslužných úkonoch ako starostlivosť o hygienu, stravovanie a dodržiavanie 

pitného režimu, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, pomoc pri obliekaní 

a vyzliekaní, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským 

a kultúrnym prostredím. Vykonávajú sa úkony ako podávanie liekov, preväzy, meranie tlaku, 

atď. Okrem toho podľa potreby zabezpečujú sprievod chorých na lekárske vyšetrenia a výber 

liekov, liečebných a ortopedických pomôcok. Zabezpečovaním opatrovateľskej služby sa 

podarilo umožniť pokojný život klientov v ich domácom prostredí, prispievať k prežitiu 

aktívneho a dôstojného života, pomáhať klientom pri udržiavaní kontaktov s blízkymi a 

známymi, poskytovať kvalitné a bezpečné sociálne služby vychádzajúce z individuálnych 

potrieb klienta. 

Poskytovanie opatrovateľskej služby je realizované využitím pracovnoprávneho vzťahu – 

pracovný pomer. Opatrovatelia svoju prácu vykonávali v domácnosti opatrovaných osôb. 

Služba je čiastočne hradená klientmi. V roku 2020 sa opatrovateľská služba poskytovala v 

priemere 59 odkázaným osobám s trvalým pobytom v meste DS. Opatrovateľskú službu v rámci 

projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste DS“ začalo mesto poskytovať v mesiaci 

január 2020 s počtom 29 opatrovateliek v 29-tich rodinách, od novembra 2020 stúpol ich počet 

na 30. Vo zvyšných 29 rodinách podporovalo poskytovanie sociálnej služby mesta DS z 

rozpočtu Mesta Dunajská Streda. Terénnu opatrovateľskú službu vykonávali kvalifikované 

opatrovateľky. V roku 2020 bolo podaných 29 žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby, 

z toho 7 klientom bola poskytnutá opatrovateľská služba, 6 klienti nežiadali poskytnutie služby 

v čase ponúknutia služby a 4 žiadatelia zomreli. 5 klientov požiadalo o poskytovanie 

opatrovateľskej služby neziskovou organizáciou PRO BONO a 2 klienti požiadali o peňažný 

príspevok na opatrovanie poskytovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 
Štatistické ukazovatele terénnej sociálnej služby opatrovateľská služba  

2017 2018 2019 2020 2021 

Počet prijímateľov služby 23 40 54 59 57,5 

Počet opatrovateliek 14 25 47 49 t.č. bez 

údajov 

Počet hodín opatrovania  21 621,5 39 378,42 56 127,15 61 022,50 62 255,61 



Príjmy za 1 hodinu služby 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,80 

Výdavky na 1 hodinu opatrovania 4,81 € 5,21 € 5,60 € 6,16 € t.č. bez 

údajov 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Nocľaháreň (Kukučínova 4028, Dunajská Streda ako sociálna služba krízovej intervencie bola 

zaregistrovaná v roku 2018. Kapacita nocľahárne je 12 lôžok.  

Poskytovanie sociálnych služieb, spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za sociálne služby 

v Nocľahárni mesta Dunajská Streda upravuje príslušné VZN mesta.   

Skutočný príjem za sociálnu službu v období od 01.01.2021 do 31.12.2021 predstavuje sumu 

vo výške 2201,80,- €. Klienti hradia čiastočné úhrady nákladov spojených s poskytovaním 

sociálnych služieb za ubytovanie a za utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej 

základnej osobnej hygieny. Je im poskytnuté aj základné sociálne poradenstvo, a to bezplatne. 

Pri extrémne chladnom počasí klienti môžu zostať v nocľahárni aj cez deň. 

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni na rozpočtový rok 2021 zo 

štátneho rozpočtu činil vo výške 32.326,04 Eur na bežné výdavky, z rozpočtu mesta 3000,- €. 

V roku 2021 bola nocľaháreň v celoročnej prevádzke, jej vyťaženosť bola 83 %..  

 

Komunitné centrum na Kračanskej ceste sa nachádza neďaleko od najväčšej segregovanej 

rómskej komunity na území mesta Dunajská Streda s počtom obyvateľov 342 osôb. Poslaním 

Komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných 

služieb prispieť k sociálnemu začleneniu sociálne vylúčených osôb a to ako na lokálnej tak aj 

na individuálnej úrovni. 

V komunitnom centre je prijímateľom sociálnej služby poskytované sociálne poradenstvo, 

krízová intervencia, realizujú sa skupinové a komunitné aktivity. Pracovníci komunitného 

centra realizujú prevenciu sociálno-patologických javov, prevenciu chorôb, spolupracujú 

s inštitúciami, ako Okresné riaditeľstvo Policajného, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

zboru, zdravotníckymi zariadeniami, školskými zariadeniami. Neodmysliteľnou súčasťou 

pomoci prijímateľom je pomoc s oddlžovaním. Sociálne služby sú  prijímateľom poskytované 

ambulantne a v prípade potreby aj terénnou formou.   

Víziou Komunitného centra v Dunajskej Strede je spájanie majority a minority, budovanie 

povedomia širokej verejnosti ohľadom činností a služieb poskytovaných v komunitnom centre.  

Cieľom je výchova a vzdelávanie komunity obce pri budovaní tolerancie k odlišnosti a úcte k 

dodržiavaniu zákonov, všeobecne záväzných predpisov obce a spoločenských a etických 

noriem tolerovaných spoločnosťou. 

 

Sociálna starostlivosť mesta Dunajská Streda mimo pôsobnosti zákona o sociálnych službách  

Okrem zákona o sociálnych službách je mesto povinné zabezpečovať sociálnu starostlivosť o 

svojich občanov aj podľa iných právnych predpisov.  

Poskytovanie jednorazových dávok pomoci v hmotnej núdzi, výkon opatrení a úloh sociálno-

právnej ochrany a sociálnej kurately, vyplácanie prídavku na dieťa a dávky v hmotnej núdzi 

formou osobitného príjemcu, sú najčastejšie formy sociálnej pomoci poskytovanej mestom 

Dunajská Streda. 

Podpora všeobecne prospešnej činnosti - Z finančných prostriedkov vyčlenených na sociálnu 

oblasť z rozpočtu mesta Dunajská Streda sa môžu poskytnúť finančné príspevky (dotácie) pre 

občianske združenia a organizácie na všeobecne prospešnú činnosť na podporu seniorov, 

zdravotne postihnutých občanov, matiek s deťmi, občanov bez domova a ostatných osôb 



ohrozených sociálnym vylúčením, i na rôzne preventívne aktivity detí a mládeže. Zoznam 

podporených žiadostí je zverejnený na stránke https://dunstreda.sk/poskytnute-dotacie.  

 

Prídavok na dieťa je poskytovaný formou osobitného príjemcu pre rodiny, z ktorých 

pochádzajú deti s nepravidelnou školskou dochádzkou. Počet záškolákov bol nasledovný: 

 
Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa 

Mesiac 

roku 

2021 

Jan. Febr. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Spolu 

Počet 

záško-

lákov 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Spolu 

v eur: 

25,50 25,50 25,50 25,50 25,5

0 

25,5

0 

25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 306,00 

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pomoci sa riadi zákonom NR SR 

417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a v súlade s VZN mesta. Finančné prostriedky sa 

poskytli na ošatenie pre deti, na nákup školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady, 

výdavky spojené s bývaním a na iné mimoriadne výdavky atď. V roku 2021 sa poskytlo pre 14 

oprávnených žiadateľov spolu 480 €, z nich 3 žiadatelia (150 €) mali neplnoleté, nezaopatrené 

dieťa.  

 

Ostatné príspevky - V rámci rozpočtu mesta sa každoročne vyčleňujú finančné príspevky na 

zabezpečenie nasledovných aktivít: spoločenské posedenia v Zariadení pre seniorov, v Dennom 

stacionári, v Klube dôchodcov, finančný príspevok dôchodcom mesta nad 75 rokov.   

  

Partneri   

Farská charita 

V roku 2015 Mesto Dunajská Streda a Trnavská arcidiecézna charita so sídlom Hlavná 43,  

Trnava uzatvorili zmluvu o spolupráci, ktorej predmetom je spolupráca pri poskytovaní 

všeobecne prospešných služieb pre obyvateľov mesta Dunajská Streda a obyvateľov v rámci 

farnosti trnavskej arcidiecézy v sociálnej oblasti. V rámci spolupráce sa vykonáva 

verejnoprospešná činnosť, a to charitatívna, v rámci dobročinnosti a dobrovoľnosti, ktorej 

cieľom je pomoc a služba ľuďom v núdzi, osamelým, starým, hendikepovaným, chorým a 

bezdomovcom. Za týmto účelom mesto Dunajská Streda a Farská charita sa spolupodieľajú na 

nájme nebytových priestorov na Bacsákovej ulici v Dunajskej Strede. Priestory slúžia na 

uskladňovanie a rozdávanie šatstva, obuvi, nábytku a trvanlivých potravín pre odkázaných 

vrátane vedenia administratívy v kancelárskych priestoroch. 

 

Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda, Nezábudková 474/3, Dunajská Streda prevádzkuje 

svoju činnosť vo viacerých objektoch, kmeňová budova a tri pracoviská sú rodinné domy, 

v ktorých sa zabezpečuje náhradné rodinné prostredie deťom, ktoré nemôžu byť vychovávané 

vo vlastnej rodine. Poskytujú starostlivosť deťom pobytovou formou. V súčasnosti sa v 

rodinných domoch zabezpečuje starostlivosť deťom v štyroch samostatne usporiadaných 

skupinách s kapacitou 40 detí. 

 



ADOS-DS s.r.o., Zoltána Fábryho 1962/6, Dunajská Streda, miesto prevádzkovania Športová 

ulica č. 4392/46,  Dunajská Streda ponúka komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom 

prostredí pacientov.  

Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje 

nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie než 24 hodín. Ide o starostlivosť po 

skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a 

o pacientov v terminálnych stavoch. V roku 2021 mala 10-19 zamestnancov. 

 

Občianske združenie Pro Bono, Cintorínska 605/8, 930 05 Gabčíkovo, vzniklo v roku 2013 ako 

organizácia poskytujúca sociálne služby so zameraním hlavne na poskytovanie prepravnej 

služby. Klientelu združeniu tvoria hlavne seniori a občania so zdravotným postihnutím. Od júla 

2014 rozšírilo združenie svoju činnosť o opatrovateľskú službu, v rámci ktorej sa stará o svoju 

klientelu prioritne po sociálnej stránke, pričom z dôvodu komplexnosti starostlivosti o klienta 

zabezpečuje v prípade potreby aj ošetrovateľskú starostlivosť. Od roku poskytuje 

opatrovateľskú službu pre 20 odkázaných občanov a zamestnáva 20 kvalifikovaných 

opatrovateliek. Občianske združenie Pro Bono Gabčíkovo v roku 2020 poskytovalo prepravnú 

službu 19 obyvateľom mesta a opatrovateľskú službu u Pro Bono žiadalo 24 osôb- obyvateľov 

nášho mesta. 

 

Podmienky pre činnosť neziskových organizácií a občianskych združení, ktoré sa zameriavajú 

aj na osoby s postihnutím, vytvára mesto zabezpečovaním priestorov pre ich činnosť. Sú to 

organizácie:  

• Spoločnosť na pomoc s osobám s autizmom v Dunajskej Strede, 

• Jednota dôchodcov, Základná organizácia Dunajská Streda, 

• Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Dunajská Streda, 

• Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Dunajská Streda, 

• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia Dunajská Streda, 

• Dunajský spolok nepočujúcich, Základná organizácia zväzu nepočujúcich, Dunajská 

Streda, 

• Slovenský zväz invalidov, Základná organizácia Dunajská Streda,  

• Občianske združenie Svetlo Dunajská Streda, 

• Združenie na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím. 

 

Slovenský červený kríž (SČK) – Územný spolok Dunajská Streda (Alžbetínske námestie 1203, 

Dunajská Streda) je jediná národná spoločnosť Červeného kríža pôsobiaca na celom území 

Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov, ktorá ako 

pomocná organizácia orgánov verejnej správy v humanitárnej oblasti plní úlohy ustanovené 

medzinárodnými zmluvami a zákonom č. 460/2007 Z. z. Počet členov SČK v okrese Dunajská 

Streda prevyšuje 5 000. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (Veľkoblahovská 

1067/30, Dunajská Streda) je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená 

na rozpočet ministerstva zdravotníctva. V rámci svojej územnej pôsobnosti plní najmä úlohy v 

zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda (Ádorská 41, Dunajská Streda) – v oblasti 

sociálnych vecí vykonáva štátnu správu na úseku: 

• štátnych sociálnych dávok 

• sociálnej pomoci 

http://www.redcross.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/zakonsck.pdf


• poradensko-psychologických služieb 

• sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

V oblasti služieb zamestnanosti vykonáva štátnu správu v nasledovných oblastiach: 

• evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie 

• evidencia voľných pracovných miest 

• sprostredkovanie vhodného zamestnania 

• poskytovanie poradenských služieb 

• vzdelávanie a príprava pre trh práce 

• implementácia aktívnych opatrení na trhu práce 

• zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov 

• prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu. 

 

Rodinné centrum Kvietkovo Family 

Rodinné centrum Kvietkovo Family vzniklo s myšlienkou vytvoriť priestor pre rodinu, ich 

poslaním je zameriavať sa na starostlivosť o detičky. Od septembra 2015 Rodinné centrum 

funguje ako Jasľoškôlka na Drevárskej ulici v Dunajskej Strede. 

 

HOXFORT, anglická súkromná materská škola  

Je celoročné trilingválne (trojjazyčné) edukačné zariadenie pre deti od 2 do 6 rokov. Je 

zameraná na poskytovanie komplexnej starostlivosti o dieťa, základným zámerom je 

zabezpečenie výučby anglického, maďarského a slovenského jazyka. Zriaďovateľom a 

prevádzkovateľom je právnická osoba Hoxfort s.r.o., Kukučínova 6666, Dunajská Streda. 

Inštitúcia nie je zaradená do siete škôl. 

 

Súkromná dvojjazyčná Montessori škôlka sa od septembra 2020 teší na rodiny, ktorých cieľom 

je vychovať sebaisté, nezávislé a šťastné deti a to v príjemnom, modernom prostredí pod 

dohľadom vysokovzdelaných učiteľov. 

 

 

3. Strategická časť  

 

Aktivity zamerané na rodiny s deťmi  

Opatrenie 

Mapovanie záujmu o službu v zariadení starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa (ZSoD) a o ďalšie služby na podporu 

rodiny    

Finančné zdroje xx 

Zodpovedný MsÚ DS, CSS DS 

Predpokladané obdobie realizácie  každoročne 

Merateľné ukazovatele   počet zrealizovaných prieskumov ročne   

Opatrenie 

Pomoc rodinám pri zabezpečení starostlivosti o deti – 

ambulantnou formou v ZSoD (v rozsahu pol dňa)  

Finančné zdroje 

v rámci rozpočtu CSS DS - CCP opatrovateľov a úhrada za 

starostlivosť 

Zodpovedný rozpočet CSS DS 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 



Merateľné ukazovatele   

počet detí v ZSoD, ktorým je poskytovaná starostlivosť v rozsahu 

pol dňa ročne 

Opatrenie Podpora preventívnych a voľnočasových aktivít pre deti  

Finančné zdroje rozpočet mesta (min. 7 000 € ročne) 

Zodpovedný MsÚ DS, CSS DS 

Predpokladané obdobie realizácie  každoročne 

Merateľné ukazovatele   počet podporených programov pre rodiny s deťmi 

Opatrenie Edukačné programy pre deti a mládež 

Finančné zdroje rozpočet škôl, popr. granty a dotácie 

Zodpovedný MsÚ, ZŠ, SŠ, KC  

Predpokladané obdobie realizácie  každoročne 

Merateľné ukazovatele   

počet prednášok na aktuálne témy - finančná gramotnosť, drogy, 

sexualita a dospievanie a iné 

Opatrenie Príprava a realizácia stimulačného programu pre rodiny s deťmi  

Finančné zdroje rozpočet mesta (200 € ročne), popr. granty a dotácie 

Zodpovedný MsÚ DS, KC, MŠ 

Predpokladané obdobie realizácie  každoročne 

Merateľné ukazovatele   

počet edukácií rodičov - o možnostiach prevencie v daných 

oblastiach, zvyšovanie povedomia o dôležitosti pohybu a 

grafomotoriky  pre celkové učenie 

Opatrenie 

Posilnenie vyhľadávacej činnosti a mapovania rodín so 

začínajúcimi problémami  

Finančné zdroje rozpočet mesta  - CCP TSP a ATSP 

Zodpovedný MsÚ DS, KC 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 

Merateľné ukazovatele   

Počet zrealizovaných programov a aktivít, skvalitniť 

komunikáciu a spoluprácu pri  výkone rôznych činností 

týkajúcich sa sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately.  

Opatrenie Podpora činnosti KC  

Finančné zdroje v rámci rozpočtu mesta  

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 

Merateľné ukazovatele   Nárast počtu klientov využívajúcich KC 

Opatrenie 

Podpora rodín v rámci Nadácie Hniezdo, Pokračovanie v 

programe vítanie novorodencov 

Finančné zdroje 12 000 € ročne 

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 

Merateľné ukazovatele   počet podporených rodín 

Opatrenie 

Príprava a realizácia podporných programov pre rodiny v 

ohrození  



Finančné zdroje v rámci rozpočtu mesta, popr. granty a dotácie 

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  každoročne 

Merateľné ukazovatele   Počet realizovaných vzdelávacích aktivít ročne   

Opatrenie 

Vytváranie podmienok pre voľnočasové aktivity zamerané na 

inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením a ich podpora  

Finančné zdroje cena ihriska v rámci rozpočtu mesta, popr. granty a dotácie 

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  do roku 2025 

Merateľné ukazovatele   

Počet bezbariérových detských ihrísk s inkluzívnymi prvkami v 

meste   

Opatrenie Zabezpečenie odľahčovacej služby     

Finančné zdroje 

v rámci rozpočtu mesta - CCP opatrovateľov a úhrada za 

starostlivosť 

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  do roku 2027 

Merateľné ukazovatele   

Zabezpečenie odľahčovacej služby terénnou formou umožní 

klientovi zostať v prirodzenom prostredí. Vytvorenie nových 

pracovných miest. 

Opatrenie Podpora projektov zameraných na sociálnu inklúziu  

Finančné zdroje granty, dotácie 

Zodpovedný ZŠ, MŠ 

Predpokladané obdobie realizácie  každoročne 

Merateľné ukazovatele   

Počet zrealizovaných projektov  podporujúcich inklúziu detí so 

ZP ročne   

Aktivity zamerané na seniorov  

Opatrenie 

Podpora aktívneho starnutia, začlenenie seniorov do života 

komunity, podpora psychohygieny 

Finančné zdroje v rámci rozpočtu mesta, popr. granty a dotácie 

Zodpovedný MsÚ, CSS DS 

Predpokladané obdobie realizácie  každoročne 

Merateľné ukazovatele   

Počet aktivít, ktoré prispievajú k psychickej pohode seniorov, 

podpora aktívneho starnutia   

Opatrenie Podpora a realizácia programov medzigeneračnej solidarity  

Finančné zdroje v rámci rozpočtu mesta, popr. granty a dotácie 

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  každoročne 

Merateľné ukazovatele   

Počet zapojených seniorov do dobrovoľníckeho programu ročne  

Počet zapojených MŠ a ZŠ do projektu ročne   



Opatrenie 

Rozvoj komunitných sociálnych služieb zameraných na podporu 

zotrvania klienta v domácom prostredí (rozvoj OS) 

Finančné zdroje 

CCP opatrovateľov a s výkonom práce súvisiace výdavky v 

rámci rozpočtu mesta, granty a dotácie a úhrada klientov 

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 

Merateľné ukazovatele   Systematický rozvoj opatrovateľskej služby v meste                            

Opatrenie 

Podpora neformálnych opatrovateľov a rodín starajúcich sa o 

svojho člena    

Finančné zdroje 500 € 

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  každoročne 

Merateľné ukazovatele   

Počet zrealizovaných prednášok a stretnutí pre neformálnych 

opatrovateľov ročne   

Opatrenie Posilnenie služby monitoring a signalizácia potreby pomoci  

Finančné zdroje 

t.č. bez nákladov (CCP sociálneho pracovníka v rámci rozpočtu 

mesta) 

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 

Merateľné ukazovatele   Počet zapojených klientov  

Opatrenie 

Skvalitnenie existujúcich pobytových služieb dlhodobej 

starostlivosti  

Finančné zdroje v rámci rozpočtu ZpS DS, granty a dotácie a úhrada klientov 

Zodpovedný ZpS, MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 

Merateľné ukazovatele   

Skvalitnenie materiálno – technického vybavenia ZSS v 

zriaďovateľskej pôsobnosti  

Opatrenie Podpora nových pobytových služieb dlhodobej starostlivosti  

Finančné zdroje Vlastné zdroje FHS  

Zodpovedný 

investičný zámer FHS - Sociálne zariadenie pre seniorov 

v Dunajskej Strede 

Predpokladané obdobie realizácie  Do roku 2027 

Merateľné ukazovatele   Výstavba ZSS neverejného poskytovateľa SS 

Aktivity zamerané na ľudí so zdravotným znevýhodnením 

Opatrenie Zabezpečenie služby v dennom stacionári                                                

Finančné zdroje v rámci rozpočtu CSS DS, granty a dotácie a úhrada klientov 

Zodpovedný CSS, MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 



Merateľné ukazovatele   počet klientov  

Opatrenie Mapovanie a odstraňovanie bariér v meste  

Finančné zdroje v rámci rozpočtu mesta, popr. granty a dotácie 

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  každoročne 

Merateľné ukazovatele   Počet bezbariérových úprav ročne  

Opatrenie 

Vytváranie podmienok pre inklúziu ľudí so ZP do života 

spoločnosti  

Finančné zdroje v rámci rozpočtu mesta, popr. granty a dotácie 

Zodpovedný MsÚ, MsP 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 

Merateľné ukazovatele   

Podpora začlenenia ľudí so ZP do pracovného života, počet 

pracovných miest 

Aktivity zamerané na ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii (bezdomovectvo) 

Opatrenie Posilnenie terénnej sociálnej práce a vyhľadávacej činnosti   

Finančné zdroje 

CCP SP, TSP a ATSP a s výkonom práce súvisiace výdavky v 

rámci rozpočtu mesta, granty a dotácie a úhrada klientov 

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  každoročne 

Merateľné ukazovatele   Počet terénnych sociálnych pracovníkov, Počet  klientov mesačne  

Opatrenie 

Preventívne programy zamerané na prácu s ľuďmi ohrozenými 

stratou bývania    

Finančné zdroje 200 € 

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  každoročne 

Merateľné ukazovatele   

Počet zrealizovaných programov, prednášok a stretnutí, počet 

klientov  

Opatrenie 

Predchádzanie vzniku bezdomovectva poskytovaním 

špecializovaného sociálneho poradenstva   

Finančné zdroje 

CCP zamestnancov nocľahárne a s výkonom práce súvisiace 

výdavky v rámci rozpočtu mesta, granty a dotácie a úhrada 

klientov 

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 

Merateľné ukazovatele   Počet klientov  terénnej formy SS  

Opatrenie 

Príprava a realizácia semináru o finančnej gramotnosti, 

hospodárení s financiami  

Finančné zdroje v rámci rozpočtu mesta, popr. granty a dotácie 

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 

Merateľné ukazovatele   Počet zrealizovaných seminárov ročne  

Opatrenie Vytvorenie chýbajúcich služieb - útulku 



Finančné zdroje 

v rámci rozpočtu mesta, popr. granty a dotácie - kúpa, resp. 

rekonštrukcia 

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  do roku 2027 

Merateľné ukazovatele   počet klientov využívajúcich sociálnu službu  

Informovanosť, partnerstvá a osveta o sociálnych službách 

Opatrenie Vytváranie partnerstiev 

Finančné zdroje 

CCP SP, TSP a ATSP a s výkonom práce súvisiace výdavky v 

rámci rozpočtu mesta 

Zodpovedný MsÚ, CSS, ZpS 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 

Merateľné ukazovatele   

nadviazanie spolupráce s novými subjektmi pôsobiacimi v rámci 

mesta na úseku soc. sféry 

Opatrenie Vytvorenie pracovných skupín pre jednotlivé oblasti KPSS  

Finančné zdroje 100,- eur ročne (občerstvenie)   

Zodpovedný MsÚ 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 

Merateľné ukazovatele   počet pracovných stretnutí a skupín 

Opatrenie Zvýšenie informovanosti pomocou webstránok 

Finančné zdroje v rámci rozpočtu mesta, CSS a ZpS 

Zodpovedný MsÚ, CSS, ZpS 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 

Merateľné ukazovatele 

informovanie na webstránkach a sociálnych službách, popr. 

vytvorenie webstránok inštitúcií 

Opatrenie Systematická podpora dobrovoľníctva v meste  

Finančné zdroje 100,- eur ročne (občerstvenie)   

Zodpovedný MsÚ, CSS, ZpS 

Predpokladané obdobie realizácie  celoročne 

Merateľné ukazovatele   Počet zapojených dobrovoľníkov ročne  

 

Záver 

Komunitný plán bude mesto vyhodnocovať každoročne. Informatívna správa o plnení 

komunitného plánu bude predkladaná na rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

Komunitný plán je otvorený dokument, ktorý je potrebné prispôsobovať meniacim sa 

podmienkam, ktoré budú vyplývať z legislatívnych zmien, z potrieb obyvateľstva, z 

personálneho, 

materiálno – finančného zabezpečenia a pod. Jej neoddeliteľnou súčasťou je Strategická časť 

v 2. prioritnej oblasti, Programová časť v časti Sociálna infraštruktúra a Príloha č. 4: Akčný 

plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 6 rokov dokumentu Program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mesta Dunajská Streda na obdobie 2022 – 2027. 


