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Vyhodnotenie KPSS obce Veľké Úľany za rok 2018 

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch dňa 13.6.2018 bol 

uznesením č. 119-OZ/2018 bod č. 9, písm. a) schválený Komunitný plán sociálnych sluţieb 

Obce Veľké Úľany na obdobie rokov 2018-2022 (ďalej len „KPSS“). Tento KPSS 

zohľadňuje potreby občanov našej obce, ktoré boli v procese prípravy Komunitného plánu 

zmapované. Analyzuje stav súčasných poskytovaných sluţieb občanom obce Veľké Úľany, 

hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére na 
ďalšie stanovené obdobie. KPSS identifikuje prioritne cieľové skupiny, ktorými sú: 

1. Seniori 

2. Nezamestnaní a zamestnanci s nízkym vzdelaním 

3. Deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia 

4. Občania so zdravotným postihnutím 

5. Občania so sociálnymi a spoločenskými problémami 

 

V zmysle § 80 ods. a), b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách má obec 

povinnosť vypracúvať a schvaľovať komunitný plán sociálnych sluţieb a tým súčasne 

vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja, komunitnej práce a komunitnej 

rehabilitácie v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb. Obec Veľké Úľany utvára podmienky 

na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb na komunitnú 

prácu za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých 
sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. 

Zmyslom komunitného plánovania je taktieţ aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie 

poskytovania sociálnych sluţieb spoločným koordinovaným postupom, posilňovanie sociálnej 

súdrţnosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej 

izolácii jednotlivcov a skupín. Hlavným zámerom realizácie komunitného plánu sociálnych 

sluţieb je spokojnosť občanov s poskytovanými sluţbami obce, zvýšenie kvality ţivota, 

aktívny záujem ľudí o udrţateľnosť a rozvoj komunity obce. 

 

Obec Veľké Úľany v roku 2018 na základe Priorít z KPSS obce poskytovala alebo 

zabezpečovala tieto sociálne sluţby  pre obyvateľov obce: 

 

 

 



 Priorita č. 1 – Terénna opatrovateľská služba 

Plnenie: 

Obec Veľké Úľany v roku 2018 poskytovala terénnu opatrovateľská sluţbu 11 obyvateľom. 

Táto sluţba je zapísaná do Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb, ktorý vedie  vyšší 

územný celok. 

 Opatrovateľská sluţba je sociálna sluţba poskytovaná v domácom prostredí prijímateľa, 

ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 

starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Zatiaľ je to jediná 

forma terénnych sociálnych sluţieb v komunite obce pre kategóriu seniorov. Obsah a rozsah 

poskytovania opatrovateľskej sluţby závisí od stupňa odkázanosti prijímateľa na sociálnu 

sluţbu. Opatrovanie vykonávajú 3 kvalifikované opatrovateľky. 

 

Priorita č. 2 – Sociálna služba v zariadení 

Plnenie: 

Obec v roku 2018 vydala 9 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu sluţbu do  ZpS mimo 

územného obvodu obce Veľké Úľany. Záujem o túto sociálnu sluţbu je veľký. Kvôli stálej 

prevahe poproduktívneho obyvateľstva treba uvaţovať o doplnení vhodnej formy 

poskytovania sociálnej sluţby v obci. Vhodnou alternatívou do budúcna by bolo vybudovanie  

zariadenia pre seniorov na území obce Veľké Úľany. 

 

Priorita č. 3 – Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí 

Plnenie: 

V prípade potreby obec zabezpečovala pre seniorov obce  stravovanie prostredníctvom  

dodávateľa stravy z obce Eliašovce zo stravovacieho zariadenia Trófea.  

 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) 

bola poskytovaná prostredníctvom ÚPSVaR na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v 

materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora 

výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od 

platenia úhrady za stravu. Dotáciu je moţné poskytovať tým deťom, ktoré ţijú v domácnosti, 

ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo príjem, ktorej je najviac vo výške ţivotného 

minima. 

 

Priorita č. 4 – Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese 

Plnenie: 

V obci fungujú 2 základné školy. Oficiálne názvy škôl  sú Základná škola Veľké Úľany a 

Základná škola Mihálya Borsosa, s vyučovacím jazykom maďarským – Borsos Mihály 

Alapiskola. Školy sa úspešne uchádzajú o rôzne projekty na získanie finančných prostriedkov 

na zvýšenie kvality výchovy, čo sa odzrkadľuje na úspešnosti ţiakov na rôznych súťaţiach 

a olympiádach. V súčasnosti prebieha pomocou asistenta učiteľa pre deti so zdravotným 

znevýhodnením integrácia detí a ţiakov z obce vo výchovno-vzdelávacom procese.  



Priorita č. 5 – Obyvatelia so sociálnymi a spoločenskými problémami 

Plnenie: 

Referentka oddelenia pre sociálne veci poskytovala pomoc rodinám ohrozených chudobou, 

ktoré sa obracali na ňu s rôznymi ţiadosťami hlavne spôsobom poradenskej činnosti. Sociálne 

poradenstvo sa týkalo ţiadosti o poskytovanie štátnych sociálnych dávok, ţiadosti o 

poskytovanie peňaţných príspevkov na kompenzačné pomôcky pre zdravotne znevýhodnené 

osoby, finančného príspevku na opatrovanie zdravotne znevýhodnených osôb, vybavenie 

preukazu občana so zdravotným postihnutím, dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej 

núdzi a rôzne iné. Obec Veľké Úľany okrem poradenskej činnosti poskytuje pomoc rodinám 

ohrozeným chudobou aj formou finančnej pomoci, formou jednorazového finančného 

príspevku.  

Priorita č. 6 – Nezamestnaní 

Plnenie: 

V spolupráci s ÚPSVaR Galanta organizuje obec  verejnoprospešné práce - menšie obecné 

sluţby. Vo väčšine prípadov tieto práce vykonávajú najodkázanejšie skupiny občanov. 

Aktivačné práce sa vykonávajú v súlade so zákonom 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti. 

V rámci tejto činnosti podporuje udrţiavanie pracovných návykov u osôb, ktoré majú problém 

uplatniť sa na trhu práce. Program Aktivačné sluţby – Malé obecné sluţby sa týka aktivít v 

obci, údrţbu verejných priestranstiev, obecných budov, zberu separovaného odpadu v obci,  

prostredníctvom nezamestnaných občanov pracujúcich v obci v rámci aktivačných prác a 

zamestnaných v spolupráci s úradom práce. Obec v roku 2018 zamestnávala 9 obyvateľov 

prostredníctvom ÚPSVaR.  

 

Priorita č. 7 – Vybudovanie bezbariérovosti v obci 

Plnenie: 

Bezbariérovosť je riešená v obci čiastočne. V budúcnosti treba zabezpečiť bezbariérový 

prístup do verejných budov a bezbariérové premiestnenie sa po verejných komunikáciách a 

tým skvalitniť ţivot ŤZP občanov v oblasti mobility. 

Obec Veľké Úľany, v spolupráci s ÚPSVaR, mala v sledovanom období  vytvorené chránené 

pracovisko, kde zamestnáva 5 osôb so zdravotným znevýhodnením. Vyuţitím takéhoto 

projektu obec zvyšuje občanom ŤZP kvalitu ich ţivota nielen po stránke ekonomickej, ale 

hlavne duševnej – byť  potrebným a uţitočným.  

Priorita č. 8 – Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb 

Plnenie: 

Obec v roku 2018 neupravovala legislatívu ohľadne sociálnych sluţieb ani nevykonala 

registráciu nových sociálnych sluţieb. 

 

 



Priorita č. 9 – Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu 

Plnenie: 

Obec nezabezpečovala bytovú výstavbu ani podporu obnovy bytového fondu. 

V budúcnosti bude potrebné vybudovať nízkoštandardné  a sociálne byty pre občanov 

ohrozených sociálnym vylúčením. 
 

Priorita č. 10 – Vybudovanie cyklotrasy 

Plnenie: 

Obec v roku 2017 podala ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

vybudovanie I. etapy cyklotrasy na MPaRV SR. Projekt bol úspešný. Výstavba cyklotrasy 

v katastri obce Veľké Úľany predpokladá ukľudnenie dopravy so zvýšením bezpečnosti 

a komfortu. Cyklotrasa bude určená pre pohyb na bicykli za účelom cykloturistiky, trávenia 

voľného času a poznávania prírody. 

Obec v roku 2018 podala 2. ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

vybudovanie II. etapy cyklotrasy, ktorá bola tieţ schválená. 

 

 

Priorita č. 11 – Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb  a podpora poskytovania 

sociálnych služieb pre potreby obce 

Plnenie: 

Obec Veľké Úľany v budúcnosti plánuje vybudovať zariadenie sociálnych sluţieb pobytovou 

formou, nakoľko záujem je medzi seniormi o túto sluţbu veľký. V roku 2018 nebol 

registrovaný iný verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnej sluţby v územnom obvode 

obce Veľké Úľany a ţiadny subjekt neponúkol spoluprácu pri poskytovaní potrebných 

sociálnych sluţieb v územnom obvode obce Veľké Úľany. 

 

Priorita č. 12 – Komunitné centrum 

Plnenie: 

V máji roku 2017 bola zverejnená výzva na zriadenie Komunitného centra. Výzva bola 

zameraná na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Projekt „Komunitné centrum – Obec 

Veľké Úľany“  bol úspešný. Projekt sa skladá z 3 častí: 

1. Stavebné práce obecnej budovy súp.č. 526 

2. Vybavenie IKT 

3. Interiérové vybavenie 

 

Úlohou komunitného centra je účinne pomáhať sociálne slabším a neprispôsobivým občanom, 

osvojovať si  správne návyky pre ďalšie uplatnenie v ţivote. 

 



Vo Veľkých Úľanoch dňa :  13.11.2019 

 

Vypracovala: Mgr. Erika Mucsková                 Schválil: Ing. František Gőgh, DBA   

          referentka soc. oddelenia                                      starosta obce 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Úľany zobralo na vedomie správu o plnení úloh KPSS za 

rok 2018 dňa 20.11.2019,  uznesením č. 47-OZ/2019 bod č.11, písm. e). 

 


