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Vážení spoluobčania,

som veľmi rád, že Vám môžem predstaviť Komunitný plán sociálnych služieb obce Lednické
Rovne. Naša obec vynakladá úsilie poskytovať svojim občanom zabezpečiť čo najlepšie služby
a pomoc v sociálnej oblasti. Avšak obdobie hospodárskej a ekonomickej krízy sa odráža i
v zhoršujúcich sa životných podmienkach na Slovensku. Prehlbuje sa nevyhovujúca sociálna
situácia niektorých sociálnych skupín v spoločnosti a do skupiny znevýhodnených občanov sa
dostáva stále väčšie množstvo ľudí. Práve s takouto nepriaznivou a alarmujúcou sociálnou
situáciou sa musí vyrovnať samospráva, kde je zo strany štátu prenášaných čoraz viac
kompetencií, ale bez dostatočného finančného zastrešenia. Z hľadiska pohľadu legislatívy je
obec povinná poskytovať sociálne služby a preto v zmysle § 82 zákona č. 448/2008 Z. z.
O sociálnych službách bol spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb obce Lednické Rovne,
ktorý poukazuje na súčasný stav a zároveň je nástrojom pre ďalší postup ako zabezpečovať
v globále poskytovanie sociálnych služieb.
Práve z uvedeného dôvodu vznikol i nasledovaný strategický dokument, ktorý prezentuje
spôsob, akým smerom sa má naša obec uberať v sociálnej starostlivosti o svojich občanov.
Definuje priority, aktivity a služby, ktoré naša obec rozvíja a bude rozvíjať v sociálnej oblasti v
nasledujúcich piatich rokoch.
Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych
služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Obec Lednické
Rovne poskytuje pre svojich občanov pomoc v sociálnej oblasti, a to najmä tam, kde nie je v
silách rodín postarať sa o svojich najbližších. Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom
období zabezpečovali úlohy a ciele stanovené v tomto strategickom dokumente.
Cieľové skupiny sociálneho znevýhodnených občanov, ako sú najmä seniori, občania so
zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi, alebo občania v hmotnej núdzi sú sociálne skupiny
obyvateľov obce, na ktorých je komunitný plán zameraný v prvom rade.
Pri samotnom vyhotovovaní komunitného plánu, sme tiež mali na zreteli všetky reálne
možnosti, ktoré dokáže pre svojich občanov v súčasnosti obec zabezpečiť pri poskytovaní
rozličných sociálnych služieb .
Ďakujem sociálnym pracovníčkam a pracovníkom obecného úradu, ako aj všetkým občanom,
ktorí sa podieľali na spracovaní celej stratégie.
Nakoľko je Komunitný plán sociálnych služieb strategický dokument, ktorý zisťuje potreby,
zdroje a možnosti riešenia v oblasti sociálnych služieb v obci Lednické Rovne, prajem všetkým
realizátorom a poskytovateľom sociálnych služieb veľa úspechov pri napĺňaní všetkých
plánovaných zámerov v našej obci.
Verím, že Komunitný plán sociálnych služieb bude pokračovať už v nastolenom trende
sociálnej politiky obce až do roku 2021, s cieľom ešte lepšieho skvalitnenia a väčšieho rozvoja
života občanov obce Lednické Rovne.

Mgr. Marian Horečný
starosta obce
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Komunitný plán sociálnych služieb Obce Lednické Rovne na roky 2016 – 2021 bol schválený
Uznesením Obecného zastupiteľstva OZ č. 21/2016-D/9 zo dňa 16.12.2016.

História dokumentu1
Schválenie obecným zastupiteľstvom

1

Verzia

Zmeny

Dátum

Uznesenie č.

Verzia 1.0

Prvé znenie

16.12.2016

OZ č. 21/2016-D/9

Prvé znenie dokumentu je označené číslom 1.0. V prípade zásadných zmien sa ďalšie aktualizované verzie
označujú 2.0, 3.0, atď. V prípade malých zmien sa aktualizované verzie označujú číslami napr. 1.1, 2.1, 2.2.
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1

KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

1.1 Komunitný plán sociálnych služieb
Zákon č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách ukladá povinnosť obciam plánovať sociálne
služby na základe komunitného plánovania. Podľa § 83 ods. 2 tohto zákona ,,Obec vypracúva
a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych
služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych
služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a
určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné
podmienky na ich zabezpečenie.“
Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len „KPSS“) a koncepcia rozvoja sociálnych služieb
obsahuje podľa § 83 ods.5 zákona:


analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo
vyššieho územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia
sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej
služby,
 analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom
obvode obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb
a cieľových skupín,
 analýzu sociologických a demografických údajov v územnom obvode obce,
 určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce,
 časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja
sociálnych služieb vrátane určenia personálnych, finančných, prevádzkových a
organizačných podmienok na ich realizáciu,
 spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo
koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
Komunitné plánovanie je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov,
metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym
špecifikám a potrebám jednotlivých občanov, otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a
hľadanie najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb.
KPSS umožňuje každému občanovi obce, orgánom samosprávy ako i prijímateľom a
poskytovateľom sociálnych služieb prezentovať svoje záujmy, potreby a nároky. Vzhľadom na
odlišné záujmy a potreby je v procese plánovania potrebná diskusia a spolupráca za účelom
hľadania kompromisných riešení a ich napĺňania. K hlavným účastníkom tvorby plánu patrí tzv.
komunitná triáda. Jej aktérmi sú objednávatelia, ktorých predstavuje väčšinou obec alebo ňou
poverené osoby, ďalej poskytovatelia, ktorí na určenom území poskytujú sociálne služby a
treťou zložkou sú prijímatelia sociálnych služieb (klienti). Dôležitou súčasťou plánovania je
široká verejnosť, ktorá má rovnaké právo sa do procesu tvorby zapojiť a vyjadriť svoj názor na
dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb. Všetci účastníci majú v procese plánovania rovnaké
práva a povinnosti v oblasti rozhodovania ako aj finálnej podoby komunitného plánu.
Charakteristickým znakom KPSS je zapájanie všetkých tých, ktorých sa spracovávaná oblasť
týka; dialóg, vyjednávanie a konsenzus.
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Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je:




zapojiť obyvateľov obce do plánovania v oblasti poskytovania sociálnych služieb
spoznať zámery a potreby poskytovateľov sociálnych služieb;
zozbierať, sumarizovať a zanalyzovať požiadavky, predstavy a potreby príjemcov, resp.
potenciálnych záujemcov o sociálne služby;
 spracovať aktuálny dokument, ktorý by poskytoval prehľad o sociálnych službách v obci
a načrtol možnosti ich rozvoja;
 prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb v obci a pokúsiť sa
o zvýšenie dostupnosti;
 priblíženie ponuky a potreby v oblasti sociálnych služieb.

1.2 PRINCÍPY A HODNOTY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi
Komunitný plán je zmluvou, v ktorej sa najmenej tri strany (prijímatelia, poskytovatelia,
zadávatelia) zaväzujú k vzájomnej spolupráci a súčinnosti. Slobodný a informovaný súhlas musí
byť výsledkom slobodného dialógu. Predmetom dohody nie sú len zámery a ciele, ale taktiež
aj spôsob postupu pri realizácii odsúhlasených aktivít.
Posilnenie princípov občianskej spoločnosti
Každý má právo zapájať sa do vecí verejných. Komunitné plánovanie prepojuje aktivitu a
potreby občanov s rozhodovaním samosprávy.
Zapojenia sa prijímateľov do komunitného plánovania
Až keď dosiahneme slobodné, aktívne a rovnocenné zapojenie prijímateľov na všetkých
úrovniach, tak môžeme hovoriť o komunitnom plánovaní sociálnych služieb. Do tej doby ide
len o užitočné kroky na príprave komunitného plánovania. Princíp pozitívnej diskriminácie je
pri zapájaní prijímateľov užitočný. Jeho cieľom je poskytnúť prijímateľom takú asistenciu, aby
sa pri plánovaní sociálnych služieb stali rovnocennými partnermi ostatných poskytovateľov,
zadávateľov sociálnych služieb.
Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov
Nie je možné zabúdať na spoluprácu s podnikateľmi, ktorí sa už v minulosti angažovali v tejto
oblasti, na význam práce dobrovoľníkov v sociálnych službách, na svojpomocné skupiny,
rodinnú starostlivosť, susedskú výpomoc. Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jedným
z nástrojov na celkové zlepšenie kvality života v obci.
Práca s informáciami
Je nevyhnutné zabezpečiť rovnaký prístup k informáciám pre všetkých, ktorí sa plánovania
zúčastňujú a zabezpečiť odovzdávanie informácií verejnosti. Ak budú informácie pravidelne
odovzdávané, bude možné očakávať relevantné pripomienky a podnety. Je dôležité stanoviť,
ako bude možné vznášať pripomienky a ako sa bude s pripomienkami nakladať.
Priebeh spracovania komunitného plánu
Priebeh spracovania komunitného plánu je rovnako dôležitý ako výsledný dokument
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Komunitné plánovanie. Proces komunitného plánovania znamená vyhľadávanie, zapájanie a
diskusiu rôznych ľudí. Tento proces umožňuje, aby navrhnutý systém sociálnych služieb bol
jedinečný a neopakovateľný a plne zodpovedal miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom.
To nevylučuje, aby proces komunitného plánovania bol profesionálne facilitovaný a výsledný
dokument – komunitný plán – napísala poverená skupina alebo objednaný odborník.
Kompromis priania a možností
Výsledkom komunitného plánovania je vždy kompromisné riešenie medzi tým, čo chceme a
tým, čo máme k dispozícii. Možnosťami v tomto prípade nie sú iba materiálne, finančné a
ľudské zdroje, ale tiež spoločná dohoda, ktorá vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí
cieľov komunitného plánu podieľať.
Cyklický proces
Komunitné plánovanie tvorí špirálu, v ktorej sa jednotlivé fázy, témy a problémy cyklicky
opakujú, preto je potrebné sa nimi opakovane zaoberať. Komunitný plán je dokument
vyžadujúci pravidelnú aktualizáciu a trvalú starostlivosť.
Riešiť, to čo sa dá dosiahnuť
Komunitné plánovanie vychádza z reálneho základu z pohľadu zastúpenia cieľových skupín,
aktuálnych možností zabezpečenia soc. služieb ako aj problémových situácii. Vzhľadom k
miestnemu spoločenstvu je zamerané na cieľové skupiny seniorov, ľudí so zdravotným
postihnutím, obyvateľov postihnutých resp. ohrozených soc. vylúčením a matky s maloletými
deťmi.
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1.3 Použitá terminológia
Prijímateľ sociálnych služieb (užívateľ) je človek, ktorý sa ocitol v nepriaznivej životnej situácii
a nie je schopný túto situáciu sám zvládnuť. Stáva sa tak odkázaným na pomoc iných. Sú to
ľudia, ktorí služby dostávajú, ako aj tí, ktorí na ne čakajú. Ciele a zámery užívateľov majú pri
komunitnom plánovaní rovnakú váhu ako ciele a zámery zadávateľov a poskytovateľov, ak
nechceme rovno povedať, že by mali byť prioritné. Potreby prijímateľov sú materiálne, v
ktorých ide predovšetkým o sociálne dávky, rôzne príspevky, bývanie, jedlo, oblečenie. Patria
sem aj potreby týkajúce sa prepravy pre osoby so zdravotným postihnutím a bezbariérovosť.
Ďalšou potrebou sú príležitosti vrátane pracovných príležitostí pre sociálne slabších občanov.
Ďalej sú to sociálne potreby v rovine komunitných a voľnočasových aktivít a eticko-osobnostné
potreby, taktiež je pri komunitnom plánovaní dôležité vyhľadávanie, oslovovanie a zapájanie
užívateľov do práce na tvorbe komunitného plánu a na druhej strane získavanie informácií o
potrebách jednotlivých skupín, o kvalite poskytovaných služieb, objavovanie nedostatkov v
ponuke služieb.
Poskytovateľ sociálnych služieb môže byť fyzická osoba, podnikateľský subjekt, súkromná
nezisková organizácia, organizácia zriadená obcou, organizácia zriadená samosprávnym
krajom, organizácia zriadená štátom. Všetci poskytovatelia majú pri komunitnom plánovaní
rovnaké postavenie, ich ciele a zámery majú rovnakú váhu. Povinnosťou poskytovateľov je
podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách prihliadať na individuálne potreby
prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a
možností a poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni.
Objednávateľ (zadávateľ) sociálnych služieb je subjekt, ktorému zákon ukladá zabezpečiť
sociálne služby pre obyvateľov územia, ktoré spravujú. Sú to obce alebo kraje. Úlohou obce je
niektoré druhy služieb priamo poskytovať, ale najmä koordinovať činnosť ďalších
poskytovateľov v obvode jej pôsobnosti tak, aby sa vytvárala efektívna a hospodárna sieť
služieb pre všetkých obyvateľov obce. Je veľmi dôležité, aby obec uznesením zastupiteľstva
deklarovalo svoju vôľu plánovať a rozvíjať sociálne služby. Takéto politické rozhodnutie prijaté
na začiatku celého procesu, potvrdzuje legitimitu komunitného plánovania a je zárukou pre
zapojenie ďalších účastníkov.
Pracovná skupina je tvorená zástupcami objednávateľa, poskytovateľov a užívateľmi
sociálnych služieb a spoločne sa zaoberá určitým okruhom problémov.
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo iná činnosť, alebo súbor týchto
činností, ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby,
rodiny alebo komunity, zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť
samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, zabezpečenie nevyhnutných
podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby, riešenie krízovej
sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a
rodiny.
Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne
väzby a sú viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu, kde žijú.
9
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2 ANALÝZA DEMOGRAFICKÝCH A SOCIÁLNYCH ÚDAJOV OBCE
2. 1 Základná charakteristika obce
Obec Lednické Rovne
Prvá písomná zmienka :
r. 1471
Počet obyvateľov k 31.12.2015 : 4020
Samosprávny kraj :
Trenčiansky
Okres :
Púchov
Miestne časti :
Horenická Hôrka, Medné
Nadmorská výška stredu obce : 270 m. n m.
Katastrálna výmera (ha) :
1074,9
Vzdialenosť do okresného a krajského mesta : Púchov – 8,4 km, Trenčín – 34 km
Vzdialenosti od najbližších miest : Ilava – 12 km, Nemšová–18 km, Pov. Bystrica –
24 km, Dubnica nad Váhom - 18 km.
Web :
www.lednickerovne.sk
Obec Lednické Rovne vznikla zlúčením dvoch obcí Lednických Rovní a Prečínskej Lehoty
výnosom československej vlády prvej republiky čís.15.518/25 zo dňa 18.6.1925. Presné
historické dáta o vzniku obce sú neznáme. Z dostupných písomných materiálov sa prvýkrát obec
Lednické Rovne spomína v listine z roku 1471 ako „possessio Rowne“. Ďalšia zo zmienok
o Lednických Rovniach sa nachádza v latinskej autobiografii „Confessio Peccatoris“ slávneho
povstaleckého vodcu Rákoczyho Františka II. Píše v nej, že v roku 1687 cestoval s matkou
a sestrou z Mukačeva do Viedne a cestou pobudli niekoľko dní na svojom zámku Rovnia a na
hrade v Lednici.
Od polovice 19. storočia výrazne ovplyvnila obec skláreň. Z novšej histórie obce sú významné
najmä tieto medzníky:
V obci pre rozvoj telovýchovy a športu bolo pri rieke vybudovane futbalové a tenisové ihrisko
a v roku 1966 kúpalisko.
Do roku 1968 boli v obci všetky cesty prašné a obec okrem železničnej trate Trenčianska TepláLednické Rovne nemala iné spojenia s okolitým svetom.
Až asfaltovou úpravou komunikácii a zavedením stálych autobusových liniek boli spojené všetky
okolité obce cez Lednické Rovne s Púchovom, Dubnicou nad Váhom a Považskou Bystricou.
V roku 1973 zánikom štátnych majetkov sa plánovala úplná likvidácia majera a rozšírenie
sídliska Súhradka výstavbou nových bytových jednotiek.
 V roku 1974 sa začal stavať na miestnom cintoríne dom smútku, ktorý už v r. 1975 bol
skolaudovaný. V tom istom období bola postavená pri Váhu betonárka. Neskôr sa tiež začala
vykonávať rekonštrukcia závodného klubu a letného kina v Lednických Rovniach. Toto bolo
ukončene v roku 1978.
V rokoch 1980-85 bol otvorený nový obchodný dom Sklár, moderná závodná jedáleň a nový
Dom služieb na námestí. V tomto období sa obec začala plynofikovať.
Rekonštrukcia kaštieľa na Slovenské sklárske múzeum sa začala v roku 1985. Obec Lednické
Rovne za posledné desaťročie zmenila svoj vzhľad a pomaly dostáva mestskú podobu.
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V Súhradke vzniklo postupne veľké sídlisko s modernými bytmi aj s príslušnou obchodnou
sieťou. V budove bývalého internátu bolo zriadené zdravotne stredisko.
V roku 1988 sa zmenil tvar hlavne starých Rovni, teda pôvodnej dediny. Na mieste bývalého
majera, sýpky a bytov Birešov boli postavené a dané do užívania dva panelové bloky. Robotnícky
dvojposchodový dom, ktorý kedysi niesol názov Sanatórium bol obyvateľmi uvoľnený a začala
jeho prestavba na Dom opatrovateľskej služby.
V roku 1988 sa začala výstavba vodojemu, ktorý po ukončení zásobuje pitnou vodou okrem
Lednických Rovni aj okolité obce Dolná Breznica, Horovce a Dulov.
Lednické Rovne ležia na pravej strane Váhu, v strede dvoch pohorí, tiahnucich sa pozdĺž jeho
toku - Bielych Karpát a Strážovských vrchov, v okrese Púchov. Ležia v nadmorskej výške 270 m.
n. m. Najvyšším bodom je Benkovec s nadmorskou výškou 424 m. n m. a najnižším bodom
údolie Váhu s nadmorskou výškou 255 m.
Obec susedí na severe s obcou Streženice, na západe s Dolnou Breznicou, na juhu s obcou
Horovce a na východe s obcou Beluša.
Zemepisné súradnice : E : 18o 17´ 13,04´´
N : 49o 17´ 11,09´´
Z geologických a hydrologických pomerov, resp. z geologických útvarov je zastúpený hlavne
štvrtohorný útvar alluvium. Medzi jurové útvary patria organické vápence rôznej štruktúry a
vlastností. Z pôd sú zastúpené ílovito-hlinité, piesčito-hlinité a nivné pôdy na nekarbonátových
sedimentoch. Pôdy sú vhodné na pestovanie kŕmnej repy, repky olejnatej a zemiakov. Cez
Lednické Rovne preteká potok Lednica, ktorý sa vlieva do rieky Váh. Pod parkom sa nachádzajú
prírodné meandre.
Výmera obce je 1075 hektárov. Poľnohospodárskej pôdy je 613 hektárov, lesného porastu 264
hektárov, vody 17 hektárov a zastavanú časť tvorí 107 hektárov.
Z flóry a fauny, resp. z rastlinstva, ktoré sa tu nachádza tvorí väčšinu zmiešaná dubina. Celkovo
bolo zaznamenaných 189 druhov vyšších rastlín. Štyri zo zaznamenaných druhov /Convallaria
majalis, Melittis melissophyllum, Ranunculus auricomus agg. a Scrophularia umbrosa /môžeme
zaradiť do kategórie vzácnych a ohrozených druhov.
Park sa skladá z troch základných biotopov :
 mezofilná lúka, parkový les a niva potoka.
V roku 1997 nadácia DAPHNE vykonala inventarizačný prieskum flóry a fauny, kde z výsledkov
vyplýva, že v parku sa nachádza : 179 druhov chrobákov z 44 čeľadí. 97 druhov stavovcov z
piatich systematických skupín - ryby 6 druhov - obojživelníky 7 druhov - plazy 1 druh - vtáky 66
druhov - cicavce 17druhov. Ďalej 189 druhov vyšších rastlín, 38 - druhov drevín. Z toho 31
listnatých druhov a 7 ihličnatých druhov.
Aluviálna časť parku by mohla byť zaradená do vyššieho stupňa ochrany. Dôvodom je výskyt
vzácnej mokraďovej fauny ako aj kvalita celého ekosystému alúvia meandrujúceho potoka.
Tento typ biotopu je už na Slovensku vzácny kvôli častým reguláciám.
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2.2 Sociálno – demografické údaje
Sociálno - demografické údaje o obyvateľoch obce Lednické Rovne boli zozbierané
z nasledovných zdrojov : evidencia obyvateľstva obecného úradu a štatistického úradu SR.
K 31.12.2015 žilo v obci 4020 obyvateľov, z toho 1983 mužov a 2037 žien.
Štruktúru obyvateľstva podľa pohlavia (rok 2015) zobrazuje nasledovná tabuľka i graf :

Muži

Ženy

Počet
obyvateľov
(spolu)

1983

2037

4020

Zdroj : OcÚ Lednické Rovne

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia,
rok 2015

Muži

Ženy

2037
51%

1983
49%
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Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia,
rok 2015
4020

Muži

Ženy

Počet obyvateľov (spolu)

2037

1983

Štruktúra obyvateľstva – tabuľka a graf, rok 2015 :

Vek
0-5 rokov
6-15 rokov
16-25 rokov
26-35 rokov
36-50 rokov
51-60 rokov
61-70 rokov
71-80 rokov
81-90 rokov
Nad 90 rokov

Muži

Ženy

Spolu

105
169
299
317
498
278
206
92
19
0

107
163
273
282
489
270
267
133
46
7

212
332
572
599
987
548
473
225
65
7

Zdroj : OcÚ Lednické Rovne
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Štruktúra obyvateľstva, rok 2015
Muži

987

Ženy
572

599

548

498

473

489

Spolu
332 299
273
105

212 169
163
107

0-5 ROKOV

6-15
ROKOV

317
282

278
270

267
206
92

16-25
ROKOV

26-35
ROKOV

36-50
ROKOV

51-60
ROKOV

61-70
ROKOV

225
133

71-80
ROKOV

19 46 65

0 7 7

81-90
ROKOV

NAD 90
ROKOV

Produktivita obyvateľstva – tabuľka a graf, rok 2015 :
Vek
Predproduktívny vek (do 15 rokov)
Predproduktívny vek (16-17 rokov)
Produktívny vek (18-62 rokov)
Poproduktívny vek (63 rokov a viac)
Zdroj : OcÚ Lednické Rovne

Muži
274
52
1381
276

14

Ženy
270
42
1333
392

Spolu
544
94
2714
668
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Vývoj počtu obyvateľov za jednotlivé roky zobrazuje nasledovná tabuľka a graf :

Počet obyvateľov

Počet

v jednotlivých

obyvateľov

častiach obce

(spolu)

2010

Medné :
151
Hor. Hôrka : 431
Led. Rovne : 3465

4047

2011

Medné :
148
Hor. Hôrka : 425
Led. Rovne : 3423

3996

2012

Medné :
152
Hor. Hôrka : 444
Led. Rovne : 3429

4025

2013

Medné :
153
Hor. Hôrka : 440
Led. Rovne : 3452

4045

2014

Medné :
149
Hor. Hôrka : 450
Led. Rovne : 3447

4046

2015

Medné :
148
Hor. Hôrka : 457
Led. Rovne : 3415

4020

Rok

Zdroj : OcÚ Lednické Rovne
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Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2010 -2015

4047

Počet obyvateľov

4045

4046

4025
4020

3996

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rok

Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľov, štatistické údaje SODB z roku 2011:
Majoritnú väčšinu obce tvoria občania slovenskej národnosti (3845). Druhou najpočetnejšou
národnosťou obce je česká (21).
Z hľadiska náboženského zloženia môžeme obyvateľstvo obce považovať za homogénne.
Prevažná väčšina obyvateľov sa hlási k rímsko-katolíckej cirkvi (3295). Druhou najpočetnejšou
je evanjelická cirkev augsburského vyznania (84).

16

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LEDNICKÉ ROVNE

Celkový počet domácností v roku 2015 zobrazuje nasledovná tabuľka :

Počet domácností
v jednotlivých
častiach obce

Počet domácností
(spolu)

Medné :
42
Hor. Hôrka : 145
Led. Rovne : 1144

Počet domácností
v roku 2015

1331

Zdroj : OcÚ Lednické Rovne
Celkový počet svadieb a rozvodov v roku 2015 zobrazuje nasledovná tabuľka :

Počet svadieb v roku 2015

24

Počet rozvodov v roku 2015

18

Zdroj : OcÚ Lednické Rovne
Tabuľka a graf: Prírastky/úbytky narodených a zomrelých obyvateľov v rokoch 2010-2015

Rok

Narodení

Zomrelí

Celkový
prirodzený
prírastok/úbytok

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Spolu za obdobie
od r. 2010-2015

35
22
40
42
40
32

34
40
27
32
26
39

1
-18
13
10
14
-7

211

198

13

Zdroj : OcÚ Lednické Rovne
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Počet narodených/zomrelých

Prírastky/úbytky narodených a zomrelých
obyvateľov
v rokoch 2010 - 2015

35

40

42

40

34
27

22

2011

26
14

10

2012

-18

39
32

13

1
2010

40
32

2013

2014

2015 -7

Rok

Narodení

Zomrelí

Celkový prirodzený prírastok/úbytok

Tabuľka a graf : Prírastky/úbytky prisťahovaných a odsťahovaných obyvateľov v rokoch
2010-2015

Rok

Prisťahovaní

Odsťahovaní

Celkový
prírastok/úbytok
zo sťahovania

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Spolu za obdobie od
r. 2010-2015

44
36
58
57
45
34

67
78
40
43
58
53

-23
-42
18
14
-13
-19

274

339

-65

Zdroj : OcÚ Lednické Rovne

18

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LEDNICKÉ ROVNE

Počet prisťahovaných/odsťahovaných

Prírastky/úbytky prisťahovaných a
odsťahovaných obyvateľov
v rokoch 2010 - 2015

78
67
58
44

34
18

2010 -23

2011

53

45

43

40

36

58

57

2012

14
2013

2014 -13

2015 -19

-42

Rok

Prisťahovaní

Odsťahovaní

Celkový prírastok/úbytok zo sťahovania

2.3 Kultúra
Kultúrny a spoločenský život v obci zabezpečuje najmä Obecný úrad, ktorý je hlavným
organizátorom a taktiež Komisia pre školstvo, kultúru a šport, Komisia pre občianske
záležitosti a Sociálno-zdravotná komisia. Komisie pracujú pri Obecnom zastupiteľstve so
svojimi zvolenými členmi. Tieto bazálne zložky spolupracujú pri rôznych podujatiach s MŠ, ZŠ
a ZUŠ.
Z pravidelných podujatí môžeme uviesť nasledovné :













Uvítanie detí do života (február)
Beh oslobodenia obce (apríl)
Oslavy oslobodenia obce a sviatku práce (máj)
Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb (jún, každý druhy rok)
MDD (jún)
Vyhodnotenie najlepších žiakov ZŠ – prijatie u starostu obce
Diecézna púť starých rodičov k sv. Joachimovi a Anne (júl)
Letné slávnosti (august)
Tenisový turnaj (september)
Vítanie prváčikov na ZŠ
Bezpečná jeseň (poriadaná pre seniorov)
Mikuláš a Silvester
19
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2.4 Voľný čas
Zo zariadení občianskej vybavenosti pre trávenie voľného času sú občanom k dispozícii:
 kultúrne domy v každej časti obce, (Hor. Hôrka, Medné)
 sklárske múzeum,
 knižnica,
 Kultúrne zariadenie Rona, a. s., ktorého súčasťou je kino CRYSTAL, taktiež i letné
kino - amfiteáter, kde sú organizované koncerty – HUDOBNÉ LETO
 klub dôchodcov,
 dve futbalové ihriská,
 kolkáreň,
 tenisový areál,
 telocvične a ihriská školských areálov,
 detské ihriská,
 kúpalisko,
 pre obyvateľov, ktorí preferujú indoorové športy je vybudované fitnescentrum

2.5 Občianske a záujmové združenia na území obce
V obci
napr.:
-

aktívne vykonáva svoju záujmovú a spolkovú činnosť niekoľko organizácii a klubov,
DHZ Lednické Rovne,
DHZ Horenická Hôrka,
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Lednické Rovne časť Horenická
Hôrka,
Klub dôchodcov a Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
Lednické Rovne,
Style karate – Lednické Rovne,
Bežecký klub,
Dychová hudba Rona.

Obec je členom Združenia obcí Púchov. Mikroregión je vymedzený hranicami obcí
(v abecednom poradí) Dohňany, Dolná Breznica, Dolné Kočkovce, Horná Breznica, Horovce,
Kvášov, Lazy pod Makytou, Lednica, Lednické Rovne, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko,
Mojtín, Púchov, Streženice, Visolaje, Vydrná, Záriečie, Zubák.
S úmyslom zapojiť do rozvoja územia obyvateľov, miestnych podnikateľov a tretí sektor sa
obec stala v roku 2007 spoluzakladateľom občianskeho združenia MAS Naše Považie, ktoré
združuje 44 samospráv. Týmto sa vytvorila platforma pre inštitucionalizáciu verejnosúkromného partnerstva a aplikovanie prístupov Leader a CLLD pri realizácii rozvojových
aktivít.
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Obec má na prípravu spoločných projektov a vzájomnú výmenu skúseností v činnosti
samosprávy uzatvorenú zmluvu s obcou Skalité a na cezhraničnú spoluprácu uzatvorenú
zmluvu s obcou Provodov 233, 763 45 Brězůvky ČR. Obce sa spoločne zapájajú do
medzinárodných programov, vzájomne si vymieňajú skúsenosti s realizáciou úloh miestnej
samosprávy a zapájaním občanov do verejného života obce. Spoločne realizujú kultúrnospoločenské a športové aktivity.

2.6

Priemysel, podnikanie a služby

Obec Lednické Rovne patrí medzi priemyselné obce. Väčšina obyvateľov je zamestnaná
v sklárskom a elektrotechnickom priemysle, ktorý sa nachádza priamo v obci. Malá časť
obyvateľov dochádza aj do priemyselných podnikov v okolitých mestách (napr. Púchov, Ilava,
Dubnica nad Váhom).
Najvýznamnejším podnikom v rámci už uvádzaného sklárskeho priemyslu je v obci sklárska
spoločnosť RONA, a. s., ktorá sa výraznou mierou podieľa na priemyselnej produkcii v obci
a má dlhoročnú tradíciu vo výrobe úžitkového skla.
YURA Corporation Slovakia s.r.o. (predtým SEWON) – dodávateľ Kia Motors Žilina, je ďalším
významným subjektom v obci Lednické Rovne, ktorej hlavná výrobná činnosť je zameraná na
výrobu elektrokáblov a káblových zväzkov pre automobilový priemysel.
Tabuľka najvýznamnejších podnikateľských subjektov v obci z hľadiska hospodárskej
stability lokality :

Názov

Rona a. s.

Hlavný predmet
činnosti
Výroba úžitkového skla

Yura Corporation

Výroba a predaj auto
káblových zväzkov
Lesy SR, DMS
Dopravno-manipulačná
správa, spracovanie dreva
Godur, s. r. o.
Predaj a servis
dopravných pásov
Výroba a predaj rozváPrenosil s. r. o.
dzačov, fotovoltaiky, el.
materiálu, svietidiel,
montáže a služby
Výroba a predaj
Ledrov spol. s r. o.
pekárenských výrobkov,
stavebné práce, vývoz
komunálneho odpadu
Zdroj : OcÚ Lednické Rovne
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Počet
zamestnancov

Sídlo

1284

Schreiberova 365

1800

Púchovská cesta 413

19

Ul. Sv. Anny 121

28

Jilemnického 30

30

Jilemnického 11

28

Schreiberova 369
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V obci sa nachádza viacero podnikateľských subjektov, ktoré sa zaoberajú veľkoobchodom,
maloobchodom, reštauračnými službami a dopravou.
Z oblasti poľnohospodárskych podnikov patrí medzi významné Agrofarma, spol. s r. o.
Červený Kameň, prevádzka Horenická Hôrka, ktorá sa v rámci svojej činnosti zameriava na
rastlinnú a živočíšnu výrobu. V prevádzke, v časti Horenická Hôrka sa venuje chovu oviec.
Firma má vlastnú mliekareň, v ktorej sa venuje výrobe tradičných syrových špecialít (napr.
parenica, oštiepok, bryndza).
Obec v roku 1995 založila firmu Ledrov, spol. s r. o., ktorá v súčasnej dobe orientuje svoju
činnosť na služby verejnoprospešného charakteru (stredisko dopravy a vývozu komunálneho
odpadu, zvoz a nakladanie s komunálnym odpadom a prevádzka skládky). Spoločnosť LEDROV
s r. o. zabezpečuje poskytovanie komunálnych služieb nielen pre obec Lednické Rovne, ale aj
pre okolité obce. Ďalej je firma strediskom pekárenskej výrobky, kde zabezpečuje výrobu
i distribúciu pekárenských výrokov (najmä viacerých druhov chleba, bežné druhy sladkého
a slaného pečiva a špeciálne výrobky podľa vlastných originálnych receptúr). Taktiež sa firma
venuje údržbe bytového a nebytového fondu, stavebnej a dopravnej činnosti. V neposlednej
rade je predmetom podnikania spoločnosti Ledrov, spol. s r. o., i prevádzkovanie letného
kúpaliska.
Bankové a finančné služby v obci zabezpečujú 2 komerčné banky a taktiež sa v obci nachádza
pošta i čerpacia stanica pohonných hmôt.

2.7

Infraštruktúra

Cez obec prechádza cesta II. triedy č. 507, ktorá spája Trenčín a Žilinu po pravom brehu rieky
Váh. Intravilán obce je tranzitný – je paralelou k ceste I/61 a diaľnici D1. Z obce Lednické Rovne
sa odbočuje západným smerom na obec Lednica (7 km) a obec Zubák (12km).
Hromadná doprava osôb je zabezpečená SAD Trenčín, pričom intenzita premávky spojov do
Púchova je dobrá, avšak do krajského mesta nepremáva žiadny priamy spoj.
Najbližšia železničná stanica osobnej vlakovej dopravy je v Púchove. Pre nákladnú vlakovú
dopravu je k dispozícii železničná trať Lednické Rovne – Trenčinaska Teplá, ktorá je
v súčasnosti zastavená, ale v minulosti slúžila aj pre osobnú dopravu, premávka bola na
železničnej trati Nemšová – Lednické Rovne.
Do obce sa dá dostať z Ilavy alebo výpadovkou z diaľnice pri Ilave (12 km) alebo od Púchova
(8,4 km).
Približné vzdialenosti od najbližších miest :
Púchov – 8,4 km
Ilava - 12 km
Nemšová – 18 km
Dubnica nad Váhom – 18 km
Pov. Bystrica – 24 km
Trenčín - 34 km
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2.8 Zdravotníctvo
Zdravotné stredisko, ktoré sa nachádza v obci má pozitívny vplyv na kvalitu života nielen
občanov obce Lednických Rovní, ale i okolitých obcí, ktorí dochádzajú k svojmu ošetrujúcemu
lekárovi z okolitých spádových obcí (Dol. Breznica, Hor. Breznica, Zubák, Lednica, Kvášov,
Horovce, ...).
Zdravotnú starostlivosť, resp. svoje služby v zdravotnom stredisku poskytujú dvaja praktickí
lekári pre dospelých, dvaja detský lekári, stomatológ, gynekológ, rehabilitácia a masér.
V zdravotnom stredisku má sídlo i súkromná lekáreň.
Existencia zdravotného strediska v obci pozitívne vplýva nielen na mladé rodiny a seniorov,
pre ktorých by cestovanie za lekárom, resp. dochádzanie do mesta Púchov, alebo Ilavy, či
Považskej Bystrice znamenalo vysoké finančné výdavky a veľké problémy so zabezpečovaním
si dopravy.
V nevyhnutných života ohrozujúcich situáciách, ktoré sú súčasťou každodenného bytia
všetkých občanov, je dojazd rýchlej záchrannej zdravotnej služby do obce cca do 15 minút.
Pozitívnym aspektom zdravotníctva v obci je i skutočnosť, že všeobecný ošetrujúci lekár
v prípade potreby navštevuje svojich pacientov, či už seniorov, alebo imobilných či akútne
chorých doma, vo svojom rodinnom prostredí.
Budova zdravotného strediska si v každom prípade vyžaduje celkovú rekonštrukciu, nakoľko
patrí k starším zariadeniam v obci. V súčasnej dobe prešla budova zdravotného strediska
čiastočnou rekonštrukciou týkajúcou sa výmeny okien v celom zdravotnom stredisku
a výmenou hlavných vchodových dverí pri vstupe do zdravotného strediska.

2.9 Školstvo
Školstvo, resp. systém školstva v obci pokrývajú tri piliere :
 Materská škola, so sídlom Súhradka 204, Lednické Rovne
 Základná škola Eduarda Schreibera, so sídlom Schreiberova 372, Lednické Rovne
 Stredná odborná škola sklárska, so sídlom Súhradka 193, Lednické Rovne
Materská škola v obci je samostatný právny subjekt a jej zriaďovateľom je obec Lednické
Rovne. Kapacita detí je v súčasnosti 96 detí a jej sídlo je v samostatnej budove v Súhradke č.
204. Vzdelávací program materskej školy nesie názov „Žiť hravo a zdravo“ a je vypracovaný
v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0.
V minulosti mala materská škola 5 tried a od 01.09.2015 má v prevádzke už len 4 triedy,
s kapacitou 96 detí. Tento fakt poklesu o jednu triedu v súčasnej dobe nepostačuje pokrývať
záujem mladých rodičov o umiestnenie dieťaťa v MŠ.
Deti v materskej škole sú rozdelené podľa vekovej skupiny, dve triedy sú predškoláci
(Slniečka a Lienky), stredná trieda (Žabky) a najmladšia veková skupina (Motýliky). Za výchovu
a vzdelávanie zodpovedá a túto i zabezpečuje osem kvalifikovaných pedagógov, ktorý sú jej
zamestnancami.
Základná škola a história základného vzdelávania v obci je datovaná od roku 1828, kedy bola
založená prvá jednotriedna katolícka škola. Jozef Schreiber (majiteľ sklárni) tak vybudoval
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Štátnu ľudovú školu pre deti svojich robotníkov (jednotriednu) a v roku 1914 dal štát postaviť
trojtriednu ľudovú školu. V roku 1935 dala obec postaviť druhú budovu, ktorej priestory
donedávna slúžili pre ZUŠ. V roku 1947/48 bola zriadená v miestnom kaštieli v parku
meštianska škola. V týchto priestoroch sa vyučovalo až do roku 1969. Komplex budov terajšej
ZŠ sa začal stavať v roku 1966 a jej výstavba trvala 3 roky. V roku 2009 bol jeden z objektov
školy (pavilón A) predmetom významnej rekonštrukcie, ktorej cieľom bolo zníženie
energetickej náročnosti a čiastočné skvalitnenie materiálneho zázemia vyučovacieho procesu.
Zvyšná časť objektu je energeticky náročná a vybavenie viacerých učební neposkytuje deťom
súčasný štandard a vyžaduje si rekonštrukciu a modernizáciu.
Základná škola je vysoko organizovanou školou pre žiakov 1. - 9. ročníka, nielen pre deti z obce
Lednické Rovne, ale je obvodom i pre okolité obce, resp. pre obce Kvašov, Horná Breznica
a Dolná Breznica. Pre žiakov 5. – 9. ročníka je základná škola k dispozícii i pre obce Horovce,
Dulov a Tuchyňa. Kapacita ZŠ je 712 žiakov a v súčasnosti, t. j. v školskom roku 2015/2016 je
kapacita využitá na cca 56 %, t. j. v súčasnosti navštevuje ZŠ cca 400 žiakov.
Stredná odborná škola sklárska je špecifická škola svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje
umelecké a odborné vzdelanie v sklárskom odbore.
História a vznik sklárskej školy v Lednických Rovniach je nerozlučne spätý s históriou obce
Lednické Rovne a závodom RONA a.s., ktorý v roku 1892 založil J.Schreiber.
V roku 1949 sa začala príprava učňovského dorastu v Stredisku pracujúceho dorastu, ktoré sa
neskôr premenovalo na Závodnú učňovskú školu. V roku 1958 bolo zriadené Odborné
učilište pri n.p. Spojené sklárne a v r. 1970 sa vytvorilo Učňovské stredisko, ktoré bolo od roku
1978 premenované na Stredisko praktického vyučovania a k 1.9.1982 bolo zaradené do siete
Stredných odborných učilíšť. V roku 1993 vzniká pri SOU Stredná priemyselná škola ako prvá
špecializovaná inštitúcia na Slovensku, zameraná na prípravu sklárskych výtvarníkov. Táto
sa premenovala od 1.9.1995 na Školu úžitkového výtvarníctva. Začala sa realizácia výstavby
nadstavby školy, kde sa nachádzajú priestory na výuku, krásne ateliéry, galéria a výstavná sieň.
V roku 1994 boli zahájené realizačné práce na stavbe vlastnej školskej huty s komplexnou
technologickou linkou pre praktickú výuku. Prevádzka hute bola spustená v októbri 1999.
V roku 2001 spojením SOU a ŠUV vzniká Združená stredná škola sklárska. V roku 2008
dochádza k zmene názvu školy na Stredná odborná škola a od roku 2009 nesie škola meno
Stredná odborná škola sklárska.
Za dlhé roky svojej existencie si škola vydobila dôstojné miesto v sieti škôl, pripravila do života
veľa v praxi uznávaných odborníkov a špičkových pracovníkov v sklárskych profesiách.
Samotná škola je moderne vybavená, má vlastnú školskú hutu, dielne, ateliéry a výstavné
priestory, žiakom poskytuje aj ubytovanie v školskom internáte a stravovanie v školskej
jedálni. Žiaci strednej odbornej školy si svoje zručnosti môžu overiť u partneroch RONA a.s. LR
a Vetropack Nemšová. Úzko spolupracujú aj s VŠVU Bratislava.
Taktiež sa žiaci zúčastňujú na výstavách Mladý tvorca, Stredoškolák, Učeň, JUVYR, Art, škola
pravidelne vystavuje žiacke práce v slovenských múzeách a galériách a žiaci dosahujú
vynikajúce výsledky na medzinárodných zahraničných súťažiach. Významným faktom je
i účasť na spoluorganizovaní Medzinárodného študentského sklárskeho sympózia.
Jediným veľkým negatívom Strednej odbornej školy je, že počet žiakov klesá. Od šk. roku
2002/2003 klesol o 60 %. Škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja, ktorý je však v Stratégii rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 2013-2020
vyhodnotil ako školu s celoslovenskou pôsobnosťou, preto plánuje od roku 2020 previesť
zriaďovateľskú pôsobnosť na Ministerstvo školstva SR.
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3 ANALÝZA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI
3.1 Aktuálne sociálne služby v obci Lednické Rovne
Poskytovateľom sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov je:
 verejný poskytovateľ: obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou,
právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným
celkom
 neverejný poskytovateľ.
Financovanie sociálnych služieb je zabezpečované z nasledujúcich zdrojov:
 rozpočet obce,
 úhrada od klientov,
 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR,
 Sponzorstvo – darovacie zmluvy,
 iné zdroje.
Obec Lednické Rovne realizuje nasledovné sociálne služby a sociálnu pomoc obyvateľom
obce Lednické Rovne:
 opatrovateľská služba (v zmysle VZN 3/2009 O opatrovateľskej službe v obci
Lednické Rovne, zo dňa 12.11.2009)
 posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu
 celoročná pobytová služba v zariadení CSS
 výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
 poskytovanie dotácie na stravu a školské potreby v pôsobnosti ÚPSVaR pre deti zo
sociálne odkázaných rodín
 výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú
dochádzku
 výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi
 poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci (v zmysle Zásad poskytovania
jednorazovej finančnej pomoci v obci Lednické Rovne, schválené dňa 28.04.2016,
uznesením č. 16/2016-D/11)
 terénna sociálna práca
 vyhľadávacia činnosť, resp. vyhľadávanie občanov, ktorí potrebujú sociálnu pomoc
 poradenská činnosť, resp. poskytovanie základného sociálneho poradenstva
v oblasti týkajúcej sa sociálnej pomoci pre občanov (pomoc v hmotnej núdzi, príp.
distribúcia klientov k ďalším potrebným inštitúciám)
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3.1.1 Opatrovateľská služba
Obec Lednické Rovne poskytuje opatrovateľskú službu v súlade so zákonom 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách. V zmysle VZN č. 3/2009 O opatrovateľskej službe v obci Lednické Rovne.
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
 je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa
prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z.
 je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008
Z.z.
Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby prednostne v
pracovné dni v pracovnom čase, pokiaľ sa poskytovateľ s opatrovanou osobou nedohodli inak.
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
 ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ak tento zákon neustanovuje inak)
 ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného
predpisu zákona č. 447/2008 Z.z.
 ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.
V súčasnej dobe má obec vo svojom pracovnom pomere jednu opatrovateľku.

3.1.2 Centrum sociálnych služieb Lednické Rovne (CSS)
Centrum sociálnych služieb plní svoje poslanie v územnej pôsobnosti TSK.
V rámci svojho poslania poskytuje celoročnú starostlivosť so svojimi základnými činnosťami
ako sú :
 ubytovanie,
 stravovanie a
 zdravotnú starostlivosť.
Z ostatných služieb môžeme uviesť nasledovné :
 podieľanie sa na zabezpečovaní zdravotníckej, ošetrovateľskej a liečebno-preventívnej
starostlivosti,
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výkon opatrovateľskej starostlivosti,
kultúrno-záujmová činnosť,
športovo-rekreačné aktivity,
rôzne terapie (muzikoterapia, biblioterapia, aromaterapia),
voľnočasové aktivity,
liečebná a sociálna rehabilitácia,
podpora účasti na spoločenskom živote,
rekreačná činnosť,
sociálne poradenstvo,
úschova cenných vecí.

Svoje úlohy a činnosti poskytujú predovšetkým starým občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný
pre priznanie starobného dôchodku a ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu, duševné
poruchy a poruchy správania potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť
členovia ich rodiny, ani opatrovateľská služba alebo iné služby sociálnej pomoci.
V centre sociálnych služieb v rámci možností presadzujú snahu neizolovať klientov, ale ich
postupne integrovať do spoločnosti. Pomáhajú im obhajovať a presadzovať svoje práva,
rozvíjať schopností a samostatnosť pri riešení ich individuálnych a kolektívnych problémov.
Podieľajú sa na zvyšovaní kvality života klientov.
Zamestnanci CSS sa zo všetkých síl snažia o dosiahnutie a udržanie vysokej profesionality pri
výkone svojej práce. Ich prvoradým záujmom sú záujmy a práva klienta, konajú v zhode s
najvyššími požiadavkami profesionálnej cti, rešpektujú klientovo súkromie a zachovávajú
dôvernosť informácií získaných pri svojej práci.
Veľmi dôležitú úlohu pri poskytovaní komplexnej sociálnej starostlivosti zohráva spolupráca
s rodinou a príbuznými a spolupráca s verejnosťou.
Spolupráca s rodinou je veľmi dôležitá a vzájomne sa dopĺňa, každý sa v CSS usiluje
o uspokojenie existenčných potrieb klienta a o zabezpečenie pozitívnych kvalít života. Rodinní
príslušníci majú právo klienta umiestneného v CSS navštevovať v ktorýkoľvek deň. Všetci
zamestnanci sú povinní v styku s rodinnými príslušníkmi zachovávať pravidlá etiky.
Spolupráca s verejnosťou je na úrovni organizovania rekreačno-rehabilitačných pobytov,
príprave kultúrnych programov a vystúpení, pravidelná účasť na podujatiach organizovaných
obcou, kontakt so zdravou populáciou – návšteva rôznych podujatí, kultúrne-spoločenské
posedenia, besedy a kontakt so sponzormi.
Z historických aspektov zriadenia CSS je hraničným dátum 18.3.1993, kedy bol zriadený ako
Domov dôchodcov Okresný úrad Považská Bystrica. Zariadenie sociálnej starostlivosti vzniklo
rekonštrukciou pôvodnej bytovej jednotky, ktorú Okresný úrad Považská Bystrica získal
bezodplatne od Obecného úradu Lednické Rovne 01.04.1991. Kapacita zariadenia bola 32
miest.
Dňom 01.11.2001 došlo k zmene názvu zariadenia na Domov dôchodcov a Domov sociálnych
služieb Lednické Rovne. Novým zriaďovateľom od 01.07.2002 je Trenčiansky samosprávny
kraj.
Od 01.09.2009 sa mení názov organizácie na Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne
a dodatkom k Organizačnému poriadku s účinnosťou od 01.09.2010 dochádza k prerozdeleniu
kapacity zariadenia v počte 42 miest nasledovne :
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v zariadení domov sociálnych služieb – 32 miest
v zariadení zariadenia pre seniorov – 10 miest

Od 01.07.2002 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. CSS –
Lednické Rovne je rozpočtovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja s právnou
subjektivitou. Kapacita CSS je 42 miest.
Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje podľa zákona NR SR
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č.
448/2008 Z.z.).
Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje
dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a právo výberu
sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.
Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu a konanie o
odkázanosti
na sociálnu
službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania,
v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa
podáva vyššiemu územnému celku.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na prepravnú službu, na sociálnu
službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári sa
podáva na mestský úrad alebo obecný úrad (tlačivo žiadosti s príslušnými prílohami je
potrebné žiadať na mestskom úrade alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska
žiadateľa).
Na základe predloženej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, príslušný orgán
vykoná posudkovú činnosť (sociálnu a lekársku) a vyhotoví komplexný posudok o odkázanosti
na sociálnu službu, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu.
Prijímanie do zariadenia sociálnych služieb
Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na
základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej
služby je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy obci, vyššiemu územnému
celku alebo nimi zriadenému ZSS.
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať nasledovné
náležitosti:
 meno a priezvisko občana, ktorému sa má poskytovať sociálna služba, dátum
narodenia a adresu jeho pobytu, druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať
v zariadení,
 formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
 potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
 doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie),
 deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
 iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je povinný občan priložiť aj
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
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3.1.3 Posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu
V zmysle § 48 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vykonáva Obec Lednické Rovne
sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby.
Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu.
Podľa § 50 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, sociálna posudková činnosť na účely
posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je posudzovanie
a) individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
b) rodinného prostredia fyzickej osoby,
c) prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, a
d) odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3
a prílohy č. 4 časti II. a III. zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosť je sociálny posudok, ktorý vykonáva sociálny
pracovník obce. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle § 51 zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách obsahuje :
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť
a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoby odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín
v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B,
c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby
uvedenej v § 50 ods. 9,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

3.1.4 Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských
povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a poskytovanie
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
Rok 2010 až 2015:
 02/2010 bolo poskytovaných 11 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
 09/2010 bolo poskytovaných 12 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
 02/2011 bolo poskytovaných 13 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
 09/2011 bolo poskytovaných 10 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
 02/2012 bolo poskytovaných 10 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
 09/2012 bolo poskytovaných 5 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
 02/2013 bolo poskytovaných 5 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
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09/2013 bolo poskytovaných 6 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
02/2014 boli poskytované 3 dotácie pre deti navštevujúce ZŠ,
09/2014 bolo poskytovaných 6 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
02/2015 bolo poskytovaných 10 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
09/2015 bolo poskytovaných 9 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ.

Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
Rok 2010 :
 01/2010 a 02/2010 bolo poskytovaných 11 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a 1 dieťa
navštevujúce MŠ,
 03/2010 až 06/2010 bolo poskytovaných 17 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a 1 dieťa
navštevujúce MŠ,
 09/2010 a 10/2010 bolo poskytovaných 12 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a 1 dieťa
navštevujúce MŠ,
 11/2010 a 12/2010 bolo poskytovaných 12 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a 2 deti
navštevujúce MŠ,
 12/2010 bolo poskytovaných 12 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a 2 deti navštevujúce
MŠ.
Rok 2011 :
 01/2011 a 02/2011 bolo poskytovaných 13 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a 2 deti
navštevujúce MŠ,
 03/2011 až 05/2011 bolo poskytovaných 10 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a 2 deti
navštevujúce MŠ,
 09/2011 až 12/2011 bolo poskytovaných 10 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a 2 deti
navštevujúce MŠ.
Rok 2012:
 01/2012 a 02/2012 bolo poskytovaných 10 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a 2 deti
navštevujúce MŠ,
 03/2012 bolo poskytovaných 10 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
 04/2012 až 06/2012 bolo poskytovaných 11 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
 09/2012 bolo poskytovaných 8 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
 10/2012 až 12/2012 bolo poskytovaných 5 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a 1 dieťa
navštevujúce MŠ.
Rok 2013 :
 01/2013 a 02/2013 bolo poskytovaných 5 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a 1 dieťa
navštevujúce MŠ,
 03/2013 až 06/2013 bolo poskytovaných 6 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a 1 dieťa
navštevujúce MŠ,
 09/2013 a 12/2013 boli poskytované 3 dotácie pre deti navštevujúce ZŠ a 1 dieťa
navštevujúce MŠ.
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Rok 2014:
 01/2014 až 04/2014 boli poskytované 3 dotácie pre deti navštevujúce ZŠ a 1 dieťa
navštevujúce MŠ,
 05/2014 bolo poskytovaných 5 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a 1 dieťa navštevujúce
MŠ,
 06/2014 bolo poskytovaných 6 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a 2 deti navštevujúce
MŠ,
 09/2014 bolo poskytovaných 6 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
 10/2014 až 12/2014 bolo poskytovaných 7 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ.
Rok 2015:
 01/2015 a 02/2015 bolo poskytovaných 10 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
 03/2015 bolo poskytovaných 9 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
 04/2015 a 5/2015 bolo poskytovaných 10 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
 06/2015 bolo poskytovaných 9 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ,
 09/2015 až 12/2015 bolo poskytovaných 9 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ.

3.1.5 Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti, ktoré zanedbávajú
povinnú školskú dochádzku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku na
dieťa, ak
 z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne
plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa,
 zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na svoj účel,
 podľa oznámenia príslušného orgánu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej
osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy,
ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 rokov veku
a z tohto dôvodu správny orgán vec odložil alebo konanie o priestupku zastavil,
 bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené
výchovné opatrenie, alebo
 prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je poberateľ dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá sa
s fyzickou osobou v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného
príjemcu.

Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku na dieťa podľa § 23 písm. a) až d) zákona č.
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba.
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Počet detí, na ktoré bola Obec Lednické Rovne osobitným príjemcom prídavku na dieťa za
jednotlivé roky :
V roku 2010 bola obec osobitným príjemcom na jedno dieťa.
V roku 2011 bola obec osobitným príjemcom na štyri deti.
V roku 2012 bola obec osobitným príjemcom na päť detí.
V roku 2013 bola obec osobitným príjemcom na šesť detí.
V roku 2014 bola obec osobitným príjemcom na dvanásť detí.
V roku 2015 bola obec osobitným príjemcom na desať deti.

3.1.6 Poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci
O poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci pre občanov obce rozhodujú členovia Komisie
sociálno-zdravotnej v súlade s ustanovením § 27 zák. č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi, v znení neskorších predpisov, na základe stanovených zásad o poskytovaní
jednorazovej finančnej pomoci, ktoré boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Lednické Rovne, dňa 28.04.2016 uznesením č. 16/2016-D/11.
Počet poskytnutých jednorazových finančných pomoci občanom obce za jednotlivé roky :
r. 2010 bolo vyplatených 21 jednorazových finančných pomoci
r. 2011 bolo vyplatených 8 jednorazových finančných pomoci
r. 2012 bolo vyplatených 12 jednorazových finančných pomoci
r. 2013 bolo vyplatených 4 jednorazové finančné pomoci
r. 2014 bolo vyplatených 9 jednorazových finančných pomoci
r. 2015 bolo vyplatených 21 jednorazových finančných pomoci
Spolu predstavovali jednorazové dávky v rokoch 2010 až 2015 sumu 8 025,62 Eur.
V samotných zásadách o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci je presne stanovený
postup pri schvaľovaní a poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci.
Za jednorazovú finančnú pomoc sa považuje peňažná alebo vecná pomoc občanom
Lednických Rovní, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, alebo sa ocitli v situácii, keď nie sú schopní
z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby, ZŤP občanom, chorým
a ležiacim občanom /t. j. občanom, ktorých príjmy presahujú i hranicu životného minima, ale
z ktorých nedokážu zabezpečiť základné životné potreby na domácnosť a výživu detí/. Taktiež
sú to i dôchodcovia, ktorí majú vyšší ako minimálny dôchodok a ocitli sa v situácii, keď nie sú
schopní z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby.
Oblasti poskytovania jednorazovej finančnej pomoci :
 Úplné i neúplné rodiny s nezaopatrenými deťmi, bezdetné rodiny
 Dôchodcovia, ktorých jediným príjmom je dôchodok
 Občania vyžadujúci si osobitnú starostlivosť:
a) dlhodobo nezamestnaní občania odkázaní na dávku v hmotnej núdzi,
b) občania so zdravotnými problémami, ktoré im sťažujú možnosť sa zamestnať
a sú odkázaní na dávky v hmotnej núdzi,
c) rodiny s deťmi, kde mimoriadne výdavky v domácnosti sú spojené so
záujmovou činnosťou dieťaťa, s vybavením dieťaťa do detského tábora, do
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školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz alebo kúpeľnú liečbu, výchovnorekreačný tábor, liečebno-rehabilitačný pobyt,
d) rodiny s deťmi, kde mimoriadne výdavky v domácnosti sú spojené s kúpou
základného vybavenia školských pomôcok pre dieťa navštevujúce ZŠ,
e) občania sociálne neprispôsobiví, t. j. prepustení z výkonu trestu, ktorí
potrebujú finančné prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp.
nevyhnutné prostriedky na prežitie.
Občania v iných mimoriadnych udalostiach, na základe ktorých sa občan a s ním
spoločne posudzované osoby ocitli v náhlej núdzi. Sú to napr. občania, ktorí sú
súčasťou rodinnej tragédie, pri náhlom úmrtí člena rodiny, rodiny s osirelými
nezaopatrenými deťmi.
Občan alebo člen jeho rodiny, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a v tejto súvislosti
má rodina zvýšené výdavky.
Občan alebo člen rodiny, ktorý je výnimočne talentovaný a reprezentuje školu, alebo
obec na rôznych súťažiach, príp. festivaloch či iných podujatiach.
Občania, resp. rodina, ktorá je viacdetná a deti sú žiakmi základnej školy, alebo študujú
na strednej, príp. vysokej škole.

Jednorazová finančná pomoc sa poskytuje na základe písomnej žiadosti o poskytnutie
jednorazovej finančnej pomoci. Žiadosť obsahuje základné osobné dáta žiadateľa, jeho
ekonomickú situáciu a odôvodnenie, ktoré predloží žiadateľ na obecný úrad. K žiadosti
žiadateľ prikladá i nevyhnutné doklady, ktoré sú potrebné k samotnému individuálnemu
prehodnoteniu každej žiadosti špecificky.

3.2 Sociálne služby a podmienky pre ich rozvoj podľa kategórií prijímateľov
3.2.1 Sociálna skupina: Rodina, mládež a deti
Podmienky pre prevenciu sociálno-patologických javov ako aj riešenie sociálnych problémov
tejto sociálnej skupiny zabezpečuje nasledovná sociálna a občianska infraštruktúra v obci
Lednické Rovne:
 Obec, vykonáva :
 Opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
 Poskytovanie dotácie na stravu a školské potreby v pôsobnosti ÚPSVaR pre deti
zo sociálne odkázaných rodín
 Vykonávanie osobitného príjemcu prídavkov na deti, ktoré zanedbávajú povinnú
školskú dochádzku
 Vykonávanie osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi
 Poskytovanie sociálneho poradenstva
 Poskytovanie rôznych spoločensko-kultúrnych podujatí pre rodiny s deťmi (MDD,
Mikuláš, a pod.)
 Základná škola Lednické Rovne, organizuje :
 výlety, exkurzie, školu v prírode
 lyžiarsky a plavecký kurz, kurz dopravnej výchovy
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výstavy žiackych prác
návštevy výchovných koncertov
športovo-kultúrno-spoločenské akcie
besedy
Deň otvorených dverí
Karneval, školský ples
Deň matiek, Beh oslobodenia obce
Deň Zeme
Mikuláš a rôzne iné podujatia.

V rámci školského vzdelávacieho programu škola ponúka:















voliteľný predmet v 2. ročníku - výtvarné spracovanie materiálu, čítanie
s porozumením
voliteľný predmet v 3. ročníku - hudobno-dramatická výchova
voliteľný predmet v 4. ročníku - hudobno-dramatická výchova
voliteľný predmet v 8. ročníku - chémia v pokusoch
posilnenie predmetov v 1. - 9. ročníku - slovenský jazyk a literatúra,
matematika, cudzí jazyk, informatika
prácu v záujmových krúžkoch podľa požiadaviek žiakov, prezentáciu talentovaných
žiakov účasťou na všetkých športových, záujmovo-umeleckých súťažiach a
predmetových olympiádach
aktivity a spoluprácu školského špeciálneho pedagóga, aktivity a spoluprácu
výchovného poradcu, školský klub detí
stravovanie v školskej jedálni, aktivity na projektoch, aktivity koordinátora
protidrogovej prevencie
virtuálnu žiacku knižnicu, školskú knižnicu s knižničným softvérom
prezentáciu činnosti školy prostredníctvom webového sídla školy www.zsledrovne.sk
elektronickú žiacku knižku, výučbu modernými vyučovacími metódami
a prostriedkami, slovné hodnotenie výchovných predmetov na I. stupni
overenie vedomostí testovacím zariadením, aktivity a spoluprácu s partnerskou
školou v Nemecku
spoluprácu so základnou umeleckou školou
aktivity k ochrane zdravia, osobnostného a sociálneho rozvoja, environmentálnej
výchovy

Škola má vo vybavení :






odborné učebne chémie, fyziky, informatiky, techniky, telesnej a športovej výchovy,
videomiestnosť, jazykové laboratórium, hlasovaciu miestnosť, školskú knižnicu,
učiteľskú knižnicu, učebne s interaktívnymi tabuľami, učebňu hudobnej a výtvarnej
výchovy,
všetky učebne pavilónu "A", "B" vybavené informačno-komunikačnými
technológiami, internetom a keramickými tabuľami
športový areál s viacúčelovým športovým ihriskom
samostatne vyčlenené priestory na činnosť školského klubu detí,
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výchovného poradcu,
školského špeciálneho pedagóga

 Materská škola Lednické Rovne, organizuje :



Rôzne voľnočasové aktivity, ako je výstava detských a rodičovských prác z plodov
jesene, výrobky z odpadového materiálu,
 Týždeň zdravia a športu „Oco, mami cvičte s nami“,
 Deň jablka, stretnutie Mikuláša s deťmi,
 Tvorivé dielne –vianočná výzdoba, pečenie medovníkov, vianočné besiedky, detský
karneval,
 Deň matiek, návšteva v klube dôchodcov- program detí,
 Športová olympiáda,
 MDD – súťaže, návšteva knižnice v ZŠ, divadelné predstavenia pre deti.
MŠ sa zapája :
 do výtvarných súťaží „Vesmír očami detí“,
 „Dúhový kolotoč“,
 „Dielo tvojich rúk“,
 „Žitnoostrovské pastelky“ z ktorých deti získavajú rôzne ocenenia.
 Štvrťročne sa vydáva školský časopis Predškolák, ktorý informuje rodičov o dianí v MŠ
Materská škola je zameraná :
 na podporu zdravia, správnu životosprávu detí a jej zamestnancov,
 na ochranu životného prostredia,
 na prevenciu kriminality,
 dopravnú výchovu,
 pohybové aktivity, ktoré vedú k aktívnym zručnostiam detí chrániť si a vážiť svoje
zdravie.

Na základe zisťovania potrieb danej sociálnej skupiny boli zaznamenané nasledovné
požiadavky na skvalitnenie služieb a podmienok:
•
•
•
•
•
•

zriadenie mládežníckeho centra voľného času,
skvalitnenie športovísk, resp. rekonštrukcia telocvične
zriadenie krytej detskej herne,
zriadenie materského - detského kútiku pre malé deti
zrealizovanie kamerového systému v obci
pokračovanie organizácie spoločenských podujatí
hodnotu rodiny
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3.2.2 Sociálna skupina: Seniori a osoby so zdravotným postihnutím
Sociálne služby a napĺňanie voľnočasových potrieb seniorov v obci zabezpečujú:
 Obec Lednické Rovne
• posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu
• opatrovateľská služba
• celoročná pobytová služba v zariadení CSS – Lednické Rovne
• poskytovanie sociálneho poradenstva
• terénna sociálna práca, vyhľadávanie občanov a návšteva seniorov, ktorí
potrebujú sociálnu pomoc
 Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne
 poskytuje celoročnú starostlivosť, t. j. ubytovanie, stravovanie, zdravotnú
starostlivosť
 podieľanie sa na zabezpečovaní zdravotníckej, ošetrovateľskej a liečebnopreventívnej starostlivosti,
 výkon opatrovateľskej starostlivosti,
 spoločensko – kultúrna činnosť pre klientov v záujme rozvoja ich schopností,
estetického cítenia, zapojenia sa do spoločenského života (záujem je najmä
o tanečné podujatia a večierky, ktoré sú spojené so zábavou a občerstvením)
 záujmová činnosť, športovo-rekreačné aktivity,
 rôzne terapie : Muzikoterapia (terapia hudbou – jej súčasťou je aj psychická
a somatická relaxácia prostredníctvom hudby), Biblioterapia (terapia čítaním
kníh – ide o spoločné čítanie kníh – najmä rozprávok, cestopisov, románov, ...),
Hudobno – pohybové hry a cvičenia (zamerané na : orientáciu v priestore, na
sledovanie charakteristík individuálneho rytmu, psychomotoriky a ostatných
psychických a somatických reakcií), Aromaterapia.
 voľnočasové aktivity, kde pri realizácii sa vyžadujú dve formy, a to organizované
(krúžková činnosť zameraná na rozvoj zručností a schopností)
a neorganizované (podmienené individuálnymi, subjektívnymi predstavami
jednotlivcov, zamerané na uspokojovanie vlastných potrieb,
 liečebná a sociálna rehabilitácia,
 podpora účasti na spoločenskom živote, rekreačná činnosť,
 sociálne poradenstvo,
 úschova cenných vecí.
 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia a klub dôchodcov,
Lednické Rovne
• záujmové aktivity a stretnutia seniorov v obci
• usporiadanie rôznych akcií (Fašiangová veselica, MDŽ, Stavanie mája,
Katarínska zábava, Varenie gulášu, Zber liečivých rastlín)
• organizovanie športovo-branných hier
• organizovanie zájazdov na termálne kúpaliská
• integrácia seniorov do spoločnosti
• sociálne poradenstvo
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Na základe zisťovania potrieb skupiny boli zaznamenané nasledovné požiadavky na
skvalitnenie služieb a podmienok:
• vytváranie podmienok pre lepšiu adaptáciu obyvateľov v sociálnom
prostredí domova a ich integráciu do spoločnosti
• zintenzívnenie sociálnych kontaktov realizovaním podujatí a služieb pre
seniorov žijúcich v domácnostiach,
• rozšírenie počtu oddychových lavičiek pozdĺž celej obce, zlepšenie
bezbariérového prístupu (potraviny, kultúrny dom, pošta),
• realizácia záujmových aktivít pre rôzne kategórie seniorov (podľa veku,
záujmov, životného štýlu)
• rozšírenie počtu aktívnych členov Klubu dôchodcov Lednické Rovne,
• realizácia zájazdov pre seniorov,
• záujem o prepravnú službu, resp. sociálny taxík (doprovod a dovoz na
vyšetrenia k lekárovi)
• posilnenie dobrovoľníckej činnosti a pocitu užitočnosti seniorov (výsadba
kvetín, spolupráca pri vedení záujmových krúžkov a pod.).
• potreba zriadenia dennej škôlky pre seniorov, donáška liekov, stravy a nákupu
• zabezpečenie doprovodu seniorov na rôzne akcie
• rozšírenie terénnej sociálnej práce resp. zvýšenie počtu opatrovateliek

3.2.3 Sociálna skupina: Osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením
Na území obce sú pre osoby ohrozené sociálnou exklúziou poskytované nasledovné služby a
sociálna infraštruktúra:
 Obec Lednické Rovne
•
•
•
•
•
•
•
•

výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
poskytovanie dotácie na stravu a školské potreby v pôsobnosti ÚPSVaR pre deti
zo sociálne odkázaných rodín
výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti, ktoré zanedbávajú povinnú
školskú dochádzku
poskytovanie sociálneho poradenstva
terénna sociálna práca a vyhľadávanie občanov, ktorí potrebujú sociálnu
pomoc
sociálne poradenstvo
realizácia aktivačných prác pre uchádzačov o zamestnanie, v evidencii úradu
práce
integrácia jednotlivých sociálnych skupín obyvateľstva v obci usporiadavaním
spoločensko-kultúrnych podujatí

Na základe zisťovania potrieb skupiny boli zaznamenané nasledovné požiadavky na
skvalitnenie služieb a podmienok:
 rozvoj bytovej výstavby (výstavba nájomných bytov)
 prenajímanie nájomných bytov obce pre obyvateľov
 podpora celoživotného vzdelávania občanov ohrozených chudobou a sociálnym
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vylúčením (rekvalifikačné kurzy, školenia)
podpora integrácie občanov ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením do
majoritnej časti obyvateľov
sociálna podpora schopnosti zamestnať sa (hľadanie práce, spísanie životopisu,
pomoc so zvládaním a obsluhou internetu a samotné ovládanie počítača, napr.
počítačový kurz, motivovanie k edukácii, t.j. zvýšenie vzdelania, príp. celoživotného
vzdelávania, a pod.)
zabezpečenie dostupnej sociálnej pomoci, distribuovanie, resp. nasmerovanie
občanov do ďalších nevyhnutných inštitúcii, príp. i doprovod do inštitúcií, pomoc pri
spísaní rôznych žiadostí.
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4

ANALÝZA POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

4.1 Identifikácia cieľových skupín v oblasti poskytovania sociálnych služieb
Základnými sociálnymi skupinami, pre ktoré by sa mali plánovať sociálne služby, a teda
prijímateľov sociálnych služieb, je skupina seniorov, skupina občanov so zdravotným
postihnutím a ich rodiny, v ktorých žijú, ďalej skupina sociálne zanedbávaných detí, detí s
poruchami správania a rodičia, ktorí zanedbávajú alebo nezvládajú starostlivosť a výchovu
svojich detí, dlhodobo nezamestnaní občania a nakoniec skupina neprispôsobivých
jednotlivcov, ľudí závislých od návykových látok, trestaní, ako i občania nezvládajúci svoj život.
Analyzovaním a cieleným zisťovaním jednotlivých sociálnych podmienok obyvateľov obce
Lednických Rovní boli vyhodnotené nasledovné hlavné cieľové skupiny prijímateľov sociálnych
služieb:
 Rodina, deti a mládež
 Seniori a osoby so zdravotným postihnutím
 Osoby ohrozené chudobou (chápanou predovšetkým ako nedostatok finančných
zdrojov, resp. materiálna núdza) a sociálnou exklúziou (sociálnym vylúčením
v dôsledku nedostatočného vzdelania, pohlavia, veku, príp. rasy v súvislosti
s demografickými zmenami, ekonomickým zaťažením domácnosti, nezamestnanosť,
atď.)

4.1.1 Rodina, deti a mládež
V platných novelizovaných sociálnych zákonoch sú používané pojmy ako „nezaopatrené
dieťa“, t. j. do 25 rokov veku dieťaťa.
Podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003
Z.z. o sociálnom poistení, podľa § 3 sa „za nezaopatrené dieťa považuje dieťa do skončenia
povinnej školskej dochádzky, ale najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne
pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie
štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.“
„Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré je neschopné sa sústavne
pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti.“
„Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný
dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok, alebo ktorého štúdium na vysokej škole podľa
študijného programu presahuje štandardnú dĺžku, alebo ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa“.
Podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele sa používa pojem dieťa,
(do 18 rokov) a mladý dospelý (od 18 až 25 rokov).
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Tabuľka : Počet nezaopatrených detí v roku 2015
Nezaopatrené deti

Chlapci

Dievčatá

Spolu

355

332

687

250

231

481

573

543

1116

DIEŤA
(do 18 rokov)
MLADÝ DOSPELÝ
(od 18 – 25 rokov)
NEZAOPATRENÉ DETI
(Spolu do 25 rokov)
Zdroj : OcÚ Lednické Rovne
V roku 2015 žilo v obci celkovo 1116 nezaopatrených detí, z toho detí do 18 rokov bolo 687 a
mladých dospelých 481.
Uvedená skupina detí, ktorá predpokladá výskyt sociálne zanedbávaných detí a detí s
poruchami učenia, obsahuje v danom prípade rodiny s deťmi a mládežou žijúce v obci.
Evidentným dôvodom je najmä skutočnosť, že je nevyhnutná potreba realizácie sociálnych
preventívnych opatrení pred všeobecným ohrozením detí a mládeže sociálno-patologickými
javmi ako sú napr. rozličné závislosti, šikanovanie, delikvencia, nevhodné využívanie voľného
času, vandalizmus a pod.
Za najviac ohrozenú kategóriu tejto skupiny prioritne považujeme sociálne odkázané rodiny s
deťmi a mládežou, rodiny žijúce v sociálne nepriaznivom prostredí a neúplné rodiny. Z rôznych
výskumných štatistík sa predpokladá, že nepriaznivá sociálna situácia takýchto rodín
ovplyvňuje nie len kvalitu každého dieťaťa v období vývinu osobnosti a spolunažívania so
svojou rodinou, ale pôsobí na kvalitu života jedinca aj v období zakladania si vlastnej rodiny, a
teda nepriaznivý sociálny stav vplýva na sociálny komfort ešte minimálne ďalšej jednej
generácie.

4.1.2 Seniori a osoby so zdravotným postihnutím
Populácia seniorov je obvykle vymedzená vekovou hranicou 65 rokov, pričom podľa zákona
č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení je dôchodkový vek u mužov a žien 62 rokov. Veková
skupina 65 -74 ročných sa nazýva aj „tretí vek“ (young-old), ľudia vo veku 75 ročných a viac sú
osobami „štvrtého veku“ (old-old) a populácia 85 rokov a viac ročných označujeme „oldest
old“. Táto kategória obyvateľov poproduktívneho veku je vnútorne rôznorodá z hľadiska
životného štýlu, zdravotného stavu, rodinného a sociálneho zázemia jednotlivých osôb.
Spôsob života seniorov v našej obci výrazne ovplyvňuje skutočnosť, či sú tieto osoby
obyvateľmi žijúcimi vo svojich vlastných domácnostiach (alebo domácnostiach členov rodín),
alebo sú klientmi Centra sociálnych služieb v Lednických Rovniach.
V roku 2015 bolo evidovaných v domácom prostredí 562 seniorov vo veku od 65 rokov a viac,
pričom 223 mužov a 339 žien.
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Tabuľka : Seniori žijúci v domácnosti, v roku 2015
Vek
Seniori

Muži

Ženy

Spolu

156

224

380

60

90

150

7

25

32

223

339

562

(young-old)

„tretí vek“
od 65 – 74 rokov
Seniori (old-old)
„štvrtý vek“
od 75 – 84 rokov
Seniori
(oldest old)
od 85 rokov a viac
Spolu
Zdroj : OcÚ Lednické Rovne

V rámci klientov CSS Lednické Rovne bolo v roku 2015 evidovaných 40 klientov, z toho 15
mužov a 25 žien.
Tabuľka : Klienti zariadenia CSS v Lednických Rovniach podľa veku a pohlavia, v roku 2015
Vek klientov
Občania

Muži

Ženy

Spolu

5

2

7

2

6

8

5

8

13

3

9

12

15

25

40

do 64 rokov
Seniori

(young-old)

„tretí vek“
od 65 – 74 rokov
Seniori (old-old)
„štvrtý vek“
od 75 – 84 rokov
Seniori
(oldest old)
od 85 rokov a viac
Spolu
Zdroj : CSS Lednické Rovne
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Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej
50 % podľa postihnutia zaradená v prílohe č. 3 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných
schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia
bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Miera funkčnej poruchy vyjadruje v percentách do akej
miery dané ochorenie obmedzuje funkčnosť organizmu.
V roku 2015, t. j. k 31.12.2015 bolo v obci nahlásených 286 znevýhodnených občanov, t. j.
osôb so zníženou daňou, resp. zdravotne ťažko postihnutých občanov, alebo i seniorov nad 65
rokov. (údaj je uvádzaný z oddelenia správy poplatkov a daní v obci)
Tabuľka : Počet poberateľov z Lednických Rovní – Peňažné príspevky na kompenzáciu (PPK)
ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) za rok 2015, podľa pohlavia:
Počet poberateľov Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

Január 2015
Február 2015
Marec 2015
Apríl 2015
Máj 2015
Jún 2015
Júl 2015
August 2015
September 2015
Október 2015
November 2015
December 2015
Zdroj : ÚPSVaR Pov. Bystrica

Muži

Ženy

49
49
50
49
48
51
51
47
48
50
49
48

74
72
72
74
75
75
75
74
74
75
75
76

Spolu

123
121
122
123
123
126
126
121
122
125
124
124

Počet občanov Lednických Rovní, resp. poberateľov peňažného príspevku na kompenzáciu ŤZP
sa pohyboval v roku 2015 v rozsahu od 47 do 76 osôb na mesiac, pričom mužov bolo od 47 do
51 osôb a žien v rozsahu od 72 do 76 osôb.
Na základe vyššie uvedených údajov je zrejmé, že v roku 2015 bol počet poberateľov PPK ŤZP
u mužov nižší ako u žien.
Peňažné príspevky na kompenzáciu (PPK) ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) je súbor
viacerých príspevkov, ktoré sú opakované peňažné príspevky na kompenzáciu, alebo
jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu.
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Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia sa za opakované peňažné príspevky na kompenzáciu považuje :
- Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
- Peňažný príspevok na prepravu
- Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov ( peňažný príspevok na diétne
stravovanie, peňažné príspevky súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva,
bielizne, obuvi a bytového zariadenia, peňažné príspevky súvisiace so zabezpečovaním
prevádzky osobného motorového vozidla,
peňažný príspevok súvisiaci so
starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom)
- Peňažný príspevok na opatrovanie
Za jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu sa považuje :
- Peňažný príspevok na kúpu pomôcky
- Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky
- Peňažný príspevok na úpravu pomôcky
- Peňažný príspevok na opravu pomôcky
- Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
- Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
- Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
- Peňažný príspevok na úpravu bytu
- Peňažný príspevok na úpravu rodinného domu
- Peňažný príspevok na úpravu garáže

Tabuľka : Počet poberateľov z Lednických Rovní – Peňažný príspevok na opatrovanie
za rok 2015, podľa pohlavia:
Počet poberateľov Peňažný príspevok na opatrovanie

Január 2015
Február 2015
Marec 2015
Apríl 2015
Máj 2015
Jún 2015
Júl 2015
August 2015
September 2015
Október 2015
November 2015
December 2015
Zdroj : ÚPSVaR Pov. Bystrica

Muži

Ženy

16
16
16
16
15
14
12
14
14
14
14
15

31
31
32
31
31
31
32
31
31
30
30
30
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47
47
48
47
46
45
44
45
45
44
44
45
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Počet občanov Lednických Rovní, resp. poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie sa
v roku 2015 pohyboval od počtu 44 do 48 osôb za mesiac, pričom mužov bolo od 12 do 16
osôb, ktoré poberali peňažný príspevok na opatrovanie a žien od 30 do 32 osôb, ktoré poberali
peňažný príspevok na poberanie. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že v Obci Lednické Rovne je
viacej žien, ktoré sú poberateľkami peňažného príspevku na opatrovanie, t. j., ktoré opatrujú
inú fyzickú osobu, v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.1.3 Osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením
Do tejto skupiny sme zaradili obyvateľov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii
z dôvodu problémov so zamestnaním a bývaním, ďalej sú to zdravotne postihnutí občania
a osoby marginalizovanej rómskej komunity.
V obci Lednické Rovne bolo k 31.12.2015 v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR
Považská Bystrica, pracovisko Púchov - 120 obyvateľov Lednických Rovní, z toho 66 mužov
a 54 žien.
Podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov a noviel
a zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, má fyzická osoba, ktorá je v hmotnej núdzi, a ak spĺňa
podmienky ustanovené zákonom nárok na pomoc v hmotnej núdzi. Za pomoc v hmotnej núdzi
sa podľa § 9 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi považuje :
- Dávka v hmotnej núdzi
- Ochranný príspevok
- Aktivačný príspevok
- Príspevok na nezaopatrené dieťa
- Príspevok na bývanie.
Tabuľka : Počet posudzovaných osôb z Lednických Rovní - Pomoc v hmotnej núdzi
za rok 2015, podľa pohlavia:

Počet posudzovaných osôb Pomoc v hmotnej núdzi

Január 2015
Február 2015
Marec 2015
Apríl 2015
Máj 2015
Jún 2015

Muži

Ženy

20
19
19
21
18
15

18
16
16
20
20
17
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Spolu

38
35
35
41
38
32
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Júl 2015
August 2015
September 2015
Október 2015
November 2015
December 2015
Zdroj : ÚPSVaR Pov. Bystrica

15
15
14
14
13
12

16
18
17
16
14
13

31
33
31
30
27
25

Tabuľka : Počet poberateľov z Lednických Rovní - Pomoc v hmotnej núdzi za rok 2015, podľa
pohlavia

Počet poberateľov Pomoc v hmotnej núdzi

Január 2015
Február 2015
Marec 2015
Apríl 2015
Máj 2015
Jún 2015
Júl 2015
August 2015
September 2015
Október 2015
November 2015
December 2015
Zdroj : ÚPSVaR Pov. Bystrica

Muži

Ženy

13
15
15
15
14
12
12
11
10
10
9
9

13
12
12
14
14
12
11
13
13
12
10
9

Spolu

26
27
27
29
28
24
23
24
23
22
19
18

V zmysle politiky bývania, resp. sociálnej politiky obce je jej úlohou vytvárať ekonomické
a legislatívne podmienky pre dostupnosť bývania pre občanov, alebo rodiny s nízkymi
príjmami, resp. slabšie rodiny, ktoré sú sociálne ohrozenou skupinou, nakoľko nemajú
dostatočné množstvo finančných prostriedkov na zakúpenie si vlastného bytu, či postavenie
si vlastného rodinného domu. Najčastejšou formou zabezpečenia si vlastného bývania
občanov obce, ktorá je tak mnohokrát i jedinou nevyhnutnou formou, forma nájomného bytu.
Bývanie na úrovni obce predstavuje poskytovanie bývania zodpovedajúceho primeranému
štandardu.
Problém s bývaním malo v roku 2015 - 36 osôb, ktoré požiadali o pridelenie nájomného bytu,
nakoľko si nevedia iným spôsobom zabezpečiť svoje bývanie. V súčasnosti Obec Lednické
Rovne poskytuje do prenájmu 40 obecných bytov v Lednických Rovniach v časti Súhradka
č. 247 a 248. Evidencia takmer 40 žiadostí o pridelenie bytu dokazuje, že je žiadaná výstavba
nájomných bytov so základným štandardom, ktorý zohľadňuje majetkové i príjmové pomery
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budúcich užívateľov. Spôsob akým sa prideľujú nájomné byty v Obci Lednické Rovne,
evidenciu žiadostí, stanovenie podmienok prijímania žiadostí a postup pri schvaľovaní
nájomných zmlúv upravuje VZN č. 4/2008 O spôsobe prenájmu bytov, financovaných z úveru
Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie poskytnutej na výstavbu nájomných bytov MV a RR
SR v bytovom dome č.s. 247, Lednické Rovne časť Súhradka, ktoré bolo schválené uznesením
OZ v Lednických Rovniach, dňa 30. 06.2008.
Za potenciálne ohrozenú skupinu obyvateľstva považujeme podľa zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj občanov starších ako
50 rokov veku, ďalej občanov, ktorí neskončili sústavnú prípravu na povolanie na strednej
škole, ale i osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby.

4.2 Potreby prijímateľov sociálnych služieb
Všetky návrhy, pripomienky a potreby prijímateľov sociálnych služieb boli zisťované
prostredníctvom analýz a mapovania požiadaviek obyvateľov obce Lednické Rovne a naďalej
i budú súčasťou budúcej možnej komunikácie a prípadných ďalších dotazov od obyvateľov,
nakoľko bude možnosť i verejnej diskusie.
Zber údajov sme zabezpečovali pri osobných kontaktoch s obyvateľmi obce, na stretnutiach s
klientmi s ťažkým zdravotným postihnutím, a taktiež i na stretnutiach so seniormi pri
príležitostných akciách.
Na základe sociálno-demografickej analýzy a analýzy cieľových skupín príjemcov sociálnych
služieb bola spracovaná SWOT ANALÝZA ako nástroj strategického plánovania.
SWOT ANALÝZA je analýza silných a slabých stránok obce, (hodnotí silné a slabé stránky)
príležitosti, možnosti a možné ohrozenia v oblasti sociálnych služieb obce s cieľom podpory
strategického plánovania opatrení na obdobie 2016-2021 pri plnení a realizácie daných
cieľov.

4.2.1 Rodina, deti a mládež - SWOT analýza
Silné stránky






S l a b é s t r á n k y (problémy)


Existencia materskej školy priamo
v obci
Existencia základnej školy prvého
a druhého stupňa priamo v obci
Existencia športovísk pri ZŠ a SŠ
(multifunkčné ihrisko a telocvične)
Športoviská a futbalové ihriská (v
lokalitách obce (Súhradka, Majer
a Uhrovecká ulica)
Existencia detských mini parkov
v každej lokalite obce (hojdačky,
pieskovisko, šmýkačka) v Súhradke,
Majer, Staré Dvory, Uhrovecká ulica,
v časti Horenická Hôrka i Medné.
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Neexistencia denného tábora pre
deti počas letných a jarných
prázdnin
Neexistencia priestorov využívaných
pre deti a mládež v zimnom období
a počas nepriaznivého počasia
Potreba centra pre mládež vo
voľnom čase (školopovinné deti
a mládež)
Potreba vzniku zariadenia
materského centra (detský kútik,
herne pre najmenšie a malé deti)
Potreba dovybavenia a skvalitnenia
športovísk (rekonštrukcia telocvične)
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Existencia fitness centra pre
verejnosť
Existencia knižnice
Informovanosť obyvateľov obce
o rozličných aktivitách a ponúkaných
službách (existencia internetovej
stránky obce, facebook a obecný
rozhlas)
Realizácia rôznych spoločenských
aktivít obce upevňujúcich hodnoty
rodiny podporujúce spoločné
trávenie voľného času (MDD, MDŽ,
Mikuláš, Diecézna púť starých
rodičov k sv. Joachimovi a Anne,...)





P r í l e ž i t o s t i (očakávania)




Nedostupnosť počítačového kútika
pre širokú verejnosť, resp.
nedostatočné využívanie priestorov
a vybavenia základnej školy pre
širokú verejnosť
Slabšia dobrovoľnícka činnosť
rodičov a detí
Nedostupnosť kamerového systému
v obci
Pobyt neprispôsobivých občanov
(alkoholizmus, drogy, vandalizmus,
šikanovanie, krádeže, nelegálny
obchod) v obci (mládež na
návštevách, resp. na prázdninách)
O h r o z e n i a (riziká)


Pôsobenie dobrovoľníckeho aparátu
občanov (najmä rodičov) v prospech
záujmovej činnosti pre deti, mládež
i celú rodinu




Existencia priestorov a vybavenia
základnej školy na využívanie
voľného času detí a ich rodičov po
vyučovaní





Nedostatok voľného času rodičov
pre venovanie sa svojim deťom
(vysoká pracovná vyťaženosť)
Možná nezamestnanosť rodičov
v budúcnosti, ktorá vplýva na
životný štandard detí a mládeže
Nevhodné využívanie voľného času
mládeže v budúcnosti, z dôvodu
nedostatku príležitostí (chýbajúce
možnosti trávenia voľného času)
Nedostatok vhodných priestorov vo
vlastníctve obce vhodných na
realizáciu aktivít (materské centrum,
centrum pre deti i mládež)
Obmedzený rozpočet obce

4.2.2 Seniori a osoby so zdravotným postihnutím - SWOT analýza
Silné stránky




S l a b é s t r á n k y (problémy)


Existencia zariadenia CSS priamo
v obci
Atraktívne spoločenské aktivity pre
klientov zariadenia CSS
Možnosť stretávania sa seniorov
obce a klientov CSS pri rôznych
kultúrno-spoločenských aktivitách,
záujmových aktivitách, usporiadanie
rôznych akcii (Fašiangová veselica,
MDŽ, Stavanie mája, Katarínska
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Nedostatok opatrovateliek, resp.
terénnych sociálnych pracovníkov
v obci (chýba zabezpečovanie
nákupov a doručenia nákupov
seniorom do domácnosti, predpis
liekov u lekára a ich následné
doručenie do domácnosti)
Nedostatok možností opatrovania
osoby v domácom prostredí
Chýbajúce špecializované zariadenie
pre seniorov (veľké množstvo
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zábava, Varenie gulášu, Zber
liečivých rastlín, organizovanie
športovo branných hier,
organizovanie zájazdov)




Existencia Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých a Základnej
organizácie klubu dôchodcov





Integrácia seniorov do spoločnosti





Informovanosť obyvateľov obce
o sociálnych službách (CSS) a
sociálne poradenstvo






P r í l e ž i t o s t i (očakávania)






seniorov, žijúcich osamelo –
zabezpečenie integrácie do
spoločnosti)
Nízky finančný príjem seniorov zo
starobného dôchodku
Nedostatočné vedomosti a zručnosti
seniorov o ochoreniach a úrazoch
Nízka aktivita senior z dôvodu
vysokého veku a zdravotného
postihnutia
Chýbajúce bezbariérové prístupy
(zdravotné stredisko a kultúrny
dom) a vysoký záujem seniorov
o zvýšenie počtu oddychových
lavičiek v obci
Chýbajúca odľahčovacia služba pre
rodiny, príp. denné centrum pre
seniorov
Chýbajúci sociálny taxík (dovoz,
odvoz k lekárovi, na rôzne podujatia)
O h r o z e n i a (riziká)

Zriadenie denného stacionára, príp.
denného centra (denná škôlka pre
seniorov)
Sociálny taxík
Posilnenie počtu dobrovoľníkov pri
rozličných činnostiach (napr.
výsadba kvetín, vedenie záujmových
krúžkov - zvýšenie pocitu
užitočnosti seniorov)
Rozšírenie počtu oddychových
lavičiek pozdĺž celej obce



Obmedzený rozpočet obce



Nedostatok dobrovoľníkov v obci
pre pomoc seniorov



Dlhodobo nízke finančné
príjmy dôchodkov seniorov

4.2.3 Osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením - SWOT analýza
Silné stránky





S l a b é s t r á n k y (problémy)


Vybudované nájomné byty v obci
Realizácia aktivačných prác v obci
pre nezamestnaných občanov
v evidencii úradu práce
Zachované pracovné návyky
u obyvateľov
48

Chýbajúce sociálne byty - žiadna
dostupnosť bytov z kategórie –
sociálne byty (t.j. nájomné byty pre
mladé rodiny, pre domácnosti
s obyvateľmi s nízkymi príjmami,
taktiež pre občanov ohrozených

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LEDNICKÉ ROVNE






Nízka miera nezamestnanosti, resp.
malý počet nezamestnaných
obyvateľov v evidencii úradu práce
hľadajúcich si zamestnanie
Pôsobnosť terénnej sociálnej práce
v rámci sociálneho poradenstva
Využívanie sociálnej pomoci
a poradenstva pri zabezpečovaní
dostupnej sociálnej pomoci, t. j.
distribuovanie, alebo ďalšie
nasmerovanie občanov do ostatných
nevyhnutných inštitúcii, resp.
i doprovod do inštitúcii, pomoc pri
spisovaní a vypisovaní rôznych
žiadostí a dokumentov, atď.









P r í l e ž i t o s t i (očakávania)



sociálnou
exklúziou,
neplatiči
nájomných bytov, atď...)
Nedostatočné vzdelanie
Nízky príjem občanov v hmotnej
núdzi
Obmedzený rozpočet obce pre
vyplatenie jednorazovej finančnej
sociálnej pomoci
Problém s bývaním (viacgeneračné
bývanie v obmedzených priestoroch,
ktoré sú nepostačujúcimi pre
zachovanie štandardných
podmienok na bývanie
Absencia celoživotného vzdelávania
Podlžnosti občanov voči obci
O h r o z e n i a (riziká)


Podpora rozvoja bývania
prostredníctvom nájomných bytov

Podpora integrácie cieľovej skupiny
do majoritnej časti obyvateľstva
prostredníctvom rozličných
spoločensko-kultúrnych aktivít
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Nízke finančné príjmy z dávky
v hmotnej núdzi (legislatívny
problém)
legislatívne medzery - spoločné
posudzovanie osôb žijúcich
v spoločnej domácnosti pri
určovaní príjmu (negatívne
ovplyvňovanie možnosti zamestnať
sa niektorých členov domácnosti z
dôvodu zníženia dávok pre celú
rodinu)
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5

CIELE, PRIORITY A STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

5.1 Nadradené stratégie dotýkajúce sa sociálnych služieb
Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov a nadväzuje na nadradené ciele, priority a stratégie
dokumentov:

 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
(ďalej len „NPRSS“)
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho
samosprávneho kraja na roky 2013-2023 (ďalej len „PHSR TSK“),
 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Lednické Rovne do roku 2023 (ďalej len „PHSR LR“).
Ciele, priority a stratégie KPSS obce Lednické Rovne sú v súlade s:
 cieľmi Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 –
2020 („NPRSS“)
Cieľom Národných priorít je pozitívne ovplyvniť rozvoj sociálnych služieb v Slovenskej
republike v rokoch 2015 -2020 cestou formulovania základných priorít tohto rozvoja,
predpokladov na dosiahnutie týchto priorít a merateľných ukazovateľov na posudzovanie ich
splnenia.
Špecifickými cieľmi Národných priorít je:
•

•
•
•

•
•
•

zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením
ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu a dôrazom na rešpektovanie ľudskej
dôstojnosti,
zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a
komunity,
zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných
lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych
služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena odkázaného na pomoc inej osoby
pri sebaobsluhe,
deinštitucionalizovať sociálne služby,
presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti,
zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných
sociálnych služieb;
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Národnými prioritami rozvoja na roky 2015 - 2020 sú :





zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity,
podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na
komunitnú starostlivosť,
podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvajúce v priestorovo
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne
reprodukovanej chudoby,
zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

 prioritami, cieľmi a opatreniami Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2013-2023 („PHSR TSK“)
K základným predpokladom realizácie stratégie PHSR TSK patrí :
-

integrovaný prístup funkčných území
posilnenie kompetencií samosprávy v rámci koordinácie PHSR jednotlivých
samospráv nachádzajúcich sa na území kraja
inteligentná špecializácia hospodárstva
dostatočné financovanie prenesených kompetencií štátnej správy na
samosprávu zo štátneho rozpočtu

Strategické ciele sú :




Rozvoj ľudských zdrojov a zvýšenie ich adaptability na vytváranie nových
pracovných miest v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou
Zvýšenie efektivity poľnohospodárstva a kvality vo vidieckych oblastiach
Rozvoj nových ekologických služieb

Prioritné oblasti sú :








Konkurencieschopnosť, rozvoj inovácií a podnikateľské prostredie
Rozvoj udržateľnej infraštruktúry
Ľudské zdroje
Kvalita verejných služieb
Životné prostredie a obnoviteľné zdroje
Rozvoj vidieka
Nadnárodná a cezhraničná spolupráca

PO 1

Konkurencieschopnosť, rozvoj inovácií a podnikateľské prostredie

Opatrenie 1.1 Rozvoj vedy, výskumu a inovácií
Aktivita 1.1.1

Podpora účasti regionálnych subjektov VVI v projektoch
medzinárodnej spolupráce
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Aktivita 1.1.2
Aktivita 1.1.3
Aktivita 1.1.4

Podpora technologického transferu a IKT na zvýšenie výkonnosti VVI
Infraštrukturálna a technologická vybavenosť výskumných inštitúcii
Podpora synergií a partnerstiev podnikateľského sektora
a výskumných Inštitúcií
Opatrenie 1.2 Podporné prostredie pre podnikanie v kraji
Aktivita 1.2.1 Budovanie podpornej infraštruktúry rozvoja podnikania
Aktivita 1.2.2 Vytvorenie systému podpory podnikania
Aktivita 1.2.3 Podpora internacionalizácie podnikov
Aktivita 1.2.4 Mobilizácia podnikania s inovačným potenciálom a vysokou
pridanou hodnotou
PO 2
Rozvoj udržateľnej infraštruktúry
Opatrenie 2.1 Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok
v sieťových infraštruktúrach
Aktivita 2.1.1 Príprava strategických rozvojových dokumentov pre oblasť dopravy
Aktivita 2.1.2 Podpora regionálnej a miestnej mobility prostredníctvom investícií
do cestnej siete
Aktivita 2.1.3 Konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy
Aktivita 2.1.4 Podpora nemotorovej dopravy
Aktivita 2.1.5 Podpora železničnej, leteckej a vodnej dopravy
Aktivita 2.1.6 Odstraňovanie prekážok v sieťových infraštruktúrach
PO 3
Ľudské zdroje a podpora zamestnanosti
Opatrenie 3.1 Podpora celoživotného vzdelávania a tvorby udržateľných
pracovných miest
Aktivita 3.1.1 Podpora celoživotného vzdelávania
Aktivita 3.1.2 Podpora vytvárania udržateľných pracovných miest v malých
a stredných podnikoch, podpora SZČ a zakladanie nových podnikov
Aktivita 3.1.3 Podpora zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle
Opatrenie 3.2 Podpora obyvateľstva znevýhodnených skupín
Aktivita 3.2.1 Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych
osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných osôb,
ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti
zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily
Aktivita 3.2.2 Podpora zamestnanosti mladých ľudí
Aktivita 3.2.3 Podpora rovnosti medzi mužmi a ženami
Opatrenie 3.3 Sociálne začlenenie a integrácia marginalizovaných skupín
Aktivita 3.3.1 Sociálne začlenenie
Aktivita 3.3.2 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
PO 4
Opatrenie 4.1
Aktivita 4.1.1
Aktivita 4.1.2
Aktivita 4.1.3
Opatrenie 4.2
Aktivita 4.2.1

Kvalita verejných služieb
Podpora sociálneho začlenenia
Podpora investícií do sociálnej infraštruktúry
Podpora informačných služieb v sociálnej oblasti
Modernizácia zariadení
Rozvoj školstva
Skvalitnenie predprimárneho vzdelávania
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Aktivita 4.2.2
Aktivita 4.2.3
Aktivita 4.2.4
Opatrenie 4.3
Aktivita 4.3.1
Aktivita 4.3.2
Aktivita 4.3.3
Opatrenie 4.4
Aktivita 4.4.1
Aktivita 4.4.2
Aktivita 4.4.3
Aktivita 4.4.4
Aktivita 4.4.5
Aktivita 4.4.6
Aktivita 4.4.7

Skvalitnenie primárneho vzdelávania
Podpora atraktívnosti odborného vzdelávania
Optimalizácia a stabilizácia siete stredných škôl
Lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám
Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru
Optimalizácia počtu lôžok a hospitalizácie
Podpora urgentných príjmov
Podpora rozvoja kultúry
Koordinácia ponuky kultúrnych aktivít a marketingová práca
Využívanie IKT v kultúre
Podpora kultúrneho života obyvateľov regiónu
Podpora a rozvoj kreatívneho talentu
Zachovanie ľudových tradícií regiónu
Starostlivosť o kultúrne pamiatky
Modernizácia kultúrnych zariadení v kraji

PO 5
Životné prostredie a obnoviteľné zdroje
Opatrenie 5.1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Aktivita 5.1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva
Aktivita 5.1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva
Aktivita 5.1.3 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity,
najmä v rámci sústavy Natura 2000
Aktivita 5.1.4 Zlepšenie stavu životného prostredia v mestských oblastiach
Opatrenie 5.2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
Aktivita 5.2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane
ekosystémových prístupov
Opatrenie 5.3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti
proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Aktivita 5.3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Opatrenie 5.4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch
Aktivita 5.4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov
Aktivita 5.4.2 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe kraja
Aktivita 5.4.3 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE
v podnikoch
Aktivita 5.4.4 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie
a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Aktivita 5.4.5 Podpora nízkouhlíkových stratégií
Aktivita 5.4.6 Podpora využívania vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla
a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple
PO 6
Rozvoj vidieka
Opatrenie 6.1 Podpora prenosu znalostí a inovácie v poľnohospodárstve,
lesnom hospodárstve a vidieckych oblastiach
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Aktivita 6.1.1
Aktivita 6.1.2
Aktivita 6.1.3
Opatrenie 6.2

Aktivita 6.2.1

Aktivita 6.2.2
Aktivita 6.2.3
Opatrenie 6.3
Aktivita 6.3.1
Aktivita 6.3.2
Opatrenie 6.4
Aktivita 6.4.1
Aktivita 6.4.2
Aktivita 6.4.3
Aktivita 6.4.4
Opatrenia 6.5

Aktivita 6.5.1
Aktivita 6.5.2
Aktivita 6.5.3

Aktivita 6.5.4
Aktivita 6.5.5
Opatrenia 6.6
Aktivita 6.6.1

Podpora inovácie, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo
vidieckych oblastiach
Posilnenie prepojenia poľnohospodárstva, výroby potravín
a lesného hospodárstva s výskumom a inováciou
Podpora celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania
v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov
a konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárstva
a presadzovanie inovatívnych poľnohospodárskych technológií
a udržateľného obhospodarovania lesov
Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych
podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie
poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti
na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do
odvetvia poľnohospodárstva a najmä generačnej výmeny
Zlepšenie hospodárskeho výkonu lesného hospodárstva
Podporovať organizáciu potravinového reťazca, dobré životné
podmienky zvierat a riadenie rizík v poľnohospodárstve
Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich
lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca
Podpora riadenia rizík poľnohospodárskych podnikov a ich
predchádzania
Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia
s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom
Obnova, zachovanie a posilnenie biologickej diverzity
Zlepšenie vodného hospodárstva vrátane skladovania a aplikácie
hnojív a pesticídov
Prevencia pôdnej erózie a zlepšenie obhospodarovania pôdy
Environmentálna certifikácia služieb cestovného ruchu
Propagácia efektívneho využívania zdrojov a podpora na
nízkouhlíkové hospodárstvo, odolné voči zmene klímy v odvetví
poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva
Zvýšenie efektívnosti využívania vody v poľnohospodárstve
Zvýšenie efektívnosti využívania energie v poľnohospodárstve a pri
spracovaní potravín
Uľahčenie dodávok a využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových
surovín na účely bioekonomiky
Zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku
z poľnohospodárstva
Podpora zachovania a sekvestrácie oxidu uhličitého
v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve
Podporovať sociálne začlenenie, znižovanie chudoby
a hospodársky rozvoj vo vidieckych oblastiach
Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako
aj vytvárania pracovných miest
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Aktivita 6.6.2
Aktivita 6.6.3

Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Rozšírenie prístupnosti, využívania a kvality informačných
a komunikačných technológií (IKT) vo vidieckych oblastiach

PO 7

Národná a cezhraničná spolupráca

 prioritami, cieľmi a opatreniami Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Lednické Rovne do roku 2023 („PHSR LR“)
Globálnym cieľom stratégie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Lednické Rovne do roku 2023 je :
Zvýšiť kvalitu života v obci Lednické Rovne prostredníctvom rozvoja komplexnej
ponuky služieb, kvalitného podnikateľského prostredia a aktívneho kultúrnospoločenského života.
Základné strategické ciele rozvoja sú :



Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb dôležitých pre život obyvateľov
Trvaloudržateľne využívať vnútorné zdroje obce

Priorita 1.1

Služby občianskej vybavenosti

Opatrenie 1.1.1 Udržanie a skvalitnenie dostupnosti siete obchodov a služieb
Opatrenie 1.1.2 Poskytovanie kvalitných služieb sociálnej starostlivosti, zdravotnej
starostlivosti a podpora zdravého životného štýlu
Opatrenie 1.1.3 Zvyšovanie bezpečnosti
Opatrenie 1.1.4 Podpora skvalitňovania vzdelávania a zlepšovanie prístupu
k predprimárnemu a primárnemu vzdelávaniu a podpora
podnetov pre celoživotné vzdelávanie
Priorita 1.2

Zachovanie hodnôt a život v komunite

Opatrenie 1.2.1 Organizovanie a podpora organizovania kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí a voľnočasových aktivít
Opatrenie 1.2.2 Zachovanie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva
Opatrenie 1.2.3 Zabezpečenie koordinovaného rozvoja a vytváranie partnerstiev
Priorita 2.1

Hospodárstvo

Opatrenie 2.1.1 Podpora záujemcov o podnikanie a existujúcich podnikateľov
Opatrenie 2.1.2 Rozvoj tradičných výrob
Opatrenie 2.1.3 Rozvoj poľnohospodárstva s dôrazom na biologickú rozmanitosť,
prírodné a kultúrne dedičstvo vidieka
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Opatrenie 2.1.4 Tvorba a údržba produktov cestovného ruchu, podpora
turistickej infraštruktúry
Opatrenie 2.1.5 Marketing obce

Priorita 2.2

Ochrana a kvalita životného prostredia

Opatrenie 2.2.1 Ochrana a racionálne využívanie vôd
Opatrenie 2.2.2 Ochrana ovzdušia
Opatrenie 2.2.3 Zlepšenie a rozvoj odpadového hospodárstva, likvidácia starých
záťaží a predchádzanie vzniku odpadov
Opatrenie 2.2.4 Ochrana, zlepšenie a obnova prírodného prostredia
Opatrenie 2.2.5 Podpora investícií do obnovy lesov
Priorita 2.3

Efektívna infraštruktúra

Opatrenie 2.3.1 Budovanie a rekonštrukcia verejných plôch, priestranstiev,
oddychových zón v intraviláne a extraviláne obce
Opatrenie 2.3.2 Výstavba, rekonštrukcia, opravy a modernizácia budov, ich
efektívne využívanie
Opatrenie 2.3.3 Rozvoj bytovej výstavby
Opatrenie 2.3.4 Budovanie, rekonštrukcie, opravy a údržba ciest, miestnych
komunikácií, chodníkov a cyklotrás
Opatrenie 2.3.5 Budovanie a rekonštrukcia rozvodov a infraštruktúry
Opatrenie 2.3.6 Príprava projektovej dokumentácie, príprava projektových
zámerov

5.2 Charakteristika a klasifikácia cieľov, priorít a stratégie rozvoja
sociálnych služieb
Komunitný plán sociálnych služieb je strednodobý strategický dokument, ktorý analyzuje
súčasný stav a navrhuje nasledovné odporúčania a priority, ktorých realizácia prispeje
k lepšiemu a efektívnejšiemu zabezpečovaniu sociálnych služieb pre občanov v našej obci.
V tejto časti dokumentu sú uvedené konkrétne priority, ciele, opatrenia a aktivity
komunitného plánovania sociálnych služieb v obci Lednické Rovne v súlade s nadradenými
strategickými dokumentmi pre jednotlivé cieľové skupiny. Uvedené priority, ciele a stratégie
môžu byť aktualizované podľa potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb,
zohľadňujúc nadradené strategické dokumenty.
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5.2.1 Sociálna skupina prijímateľov: Rodina, deti a mládež

Sociálna skupina
prijímateľov

Cieľ

Aktivity

Skvalitnenie športovísk, resp.
rekonštrukcia telocvične
Zdravé trávenie
voľného času
Zriadenie materského-detského kútiku
pre malé deti
Rodina,
deti a mládež
Bezpečnosť

Zrealizovanie
v obci

Integrácia a aktívna
účasť na živote v obci
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kamerového

systému

Pokračovanie v tradícií organizovať
kultúrne a spoločenské podujatia
v obci a organizovanie spoločenských
podujatí na podporu hodnoty rodiny
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5.2.2 Sociálna skupina prijímateľov: Seniori a osoby so zdravotným
postihnutím
Sociálna skupina
prijímateľov

Cieľ

Aktivity

Integrácia a aktívna účasť
na živote v obci

Seniori
a osoby
so zdravotným
postihnutím

Vytváranie podmienok pre lepšiu
adaptáciu
obyvateľov
v sociálnom
prostredí domova a ich integráciu do
spoločnosti
Posilnenie dobrovoľníckej činnosti
a pocitu užitočnosti seniorov (výsadba
kvetín,
spolupráca
pri
vedení
záujmových krúžkov a pod.)
Realizácia záujmových aktivít pre rôzne
kategórie seniorov (podľa veku,
záujmov, životného štýlu)
Rozšírenie počtu aktívnych členov Klubu
dôchodcov Lednické Rovne
Realizácia zájazdov pre seniorov
Zriadenie denného centra pre seniorov
Rozšírenie počtu oddychových lavičiek
pozdĺž celej obce
Zlepšenie bezbariérového prístupu
(zdravotné stredisko a kultúrny dom)

Bezbariérovosť a
dostupnosť

Zintenzívnenie sociálnych kontaktov
realizovaním podujatí a služieb pre
seniorov žijúcich v domácnostiach
Zabezpečenie doprovodu seniorov na
rôzne akcie
Rozšírenie terénnej sociálnej práce,
resp. opatrovateľskej služby, t. j.
zvýšenie počtu opatrovateliek pre
seniorov a osoby so zdravotným
postihnutím, donáška liekov, stravy a
nákupu

Starostlivosť
o človeka
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5.2.3 Sociálna skupina prijímateľov: Osoby ohrozené chudobou a sociálnym
vylúčením

Sociálna skupina
prijímateľov

Cieľ

Integrácia
a aktívna účasť
na živote v obci

Aktivity

podpora integrácie občanov ohrozených
chudobou a sociálnym vylúčením do majoritnej
časti obyvateľov

rozvoj bytovej výstavby (výstavba nájomných

Osoby ohrozené
chudobou
a sociálnym
vylúčením

Zvýšenie
dostupnosti
bytov (rozvoj
bytovej
výstavby)

bytov)

Zvýšenie
vzdelania
a skúseností

podpora celoživotného vzdelávania občanov

prenajímanie nájomných bytov obce pre
obyvateľov

ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
(rekvalifikačné kurzy, školenia)
sociálna podpora schopnosti zamestnať sa
(hľadanie práce, spísanie životopisu, pomoc
so zvládaním a obsluhou internetu a samotné
ovládanie počítača, napr. motivovanie k edukácii,
t.j. zvýšenie vzdelania, príp. celoživotného

Starostlivosť
o človeka
a sociálna práca

vzdelávania, a pod.)
zabezpečenie dostupnej sociálnej pomoci,
distribuovanie, resp. nasmerovanie občanov do
ďalších nevyhnutných inštitúcii, príp. i doprovod
do inštitúcií, pomoc pri spísaní rôznych žiadostí.
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6

IMPLEMENTÁCIA KPSS OBCE LEDNICKÉ ROVNE

6.1 Časový harmonogram a finančné zabezpečenie aktivít KPSS
Aktivity

Skvalitnenie športovísk, resp.
rekonštrukcia telocvične

Zriadenie materského-detského
kútiku pre malé deti

Zrealizovanie kamerového systému
v obci

Organizovanie kultúrnych
a spoločenských podujatí v obci
na podporu hodnoty rodiny

Vytváranie podmienok pre lepšiu
adaptáciu obyvateľov v sociálnom
prostredí domova a ich integráciu do
spoločnosti
Posilnenie dobrovoľníckej činnosti
a pocitu užitočnosti seniorov
(výsadba kvetín, spolupráca pri
vedení záujmových krúžkov a pod.)
Realizácia záujmových aktivít pre
rôzne kategórie seniorov (podľa
veku, záujmov, životného štýlu)

Rozšírenie počtu aktívnych členov
Klubu dôchodcov Lednické Rovne

Časový rámec
(predpokladaný
termín
realizácie)

Predpokladané financovanie
(finančné zdroje)

2016-2021

Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)

2016-2021

Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)

2016-2021

Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)

2016-2021

Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)

2016-2021

Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)

2016-2021

2016-2021

2016-2021
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Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)

Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)

Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)
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Realizácia zájazdov pre seniorov

Zriadenie
seniorov

denného

centra

2016-2021

Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)

2016-2021

Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)

2016-2021

Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)

2016-2021

Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)

2016-2021

Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)

pre

Rozšírenie počtu oddychových
lavičiek pozdĺž celej obce

Zlepšenie bezbariérového prístupu
(zdravotné stredisko a kultúrny dom)

Zintenzívnenie sociálnych kontaktov
realizovaním podujatí a služieb pre
seniorov žijúcich v domácnostiach

Zabezpečenie doprovodu seniorov
na rôzne akcie

2016-2021

Rozšírenie terénnej soc. práce, resp.
opatrovateľskej služby, t. j. zvýšenie
počtu opatrovateliek pre seniorov
a osoby so zdravotným postihnutím,
donáška liekov, stravy a nákupu

2016-2021

Podpora integrácie občanov ohrozených chudobou a soc. vylúčením
do majoritnej časti obyvateľov

2016-2021

Rozvoj bytovej výstavby (výstavba
nájomných bytov)

Prenajímanie nájomných bytov obce
pre obyvateľov
Podpora celoživotného vzdelávania
občanov ohrozených chudobou

2016-2021

2016-2021

2016-2021
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Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)

Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)

Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)
Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)
Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
zdroje (granty a sponzorstvo)
Vlastné zdroje (rozpočet obce,
dotácie) a Mimorozpočtové
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a sociálnym vylúčením
(rekvalifikačné kurzy, školenia)

Sociálna podpora schopnosti
zamestnať sa (hľadanie práce,
spísanie životopisu, pomoc so
zvládaním a obsluhou internetu
a samotné ovládanie počítača,
napr., motivovanie k edukácii, t.j.
zvýšenie vzdelania, príp.
celoživotného vzdelávania, a pod.)

Zabezpečenie dostupnej sociálnej
pomoci, distribuovanie, resp.
nasmerovanie občanov do ďalších
nevyhnutných inštitúcii, príp. i
doprovod do inštitúcií, pomoc pri
spísaní rôznych žiadostí.

zdroje (granty a sponzorstvo)

2016-2021

Vlastné zdroje –
sociálny pracovník
obecného úradu

2016-2021

Vlastné zdroje –
sociálny pracovník
obecného úradu
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7

MONITORING PLNENIA KPSS OBCE LEDNICKÉ ROVNE A ZÁVER

Stanovené ciele samotného komunitného plánu možno dosiahnuť len spoluprácou viacerých
dotýkajúcich sa sektorov a subjektov, kde najdôležitejšou otázkou je dostupnosť finančných
prostriedkov (fondy EÚ, dotácie z VÚC Trenčín, z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, rozpočet obce, sponzorské dary).
Komunitný plán odráža stav spoločnosti a jej sociálnych skupín. Samotnou problematikou
sociálnej oblasti sa prednostne zaoberá Sociálno-zdravotná komisia, ale aj poslanci obecného
zastupiteľstva. Od nich sa práve očakáva, že daný stav poznajú a vedia vyjadriť podporu
a rôzne požiadavky občanov vo sfére poskytovania sociálnych služieb v obci a teda
i komunitného plánovania. Tento plán bude pribežne monitorovaný, zodpovedne
posudzovaný a bude vytváraný priestor na jeho finančné zabezpečenie.
Komunitný plán sociálnych služieb je základným rozvojovým dokumentom obce, na ktorý sa
bude musieť prihliadať pri realizovaní rôznych rozvojových aktivít a projektov v oblasti
sociálnych služieb. Je záväzným dokumentom, na ktorý je potrebné prihliadať najmä pri tvorbe
rozpočtu. Komunitný plán sociálnych služieb je verejne dostupný a otvorený dokument, ktorý
bude podľa potrieb a požiadaviek aktualizovaný. Zverejňuje sa vhodným a v mieste obvyklým
spôsobom, aby bola umožnená možnosť na verejnú diskusiu. Za monitoring napĺňania priorít
KPSS zodpovedá Obec Lednické Rovne - starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Samotné
monitorovanie plnenia komunitného plánu bude vykonávať Sociálno-zdravotná komisia.
Obecné zastupiteľstvo sa so stavom napĺňania priorít KPSS bude zaoberať na svojich
zasadnutiach a podľa zistených skutočností bude aplikovať nové zistené skutočnosti,
požiadavky, resp. návrhy do komunitného plánu obce. Ďalej bude i o nasledovných výstupoch
informovať obyvateľov obce.
Význam Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lednické Rovne je najmä v poznaní
sociálneho zloženia spoločnosti a v prehľade rozličných poskytovaných sociálnych služieb pre
občanov. Poukazuje na rozvoj sociálnych služieb, na jeho ďalšie možné rozširovanie, či
podporovanie a aktivizovanie spoločenských aktivít v obci. Nakoľko vznikol tento dokument
ako dohoda rôznych skupín ľudí z radov odborníkov i laikov, obsahuje mnoho návrhov ako
zlepšiť sociálnu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb v obci Lednické Rovne a je základom
pre dlhodobú spoluprácu organizácií na rozvoji sociálnych služieb.
Existencia uvádzaného dokumentu umožňuje kontrolovať finančné plnenie a hľadať ďalšie
možné finančné zdroje na realizáciu navrhovaných činností. Spája oblasť sociálnej
starostlivosti a služby s inými sektormi v obci, ako je bývanie, kultúra, služby, zdravotníctvo,
zamestnanosť a vzdelávanie.

Zoznam použitých zdrojov
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1. www.csslednicke.sk
2. www.lednickerovne.sk
3. www.mslednickerovne.sk
4. www.sossklarska.sk
5. www.statistic.sk
6. www.zsledrovne.sk
7. Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní
8. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
9. Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní
10. Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
11. Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa
12. Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
13. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
14. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
15. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
16. Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
17. Zákon č. 448/2008 Z. z. o soc. službách
18. Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
19. Zásady poskytovania jednorazovej finančnej pomoci, zo dňa 28.04.2016 schválené na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne uznesením č. 16/2016-D/11.
20. VZN č. 3/2009 o opatrovateľskej službe
21. VZN č. 4/2008 o spôsobe prenájmu bytov, financovaných z úveru štátneho fondu
rozvoja bývania a dotácie poskytnutej na výstavbu nájomných bytov MV a RR SR
v bytovom dome č. s. 247, Lednické Rovne časť Súhradke, ktoré bolo schválené
22. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce do roku 2023 (PHSR LR)
23. Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020 (NPRSS)
24. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na
roky 2013-2023 (PHSR TSK)

Zoznam použitých skratiek
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CSS – Centrum sociálnych služieb
IKT – Informačno-komunikačné technológie
KPSS – Komunitný plán sociálnych služieb
NPRSS – Národné priority rozvoja sociálnych služieb
OZE – obnoviteľné zdroje energie
PHSR LR – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lednické Rovne
PHSR TSK - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho
kraja
PPK – Peňažné príspevky na kompenzáciu
PvHN – pomoc v hmotnej núdzi
PPnO – Peňažný príspevok na opatrovanie
SZČ – samostatne zárobková činnosť
ŤZP- Ťažké zdravotné postihnutie
ÚPSVaR –Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
VVI – veda, výskum a inovácie
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