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KOMUNITNÝ  PLÁN SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB 

 

Príhovor starostu obce  

 

                  Vážení občania, prihováram sa k Vám aj touto cestou a to predstavením Komunitného plánu 

sociálnych služieb obce Hajná Nová Ves  ktorý bol spracovaný v tomto roku v zmysle Zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý je platný od 1.1.2009. Komunitný plán je metóda, pomocou 

ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a 

potrebám našich občanov. Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a 

ciele stanovené v Komunitnom pláne sociálnych služieb. Vďaka komunitnému plánu sa nám bude dariť 

adresnejšie a efektívnejšie využívať financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, 

kde je to potrebné a dôležité. Dokument je podkladom nielen pre odborníkov, ale pre všetkých 

obyvateľov obce.   

 

 

 

                                                                                               Ľuboš Koma  

                                                                                               Starosta obce  
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 KOMUNITNÝ  PLÁN SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB 

Úvod – základné vymedzenie problematiky 

 

Úvod Vývoj spoločnosti zavádza do praxe nové pojmy, nové technológie, nové prístupy. Celá spoločnosť 

prechádza vývojovým procesom, ktorý si vyžaduje pulz doby. V tejto súvislosti sa do praxe zavádza aj 

pojem „komunitné plánovanie“, hoci jeho obsah rozhodne nie je novinkou. Zmyslom komunitného 

plánovania najmä v obciach je aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb 

spoločným, koordinovaným postupom. 

Transformačné procesy spojené s decentralizáciou štátnej správy a skutočnosť, že Slovenská republika je 

členskou krajinou EÚ, sa prejavili aj v sociálnej oblasti. Lisabonská zmluva otvára nové možnosti 

fungovania spoločnosti aj na úrovni samospráv. Vytvárajú sa základy otvorenej  občianskej spoločnosti 

v prostredí miest a obcí. Je to nový fenomén prijatia myšlienky a učenia sa jej uplatňovania v praxi – žiť 

komunitne a pre komunitu, spoločne identifikovať problémy a spoločne prispievať k riešeniu. Slovo 

komunita pochádza z latinského communitas, čo znamená spoločenstvo, pospolitosť, obec, ale tiež 

spoločné nažívanie ľudí. Je to sociálny útvar charakterizovaný vonkajšími aj vnútornými znakmi na 

dvoch úrovniach: 

1. na úrovni sociálnych väzieb medzi členmi v rámci vlastnej komunity 

2. na úrovni sociálnych väzieb a špecifického postavenia komunity v rámci širšieho sociálneho 

prostredia. 

Komunitná práca je proces pomáhajúci ľuďom, aby spoločnou aktivitou vyriešili problém miestnej 

komunity, prípadne zlepšili podmienky svojho života v komunite. Cieľom sociálnej práce s komunitou 

býva často ovplyvňovanie sociálnych zmien v určitej lokalite alebo organizácii utváraním žiaducich 

vzťahov medzi skupinami existujúcimi v konkrétnej komunite. 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové materiály v 

oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovni obce a ktorá výrazne posilňuje princípy 

zastupiteľskej demokracie. Slovo „plánovanie“ označuje proces, v rámci ktorého sa komunita chce dostať 

zo súčasnej situácie do budúcnosti, ktorá by lepšie vyhovovala občanom komunity. Plánovanie je cestou 

z miesta nazvaného „súčasnosť“ do miesta pomenovaného „dohodnutá budúcnosť“. Komunitné  

plánovanie je otvorený aktívny proces zisťovania potrieb, zdrojov a hľadania najlepšieho riešenia 

v oblasti sociálnych služieb. 

O tom, že vývoj v sociálnej oblasti nie statický, ale naopak, podlieha značnej dynamike, nás presvedčila 

aj rozsiahla legislatívna činnosť, ktorá vyústila koncom roka 2008 do prijatia celého radu zákonných 

úprav, ako aj noviel zákonov v tejto oblasti. Základným zákonom je Zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý upravuje právne vzťahy pri 

poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych 

služieb. Základným cieľom zákona je upraviť poskytovanie sociálnych služieb, vhodne podporovať 

sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. 

Jedným z prierezových princípov národných priorít je deinštitucionalizácia sociálnych služieb a postupné 

znižovanie kapacity zariadení sociálnych služieb a prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou 

(zariadenia rodinného typu) a podpora poskytovania terénnych a ambulantných sociálnych služieb 

a sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom. 

Rozvoj sociálnych služieb je jedným z predpokladov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, a preto je 

nevyhnutné, aby obec zohľadňovala rozvoj  sociálnych služieb v súlade so stanovenými národnými 

prioritami. 
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Analýza sociologických a demografických údajov 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE 

     Z hľadiska administratívneho členenia je obec Hajná Nová Ves súčasťou okresu Topoľčany a Vyššieho 

územného celku Nitra.  

Tab. 1 Základná charakteristika obce Hajná Nová Ves 

Kód obce 542881 

Názov okresu Topoľčany  

Názov kraja Nitriansky  

Štatút obce obec  

PSČ 956 03 

Telefónne smerové číslo 038  

Prvá písomná zmienka o obci -  rok 1358 

  

  

Hustota obyvateľstva na km2 

Nadmorská 

výška 

197 m n. m. 

Súradnice 

48°32′05″S 18°01′56

″V 

 

Rozloha  6,38 km² (638 ha) [1] 
 

Obyvateľstvo  332 (31. 12. 2019) [2] 

Hustota 52,04 obyv./km² 

  

1,12 

Zdroj: ŠÚ SR k 31.12.2019 

 

 

javascript:aaa('Nitriansky%20kraj','uroven.jsp?txtUroven=320400')
https://sk.wikipedia.org/wiki/Metrov_nad_morom
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Hajn%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves&language=sk&params=48.5346_N_18.0321_E_region:SK_type:city
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Hajn%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves&language=sk&params=48.5346_N_18.0321_E_region:SK_type:city
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rozloha
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorcov%C3%BD_kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hekt%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hajn%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves#cite_note-rozloha-1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obyvate%C4%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hajn%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves#cite_note-pocet-obyvatelov-2
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorcov%C3%BD_kilometer
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Názov:                                              Obec Hajná Nová Ves. 

Adresa pre poštový styk:                  Obecný úrad, 956 03  Hajná Nová Ves 76 

Tel. a fax:                                          038/5388235. 

Email:                                                obechajnanovaves@gmail.com 

Web:                                                  www.hajnanovaves.sk 

Okres:                                                Topoľčany. 

IČO:                                                   00310395 

DIČ :                                                  2021315395 

Právna forma:                                    právnická osoba. 

Deň vzniku:                                       Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa  riadi     

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR. 

Rozloha obce:                                    638 ha. 

Počet obyvateľov k 31.12.2020:        342 

Základné orgány obce: 

1. Obecné zastupiteľstvo. 

2. Starosta obce. 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa 

konali v roku 2018 na obdobie 4 rokov v počte 5. 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

• Zuzana Hroššová  - zástupca starostu obce, Hajná Nová Ves 88, 

• Juraj Psica , Hajná Nová Ves 110, 

• Milan Repa Hajná Nová Ves 32, 

• Vladimír Kluka , Hajná Nová Ves 128 

• Ján Gajdoš, Hajná Nová Ves 15. 

Prvá písomná zmienka o obci:  

Leží v SZ časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny, v bočnom údolí pri strednom toku potoka Hlavinka. 

Obec tvoria pôvodne dve samostatné dediny, ktoré sa spomínajú ako Septech (1258) a Wyflalw (1381). 

Obe patrili rodine Krušovských. Neskôr sa stali zemepánmi Zerdahelyiovci, Ocskayovci a Steigerovci. 

Poslednou vlastníčkou bola barónka Steiger-Zamojská. Obyv. sa v minulosti zaoberali prevažne 

poľnohosp. Po r. 1918 pracovali na Steigerovom veľkostatku. Do r. 1924 tu pracovala aj teheľňa. V obci 

sa zachoval pôvodne renesančný kaštieľ postavený okolo r. 1609, ktorý bol prestavaný v rokoch 1816 a 

1924. Okolo kaštieľa je zachovaný pôvodný anglický park z 1. polovice 19. stor. so 43 druhmi drevín. V 

parku sa nachádza pseudorománska krypta z konca 19. stor., v nej oltár z čias stavby kaplnky so sochou 

Božského srdca (viedenská práca). V areáli kaštieľa je aj kaplnka sv. Imricha s oltárom z 20. stor. (tirolská 

rezbárska práca). V obci zomrel r. 1735 Samuel Palumbini, náboženský spisovateľ a autor slovenskej 

barokovej poézie. 

 
Z histórie obce  

 

Obec Hajná Nová Ves sa nachádza v severovýchodnej časti západného Slovenska  v okrese 

Topoľčany, na rozhraní  Panónskej panvy a Karpát, na juhovýchodnej strane Považského Inovca. Obec sa 

nachádza 15km od Topoľčian, na ceste III. triedy.  Cez obec Hajná Nová Ves  preteká potok Hlavinka 

a vlieva sa do vodnej nádrže Hajná Nová Ves . 
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Obec Hajná Nová Ves sa nachádza v regióne stredného Ponitria, ktorú vypĺňa Nitrianska 

pahorkatina tvorená predovšetkým mocnými sprašovými nánosmi. Vodné toky stekajúce z Považského 

Inovca vyhĺbili plytké údolia, ktoré poskytovali príhodné podmienky pre život našich ľudských predkov. 

Na základe identifikácie hlavne keramických črepov možno konštatovať, že prvé stopy po ľudskej 

prítomnosti v oblasti pochádzajú z obdobia lengyelskej kultúry, ktorá sa rozvinula v období neolitu a 

eneolitu (mladšej doby kamennej) zhruba v rozpätí rokov 3 800-2 600 pred Kristom. Spomínané nálezy 

sa našli v koryte miestneho potoka po vypustení vodnej nádrže. Pracovníci topoľčianskeho múzea na 

mieste identifikovali aj črepy pochádzajúce z neskorej doby laténskej (200 rokov pred Kr.) i z doby 

rímsko-barbarskej (0--400 rokov po Kr.).1 Tieto fakty už svedčia o kontinuite osídlenia trvajúcej niekoľko   

storočí. 

Hajná Nová Ves patrila na konci stredoveku k menším dedinám. V obci bol iba Evanjelícky kostol 

a rímskokatolícka kaplnka v Kaštieli.  V roku 2002 sa začala výstavba nového Rímskokatolíckeho kostola 

a dňa  25.11 2006 slávnostné otvorenie kostola : sv.. Bystríka. Obec je plne elektrifikovaná a má vlastný 

vodovod a je plynofikovaná.  V Obci boli postavené v roku 2002 kabíny  pre Telovýchovnú jednotu. 

V roku 2015-2018 bol v obci vybudovaný  kamerový systém,  detské ihrisko pri obecnom úrade,  dve 

etapy chodníka a miestne komunikácie. V roku 2019 bola urobená rekonštrukcia sochy sv. Janka 

Nepomuckého. 

Symboly obce: 

 Heraldická  komisia Ministerstva vnútra SR prerokovala návrh erbu obce Hajná Nová Ves a odporučila 

ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra SR v tejto podobe: 

v modrom štíte vpravo dolu strieborným skloneným a obráteným lemešom a vľavo hore strieborným 

vinohradníckym nožíkom na zlatej rukoväti sprevádzaný zlatovlasý, zlatou, perlami a rubínmi zdobenou 

korunou korunovaný,  zlatou pektorálnou insígniou dekorovaný, zlato obutý, striebro odetý, zlatom 

prepásaný svätý Imrich v pravici s dlhým zlatým šikmým ľaliovitým žezlom, v pravici so zlatým 

strapcom hrozna na striebornej jednolistej stopke 

Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, modrej, bielej, červenej , 

žltej, modrej, žltej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, 

siahajúcimi do tretiny jej listu.  

Symboly obce Hajná  Nová Ves sú  zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou  

H-165/03.  

Erb obce :     
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Vlajka obce :. 

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a 

administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 

 

     Obec Hajná Nová Ves je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 

združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok 

ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou 

úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 

obyvateľov. 

    Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z 

ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky 

mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej 

úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať 

aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a 

fyzickými osobami. 

Technická vybavenosť 

Pošta Áno  

Káblová televízia nie 

Verejný vodovod áno 

Verejná kanalizácia nie 

Kanalizačná sieť pripojená na ČOV nie 

Rozvodná sieť plynu áno 

Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov Topoľčany, Piešťany 

Najbližšia zastávka vlakov osob. dopravy - vzdialenosť v 

km 
15 -  22 

Zdroj: ŠÚ SR k 31.12.2020  
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Demografia obyvateľstva 

 

Počet obyvateľov k 31.12. spolu 342 

  muži 153 

  ženy 189 

Predproduktívny vek – deti (0-15) spolu 49 

Mládež (15-18) spolu 10 

Dospelí muži 124 

Dospelí ženy 159 

Počet sobášov 3 

Počet rozvodov Neznámy údaj 

Počet živonarodených spolu 2 

  muži 0 

  ženy 2 

Počet zomretých spolu 1 

  muži 0 

  ženy 1 

Prihlásených 9 

Odhlásených 7 

Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu +2 

Zdroj: ŠÚ SR k 31.12.2020  
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Šport a kultúra 

Kúpalisko umelé alebo prírodné nie 

Telocvičňa nie 

Ihrisko pre futbal (okrem školských) áno 

 

 

  

Knižnica áno 

Videopožičovňa a DVD požičovňa nie 

Kino stále nie 

 

Zdroj: ŠÚ SR k 31.12.2020 

 

Nezamestnanosť 

Časť ekonomický aktívneho obyvateľstva pracuje v miestnych súkromných alebo v štátnych podnikoch 

a tiež  v poľnohospodárskom družstve. Väčšina občanov však za prácou dochádza denne  alebo týždenne, 

niekedy aj  v dlhších intervaloch do okolitých miest, obcí – Topoľčany, Nitra, no aj do vzdialenejších 

miest. Veľa občanov odchádza za prácou do zahraničia.  

Štatistické údaje v tejto oblasti sú dosť relatívne čísla. Každá inštitúcia si vedie svoju vlastnú štatistiku 

podľa vlastných kritérií. Obec nemá k dispozícii informácie o zamestnaní svojich občanov, k dispozícii sú 

iba údaje z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch (ďalej len „ÚPSVaR“), ktorý vedie 

evidenciu uchádzačov o zamestnanie  (tento údaj však nezahŕňa celkový počet nezamestnaných z dôvodu 

chýbajúcich údajov o dobrovoľne nezamestnaných). Taktiež nie je dispozícii údaj o počte osôb, ktoré 

pracujú v zahraničí. 

 

Sociálne znevýhodnené skupiny 

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale najmä skupina, komunita a sociálne 

prejavy, ktoré sa ich týkajú. Ide o subjekt, ktorý je definovaný spoločným znakom odvodeným od 

sociálneho znevýhodnenia, t.j. od znaku, ktorý ho posúva do polohy závislosti na iných osobách alebo na 

štátnych opatreniach. 

 

Sociálne znevýhodnené skupiny v našej obci môžeme rozdeliť na:  

seniori a  zdravotné ťažko postihnutí občania 

nezamestnaní a zamestnanci  s nízkym  stupňom vzdelania 

deti a mládež 
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Seniori  a  zdravotné ťažko postihnutí občania 

Obec vytvára technické a materiálne podmienky, ktorá sa snaží organizovať pre seniorov kultúrno-

spoločenské  aktivity v obci. Zdravotné  ťažko postihnutým občanom je obec nápomocná, čí už 

v poradenských službách pri vypĺňaní žiadostí na príspevky na rôzne kompenzácie, alebo  pri vybavovaní 

žiadosti o umiestnenie do domova sociálnych služieb. 

Identifikácia problémov 

- chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu službu 

- chýba denné centrum pre seniorov   

- chýba terénna sociálna práca  

- osamelí seniori so zdravotnými problémami 

 

Nezamestnaní a zamestnanci s nízkym stupňom vzdelania 

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch  obec organizuje verejnoprospešné 

práce, menšie obecné služby, dobrovoľnícku prácu alebo absolventskú prax. V rámci tejto činnosti 

podporuje udržiavanie pracovných návykov u osôb dlhodobo nezamestnaných, ktorí majú problém 

uplatniť sa na trhu práce. 

Identifikácia problémov 

- skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie 

- chýbajú možnosti zamestnať obyvateľov s nízkym vzdelaním 

- chýba systém motivácie a sprevádzania pre rozvoj zamestnanosti – agentúra podporovaného         

zamestnávania, príležitostných prác 

- narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami, ktorí nemajú riadny 

príjem a ktorí sa dostávajú do situácie pod  úroveň životného minima 

- nie je vybudované prepojenie a presun informácii medzi občanmi, samosprávou a odborníkmi ÚPSVaR 

 

Uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím 

Skupinu občanov, ktorej sociálne problémy vzniknú ako následok zdravotného postihnutia, ktoré je buď 

vrodené, alebo následkom úrazu, či choroby rozdeľujeme do základných kategórii: 

- mentálne a psychické postihnutie 

- zmyslové postihnutia 

- postihnutia pohybového aparátu 

- kombinované postihnutia 

Každá  z uvedených kategórii postihnutí má rozdielne dopady  na sociálne následky postihnutia a tým aj 

špecifické potreby a formy pomoci spoločnosti pri ich uspokojovaní. Zákon o sociálnych službách venuje 
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dostatočný  priestor v oblasti poskytovania sociálnych služieb, čo sa týka druhov a foriem ich 

poskytovania. Mimo oblasti sociálnych služieb je najdôležitejším právnym predpisom v novej legislatíve 

podpora sociálneho začlenenia  fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti. 

 

Deti a mládež 

Obec v rámci  svojich finančných možnosti podporuje športové vyžitie detí najmä v čas osobného voľna 

slúži futbalové ihrisko, detské ihrisko. 

Identifikácia problému 

- chýba vyhľadávacia činnosť u sociálne slabších rodín s deťmi, ktoré potrebujú pomoc 

- deti zo sociálne slabších rodín majú stravovacie problémy 

- nevhodné trávenie voľného času 

- rodiny s deťmi žijú často na hranici životného minima. 

 

Súčasný stav 

Obec Hajná Nová Ves pri poskytovaní sociálnych služieb a sociálnej pomoci postupuje v zmysle platných 

zákonov, najmä Zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a jeho ďalších noviel (ďalej len „zákon“), 

Zákon č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej  núdzi a jeho ďalších noviel,  Zákon č. 416/2001 Z.z. 

o prechode niektorých kompetencii na obce a Zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele a jeho ďalších noviel. 

V súčasnosti obec v sociálnej oblasti zabezpečuje resp. sprostredkuje: 

- poradenstvo v základných oblastiach sociálnej práce 

- poskytovanie finančnej pomoci formou jednorazových dávok 

- terénnu sociálnu prácu – domácu opatrovateľskú službu 

- pobytovú formu v sociálnych zariadeniach s celoročným pobytom 

 

Poskytovanie finančnej pomoci formou jednorazových dávok. 

Poskytovateľom jednorazovej finančnej výpomoci je obec. Poskytuje sa za účelom zmiernenia 

nepriaznivej sociálnej a finančnej situácie občanovi, ktorý sa ocitol v stave núdze a tento stav nie je 

schopný vyriešiť  sám, resp. za pomoci rodiny. 

Druhy sociálnej dávky: 

- jednorazový príspevok pre občanov v hmotnej núdzi 

- príspevok na sanáciu osobnej sociálnej situácie 

- príspevok  na pohrebné výdaje pri úmrtí  občana 

- príspevok pre ZŤP občanov na zvýšené liečebné náklady 
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Sociálne služby v oblasti sociálnoprávnej kurately a ochrany detí 

Problematika tejto služby sa týka detí, ktoré potrebujú ochranu. Účelom Zákona 305/2002 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších zmien a doplnkov je zabezpečenie 

predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv, predchádzanie porúch, psychického 

vývinu, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zabezpečenie zamedzenia 

nárastu sociálnopatologických javov.  

Sociálno-právna ochrana je súbor opatrení na zabezpečenie: 

- ochrany dieťaťa 

- výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenou rodinnom prostredí 

- náhradného prostredia, ak nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine. 

Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv obec aj bez vedomia svojich rodičov alebo 

osoby, ktorá sa bezprostredne o dieťa stará. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti rodičov, vyplývajúce  

z rodičovských  práv a povinností. Rodič, ktorý sa o dieťa stará má rovnaké právo požiadať obec 

o pomoc. 

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

psychosomatický vývoj. Obec spolupracuje s odborom  sociálnych vecí a rodiny pri ÚPSVaR  

v Topoľčanoch   a najmä z jeho oddelením sociálnej kurately.  

Opatrovateľská služba 

Túto službu obec poskytuje od 1.1.2003 ako terénnu sociálnu službu. Priemerne je táto služba 

poskytovaná 2 občanom. Túto službu zabezpečujú opatrovateľky v pracovnom pomere s Občianskym 

združením SPOKOJNOSŤ Topoľčany  a obec  Hajná Nová Ves tieto náklady refunduje fakturáciou  vo 

fyzickom počte priemerne 2 opatrovateľky. Pre oblasť opatrovateľskej služby má obec vypracované 

a schválené VZN  o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady a jeho ďalších 

noviel. Podľa tohto VZN si opatrovaný za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby dopláca, a to 

sadzbou 1,10 € za hodinu. 

Opatrovateľská služba patrí medzi využívané služby, ktoré obec Hajná Nová Ves poskytuje občanom 

v rámci svojej sociálnej politiky. V súčasnosti je zabezpečovaná prostredníctvom zmluvy s mestom 

Topoľčany. Podmienky poskytovania tejto služby sú zmluvne dohodnuté. 

             Rok  Počet opatrovaných  Počet opatrovateľov  

2017 2 2 

2018 2 2 

2019 2 2 

2020 1 1 

 

Ciele rozvoja sociálnych služieb 

Cieľ komunitného plánovania predstavuje súhrn identifikovaných potrieb cieľových skupín komunity 

obcou Hajná Nová Ves ako určitý model riešenia problémov súčasného stavu a jeho následkov v oblasti 

sociálnych služieb komunity obcou. 

Súhrnným cieľom je rozšíriť sieť sociálnych služieb a zvýšiť efektivitu poskytovaných služieb 

v komunite obec. 

Dlhodobé ciele z hľadiska ich obsahu sledujú nasledovné oblasti zmien: 

- kvalitatívne zmeny existujúcich prvkov a vzťahov sociálnych služieb v komunite obce - poradenstvo 
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- kreovanie nových prvkov sociálnych služieb, ktoré doteraz vôbec nepôsobili alebo pôsobili len   

   sporadický  napr. pranie, žehlenie, stravovanie v novom zariadení 

- organizačné zmeny – skoordinovať subjekty poskytujúce sociálne služby a zefektívniť ich činnosť. 

 

Časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb 

Čiastkovým cieľom je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie spoločenského života v obci. Časový plán 

popisuje aktivity, ktoré je potrebné realizovať pre naplnenie cieľov a opatrení.  Určuje termín realizácie, 

zodpovedné subjekty a predpokladané zdroje financovania.  

Strategický cieľ  1: 

Aktivity: 

Analýza a a vyhodnotenie potrieb obce v oblasti poskytovania sociálnych  služieb 1 x ročne 

Zabezpečenie stravovania rozvozom stravy pre seniorov  a ZŤP                       priebežne 

Zabezpečenie sociálneho poradenstva                                                                    priebežne 

Zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre poskytovateľov  sociálnych služieb         priebežne 

  

Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb. 

Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú obyvatelia a tiež orgány obce. Od 

občanov sa očakáva, že vyjadria svoje požiadavky vo sfére poskytovania  sociálnych  služieb a od 

orgánov obce sa očakáva podpora požiadavkám  občanov vo sfére monitorovať, zodpovedne posudzovať 

a vytvárať  aj jeho finančné zabezpečenie. 

Dôležitá je účasť na komunitnom plánovaní formou písomných návrhov občanov, účasť obyvateľov  obce 

na verejných zhromaždeniach, na ktorých môžu vyjadriť svoj názor v oblasti sociálnej sféry.  

 

Komunitný plán možno meniť: 

ak sa zmenia priority 

ak sa získajú finančné  prostriedky na konkrétne potreby 

z dôvodu nových príležitosti 

Časový  horizont vyhodnocovania  komunitného plánu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hajná Nová Ves 1 x ročne  prerokuje správu o sociálnej situácii v obci 

a podľa zistených skutočnosti bude aplikovať zistené požiadavky a návrhy do komunitného plánu obce.  
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Záver 

Sociálna služba je činnosť poskytovaná spoločnosťou  ľuďom v nepriaznivej situácii, podpora pri 

sociálnom začleňovaní a ochrane pred  sociálnym vylúčením spoločnosťou cieľom umožnenia ich 

zapojenia do bežného života spoločnosti.  Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre 

občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný život. 

 

 

V Hajnej Novej Vsi , dňa  9.augusta 2021 

 

 

                   Ľuboš  K o m a  

                                                                                                            starosta obce 


