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1. ÚVOD 
 
Komunitný plán sociálnych služieb obce Komjatice je otvorený strednodobý 

programový dokument obsahujúci analýzu sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej 

sociálneho vývoja, stanovenie cieľov a prvoradých potrieb, určenie prioritných potrieb 

v rozvoji sociálnej infraštruktúry.  

Komunitný plán nadväzuje na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, pričom sa 

podrobnejšie venuje najmä sociálnej oblasti. 

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce bol spracovaný na základe Zákona č.448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách, v zmysle §-u 83. 

Pri spracovávaní komunitného plánu obce Komjatice bolo postupované v súlade 

s dokumentom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny „Národné priority rozvoja 

sociálnych služieb“ (jún 2009) a v súlade s „Koncepciou sociálnych služieb, sociálnej 

prevencie a sociálneho poradenstva v Nitrianskom samosprávnom kraji.  

Prechodom kompetencií zo štátu na samosprávu v oblasti sociálnych služieb podľa Zákona 

č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 

vyššie územné celky, sa obec stala samostatným a významným činiteľom v sociálnej oblasti. 

V komunitnom pláne obce Komjatice sú zohľadnené miestne špecifiká a potreby obyvateľov 

obce i obyvateľov regiónu v oblasti sociálnych služieb poskytovaných na jej území. Zároveň 

komunitný plán určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a tiež personálne, finančné, 

organizačné a prevádzkové podmienky na ich zabezpečenie.  

Komunitný plán by sa mal stať základným nástrojom usmerňovania sociálneho rozvoja 

a koordinácie príslušných činností v územnom obvode obce.  

 

Na spracovaní Komunitného plánu sociálnych služieb obce Komjatice sa podieľali 

zamestnanci obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva, zástupcovia záujmových 

občianskych skupín a združení v obci a aj samotní obyvatelia obce. Návrh komunitného plánu 

bol predložený verejnosti k pripomienkovaniu a taktiež bol verejne prerokovaný. Všetky 

relevantné a podnetné pripomienky boli po prehodnotení do plánu zapracované 

 

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
 

 2.1. Podklady 
Obce pri vykonávaní vlastnej politiky rozvoja územia a sociálnych služieb sa musia 

orientovať na svojich obyvateľov, na zisťovanie ich potrieb a ich uspokojovanie. V takýchto 

intenciách zisťovania a uspokojovania sociálnych potrieb obyvateľov Komjatice bolo 

postupované pri tvorbe tohto komunitného plánu. 



Základnou filozofiou pri vypracovaní komunitného plánu sociálnych služieb obce bolo 

posilnenie a zvýšenie zainteresovanosti obyvateľov pri vytváraní budúcnosti priestoru pre 

život obyvateľov obce. Aby cítili zodpovednosť za svoje sociálne prostredie a zároveň aj 

potrebu prispieť k riešeniu daných tém v intenciách trvalo udržateľného sociálneho rozvoja. 

Pri spracovaní komunitného plánu obce boli použité nasledovné dokumenty a publikácie : 

- Zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení č.455/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov, 

- Národné priority rozvoja sociálnych služieb (MPSVaR SR, jún 2009), 

- Koncepcia sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva 

v Nitrianskom samosprávnom kraji . 

- Územný plán obce Komjatice. 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Komjatice (2007-213), 

- štatistické a finančné výkazy obecného úradu. 

Nezanedbateľným prínosom boli podnety a názory obyvateľov obce získané anketovou 

a dotazníkovou formou a informácie z rokovaní so zástupcami jednotlivých záujmových sku-

pín v obci. 
 

 

 2.2. Vymedzenie územia 
Katastrálne územie obce Komjatice sa rozprestiera na ploche s rozlohou 3076 ha. Nad-

morská výška obce je od 125-150 metrov nadmorskej výšky nad morom, pričom stred sídla 

Komjatice  má nadmorskú výšku 128m n.m. 

Komjatice ležia na rozvojovej osi na hlavnom ťahu cesty I/64, ktorý spája mestá Nové Zámky a 

Nitra. Obcou prechádza tranzitný ťah, ktorý spája severnú Európu s Balkánom. V súčasnosti je 
využívaná nielen kamiónovou dopravou, ale aj turistami. Miestne komunikácie sú 
vybudované v rozsahu 27 km. Obec má vlakové spojenie na trase Nové Zámky – Nitra -  
Topol'čany. Blízkost' hlavného ťahu podporuje sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný 
rozvoj vrátane rozvoja vidieka. Vytvárajú podmienky pre dostupnost' k infraštruktúram, zachovanie a 
rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a zabezpečujú požiadavky ktoré sú na sídelnú štruktúru 

kladené z hľadiska ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí. Rozvojové osi tak 
efektívne plnia požiadavky trvalej udržatel'nosti a vytvárania zdravého a environmentálne vhodného 
obytného i pracovného prostredia. Rozvojové osi sa na Slovensku rozvíjajú v uzlovom pásovom 
sídelnom systéme, ktorého osnovu tvoria centrá osídlenia a dopravno-komunikačné systémy 
spájajúce jednotlivé centrá. Hierarchia a dóležitosť rozvojovej osi závisí od : 
- úrovne centier medzi ktorými os leží a ktoré prepája, 

- významu verejného dopravného vybavenia, pozdlž ktorého os leží, 
- významu verejného technického vybavenia, 
- hustoty sídiel na rozvojovej osi, 
- počtu a hustoty obyvatel'ov v obciach prepojených rozvojovou osou. 

Z hľadiska administratívneho členenia patrí obec Komjatice do Nitrianskeho kraja a okresu Nové 

Zámky (okresy v súčasnosti neplnia administratívnu funkciu, sú však štatistickou jednotkou úrovne 
NUTS IV). 

 

 
 2.3. Štruktúra komunitného plánu 
      Obecné zastupitelstvo a občania obce určili oblasti s najväčšou dôležitosťou pre 

budúcnosť sociálnej oblasti obce. Komunitný plán je spracovaný v súlade s národnými 

prioritami rozvoja sociálnych služieb a následne s prioritami koncepcie sociálnych služieb 

Nitrianskeho samosprávneho kraja.  



Komunitný plán sociálnych služieb je strednodobým programovým dokumentom obce 

Komjatice, ktorý obsahuje : 

- analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb a sociálneho potenciálu obce,  

- SWOT analýzu skutkového sociálneho stavu a určenie kľúčových disparít,   

- hlavné smery vývoja obce a stanovenie cieľov a prvoradých potrieb v sociálnej 

oblasti obce, 
- úlohy a potreby v rozvoji sociálnej infraštruktúry, 
- návrh finančného, časového a administratívneho zabezpečenia komunitného plánu. 

 

Výsledkom a výstupom Komunitného plánu sociálnych služieb je rozvojová stratégia 

v sociálnej oblasti obce Komjatice. 
 

 

 2.4. Princípy a metódy 
      Pri tvorbe komunitného plánu boli využité a aplikované metódy a princípy partnerstva, 

spolupráce, otvorenosti, aktívnej participácie, demokratického a konsnzuálneho rozhodovania, 

anylýza, syntéza, interpretácia a strategické plánovanie. 
 

Metodológia riadenia a realizácie plánu : 

Metódy v rámci manažérskych postupov: brainstorming, heuristiky, práca s informačnými 

fondmi, participatívne metódy, metódy partnerskej komunikácie a riadenia sa demokratickými 

princípmi. Ich súčasťou je rovnoprávnosť v rozhodovaní a spoluzodpovednosť za realizované 

aktivity.  

Metódy na realizačnej úrovni: Aktivity plánu budú realizované prostredníctvom metód 

efektívneho riešenia a racionálneho využívania materiálnych, personálnych a finančných 

zdrojov. Medzi najdôležitejšie metódy implementácie patria: 

- metódy objektívneho a legálneho prístupu pri výbere subdodávateľov prác 

a služieb, 

- metódy stavebno-technologických stratégií, 

- metódy pravidelného monitoringu, stavebného dozoru a kontroly  dodržiavania 

ekologických  a hygienických noriem, 

- metódy osvetovej práce v súvislosti s propagáciou regiónu a myšlienok EÚ, 

- analytické metódy. 

Účinné využívanie sofistikovaných metód a postupov dokáže vysoko zefektívniť prácu riadia-

cej i realizačnej zložky komunitného plánu. 

 
 

3. SOCIÁLNA ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
 

3.1. Obyvateľstvo 

Obec Komjatice s počtom obyvatel'ov 4207 z roku 2010 sa radí medzi stredne vel'ké obce na Slovensku. 
Obec musí v súlade s vývojom celého regiónu posilňovat' svoje silné stránky a naopak upustit' od 
aktivít, ktoré sú ekonomicky výhodné len vo vel'kých sídlach. 

Poloha je ďalším kl'účovým faktorom rozvoja obce a to z pohl'adu všetkých regionálnych úrovní, 

ktoré sú determinantmi okolitého prostredia obce. Obec takéto okolité podmienky nedokáže ovplyvniť 
a musí ich chápat' ako dané. Rozvoj v rámci Slovenska, kraja či okresu nie je zo strany obce plne 

ovplyvnitel'ný. Poloha obce má vplyv i na ekonomiku, ako aj na lokalizáciu podnikov sídliacich v 
obci alebo jej bezprostrednej blízkosti. Obec Komjatice sa nachádza v blízkosti viacerých mestských 
sídiel, mesto Šurany je vzdialené 9,5 km, Nové Zámky 19 km a krajské mesto Nitra je vzdialené 19,5 



km. Rozsah prekrývania sfér vplyvu miest na obec je vel'mi vysoký. Všeobecne takmer 40% obcí na 

Slovensku patrí do sféry vplyvu dvoch alebo viacerých miest. 

 
 

 

Súčasťou Územného plánu obce je aj demografická štúdia, výhľadovo spracovaná až 

do roku 2015. V rámci tejto štúdie sa predpokladá so značnou migráciou obyvateľstva - prílev 

nových obyvateľov, na základe potenciálnych možností bytovej výstavby a s ohľadom na 

hospodársky rozvoj obce a s tým súvisiace možnosti vytvorenia nových pracovných miest. 

V I. etape do roku 2010 sa predpokladá nárast 10 t.j. 0,2 %  nových obyvateľov.  

V II. etape do roku 2020 je to nárast 0,25%  nových obyvateľov. 

V III. etape po roku 2020 sa predpokladá zvýšenie až o 20 nových obyvateľov.  

Celkovo to predstavuje nárast nových obyvateľov  podľa VÚC Nitrianskeho kraja. Tento 

nárast predstavuje  0,4%-né zvýšenie počtu obyvateľov v horizonte budúcich 20-tich rokov. 

 

 

3.2. Sociálna vybavenosť 
 
 Sociálne služby 

Sociálnu starostlivosť v obci v súčasnosti zabezpečuje Zariadenie opatrovateľskej 

služby s kapacitou 11 až 18 miest. Je to zariadenie rodinného typu určené na prechodný pobyt 

pre starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov. Je využívané aj občanmi z iných obcí. 

V obci žije 824 ľudí v dôchodkovom veku, čo tvorí 19% populácie obce. Takmer polovica 

z týchto ľudí sú osamelí, prestarli spoluobčania. Mnohí sú odkázaní na pomoc iných a práve 

tento hendikep im spôsobuje každodenné problémy.  
 

  

 Zdravotníctvo 
V obci  potrebnú zdravotnícku starostlivost' pre obyvatel'ov obce poskytujú  nasledovné  
ordinácie: 
- dvaja praktickí lekári pre dospelých, 
- ortopedická ambulancia, 
- zubná ambulancia, 
- gynekologická ambulancia, 
- rehabilitačně oddelenie, 
- pediatrická ambulancia, 

Dostupnost' uvedených ordinácií priamo v obci pre všetkých jej obyvatel'ov výrazne zlepšuje 
stav infraštruktúrneho vybavenia. Existencia rozšírenej zdravotnej starostlivosti v obci 
zlepšuje jej konkurencieschopnosť v porovnaní s okolitými obcami. Skutočnosť, že obyvatelia 
nemusia cestovat' kvôli adekvátnej zdravotnej starostlivosti, má ekonomické výhody 
predovšetkým pre sociálne slabšie skupiny obyvatelstva a marginalizované skupiny, ktoré by 
inak museli dochádzať za zdravotnou starostlivosťou. 

 

Ambulancie majú celotýždennú prevádzku s ordinačnými hodinami každý pracovný 

deň. Zdravotné stredisko sa nachádza v južnej časti obce. 

Odborná zdravotná lekárska starostlivosť je poskytovaná Poliklinikou v Šuranoch, resp. 

nemocnicou v okresnom meste Nové Zámky.   

 

 
 Záujmové občianske skupiny 



V obci Komjatice pôsobí viacero záujmových skupín a združení, ktoré sa venujú 

príslušným sociálnym skupinám obyvateľov. 

Miestny spolok Slovenského červeného kríža aktívne pracuje pri propagácii zdravia 

a zdravého životného štýlu a trikrát ročne organizuje odbery dobrovoľných darcov krvi 

priamo v obci.  

Občianske združenia sa venujú práci s deťmi a mládežou, počas celého roku 

zabezpečujú pre ne záujmovú krúžkovú činnosť a organizujú množstvo športových a 

kultúrno-spoločenských podujatí. 

Občianske združenie ALIANCIA PLATAN, 

Klub protifašistických bojovníkov. 

 

 Bývanie a bytová výstavba 
V bytovom fonde sú porovnatelnou mierou zastúpené tradičné rodinné domy a bytové domy. 
Pri porovnaní s priemernými ukazovatel'mi štandardu bývania okresu Nové Zámky sa zistilo, 
že bytový fond v obci Komjatice sa vyznačuje vyšším plošným štandardom, najmä z hľadiska 
kritérií vel'kosti obytnej  plochy, počtu obytných miestností a počtu osôb na  1  obytnú  
plochu. 

 

Obec Komjatice sa neustále rozrastá. Počet domov oproti roku 2001, keď ich bolo 

1240 vzrástol na 1275 v súčasnosti. Obecných nájomných domov je 6 v ktorých je  40 bytov. 

V obci sa nachádza 10 bytových domov s 32 bytmi v súkromnom vlastníctve občanov obce.  

Výstavba nových rodinných domov a rekonštrukcia starších je realizovaná svojpomocne. Aj 

napriek výstavbe obecných bytov v minulých rokoch, obec eviduje stále nové žiadosti 

o nájomné byty a o stavebné pozemky.  

V Územnom pláne obce v roku 2003 predpokladá postupný nárast obyvateľov, spôsobený 

najmä migráciou obyvateľstva.  

Vytypovanie vhodných plôch pre bytovú výstavbu bolo, s ohľadom na túto skutočnosť, 

hlavným cieľom spracovania územného plánu obce.  

Pre investičnú bytovú výstavbu boli určené 2 lokality o celkovej výmere 30 árov. 

Na základe vytypovaných lokalít a predpokladaných údajov sa v uvedenom časovom hori-

zonte počíta s vybudovaním 16 nových bytov v našej obci.  

Prehľad súčasného bytového fondu obce je spracovaný v tabuľke č.3. 
 

Počet bytov v rodinných 

domoch 

Počet bytov v bytových 

domoch 

Počet obecných nájomných 

bytov 

 

1275 
 

78                  
 

40                 

Tab.č.3.   Bytový fond obce Komjatice ku dňu 31.12.2010.   

 
  

 

Telovýchova a šport 
 

V obci pracujú dva športové kluby. Futbalový klub FC Komjatice, ktorý má päť 

družstiev prihlásených do regionálnych futbalových súťaží a Volejbalový klub ŠK Komjatice, 

mužské a ženské družstvo.  

Možnosť športového vyžitia v obci je zabezpečená futbalovým štadiónom, školským 

ihriskom, na ktorom sa nachádza futbalové, hokejbalové a viacúčelové ihrisko s umelým 

povrchom,  športovou halou pri základnej škole . 

 

 Školstvo 



Materská škola 
Materskú školu so štyrmi triedami v súčasnosti navštevuje 90 detí, z čoho je 24 

predškolákov. V škôlke pracuje 8 učiteliek. Kapacitne priestory materskej školy nevyhovujú 

vzhľadom na skutočnosť, že každoročne je prihlásených viac detí ako môže byť prijatých. 

Rekonštrukcia materskej školy realizovaná v roku 2009 prispela ku skultúrneniu interiéru, 

najmä sociálnych zariadení a kuchynky, ktoré boli v absolútne nevyhovujúcom stave a tiež 

k estetickej úprave exteriéru. 

 

Základná škola 
Budova základnej školy, postavená v 60-tych rokoch minulého storočia, má 18 tried. 

V súčasnosti ju navštevuje 439 žiakov v deviatich ročníkoch. Okrem žiakov z Komjatíc, sú to 

aj žiaci z Rastislavíc.    

Kapacitne je základná škola dostačujúca, horšie to je z jej materiálno technickým vybavením. 

K základnej škole patrí objekt športovej haly využívaný aj na mimoškolské akcie.    

Školský klub, pre deti z prvého stupňa základnej školy využíva voľnú učebňu školy. 

 

Mimoškolské zariadenia. 
Školská jedáleň s kuchyňou sa nachádza v budove školy. Jedáleň zabezpečuje stravu aj 

pre materskú školu.  

Budova je z veľkej časti využitá . 

 

 Kultúra 
Kultúrne pamiatky 

Obec má bohatú históriu a tomu zodpovedá bohaté kultúrne dedičstvo zhmotnené 

v kultúrnych pamiatkach nachádzajúcich sa v obci. 

V oblasti kultúry a spoločenského života sa konajú viaceré akcie (pravidelné každoročně 
podujatia, resp. podujatia, ktoré sa uskutočnili v roku 2010) : 

 

Tab.: Kultúrne podujatia 

Názov kultúrneho podujatia Rok konania Počet návštevníkov 
Hodkový turnaj vo varení gulášu Každoročně 400 
Hodkový futbalový turnaj Každoročně 200 
Rybárske preteky Každoročně 200 
Pol'ovnícke ( strelecké ) preteky Každoročně 200 
Ples kresťanských rodín Každoročně 300 
Rodičovský ples Každoročně 200 
   
   

V priebehu roka sa v aktuálnych obdobiach uskutočňujú rôzne kultúrno-spoločenské 
podujatia prezentujúce schopnosti a šikovnost' miestneho obyvatelstva, ako i miestne zvyky 
a tradície obyvatel'ov. Sú to napríklad rôzne školské akadémie, detské divadelné 
predstavenia, príležitostné oslavy dňa matiek, dňa detí, prijatia jubilantov, seniorov, prípadne 
koncerty a diskotéky pre mládež, plesy, či rôzne výstavy. 

  

Kultúrne zariadenia a činnosti 
V obci je Obecná knižnica, vlastniaca približne 20000 výtlačkov kníh, býva otvorená 

celý týždeň. Sídli v zrekonštruovanom kultúrnom dome. 

 

Maloobchodná sieť a služby 



V obci je 38 maloobchodných prevádzok, z toho je 10 predajní potravín a 

špecializované predajne priemyselného charakteru (obklady, dlažby, bicykle, kočíky, náradie, 

...) . 

 

Doprava 
Obec Komjatice je napojená na nadradenú komunikačnú sústavu cestou č. I/64 a 

 železničnou traťou ŽSR  Nové Zámky- Prievidza. 

Cesta I/64 je zbernou komunikáciou. Jej náplň je kombinovaná s obslužnou funkciou. Túto 

cestu dopĺňa sústava miestnych obslužných a prístupových komunikácií.  

Osobnú hromadnú dopravu zabezpečuje SAD, a.s Nové Zámky, VEOLIA Nitra a Železničná 

spoločnosť, a.s. vlakovým spojením. 

V obci je situovaných niekoľko autobusových nástupíšt. 

Cez obec sú vedené linky autobusovej dopravy : 

 
 

Osobné vlaky zabezpečujú dopravu do Nových Zámkov a Nitra : 
 

Počet osobných vlakov NR-Nové Zámky Počet osobných vlakov – smer Šurany 
 

5 
 

5 

Tab.č.5.   Štruktúra železničného spojenia osobnými vlakom 

 

 

 

3.3. Nezamestnanosť 
Hospodárska oblasť obce je na uspokojivej úrovni. Aj napriek skutočnosti, že 

Komjatice sa nachádzajú v atraktívnom podnikateľskom prostredí a je tu realizovaných 

niekoľko významných podnikateľských aktivít, nezamestnanosť v obci z dlhodobého 

hľadiska sa stále pohybuje na dosť vysokej úrovni okolo 12,60 %. Až do konca roka 2007 

však miera nezamestnanosti v obci postupne klesala, pričom zostupný trend bol stály od roku 

1998. V tomto roku však vplyvom finančnej a hospodárskej krízy nastal opäť nárast počtu 

nezamestnaných aj v našej obci. 

Základné údaje o nezamestnanosti v obci Komjatice sú spracované v tabuľkách č.6 

a č.7 a graficky, podľa štatistiky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko v Nových 

Zámkoch. 

 

Počet nezamestnaných v obci Miera nezamestnanosti v obci 
 

207 
 

8,18 

 
Tab.č.6.   Počet nezamestnaných obyvateľov obce Komjatice ku dňu 31.12.2011.  

 

Počet nezamestnaných 

absolventov škôl 

Počet nezamestnaných 

 do 40 rokov veku 

Počet nezamestnaných 

 nad 40 rokov veku 

6,5% 

 

53,7% 

 

46,3% 

 

Tab.č.7.   Štruktúra nezamestnaných obyvateľov obce Komjatice ku dňu 31.12.2011.   

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
Graf č.3.   Štruktúra nezamestnaných obyvateľov obce Komjatice ku dňu 31.12.2010  

  Legenda:  1 - Percentuálny počet nezamestnaných do 40 rokov veku 53,7 % 

               2 - Percentuálny počet nezamestnaných nad 40 rokov veku 46,3% 

 

 
Z toho percentuálny počet nezamestnaných absolventov škôl je 6,5% 
 

Obec Komjatice sa dlhodobo zapája do aktivačnej činnosti formou menších obecných 

služieb a týmto spôsobom zamestnávala obyvateľov z radov dlhodobo nezamestnaných. 

V súčasnosti však takto pracuje na obecnom úrade iba 12 pracovníkov. 

   

 

 

 

3.4. SWOT analýza sociálnej oblasti 
 

SWOT analýza predstavuje štandardnú metódu používanú na prezentáciu analytických 

výsledkov. V komunitnom pláne prezentuje výsledky sociálno-spoločenskej analýzy, vo 

výstižnej a hutnej forme ponúka vyvážený pohľad na minulosť, súčasnosť a budúce 

smerovanie našej obce. 

SWOT analýza je spracovaná v tabuľkovej forme. 

 

 

 

 

 

 

Štruktúra nezamestnaných 

 

46,3 

53,7%  
2 

1 



SWOT analýza 

 

Sociálna oblasť 

Silné stránky : Slabé stránky : 
 

- Rast počtu obyvateľov. 

- Prechod kompetencií na samosprávu. 
- Zariadenie opatrovateľskej služby v obci. 

- Sociálne cítenie občanov obce. 

- Občianske združenia a záujmové skupiny 

v obci venujúce sa práci s mládežou a so 

zdravotne postihnutými. 

- Spádová ambulancia obvodného lekára pre 
viac obcí. 
 

 

- Nedostatočné financovanie sociálneho sys- 

tému. 
- Nízka kapacita Zariadenia opatrovateľskej 

služby.  

- Chýbajúce administratívne a kultúrno-spo- 

ločenské centrum obce. 

- Dlhodobý nedostatok financií na koncep-

čný rozvoj kultúry a športu v obci. 
 

 

Príležitosti : Ohrozenia : 
 

- Možnosť financovania rozvojových aktivít 

prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ 

(rekonštrukcie a modernizácie budov). 
- Možnosti na vytvorenie partnerstva obcí. 

- Systémové zmeny v sociálnej oblasti. 

- Systémové zmeny v zdravotníctve. 

- Postupne rastúca pôrodnosť v obci. 

- Ochota obyvateľov obce pre dobrovoľnícku 

a verejnoprospešnú prácu. 
 

 

- Starnúca populácia. 

- Zvyšujúca sa nezamestnanosť a tým aj 

počet ľudí v hmotnej núdzi, 
- Oslabenie záujmu o obce s nízkou úrovňou 

infraštruktúry. 

- Nedostatok vlastných zdrojov na rekon-

štrukcie a modernizácie objektov. 

- Pretrvávajúci pokles finančných prostried-

kov na sociálnu sféru a zdravotníctvo. 
 

 
 

Tab.č.8.   SWOT analýza sociálnej oblasti obce Komjatice. 

 

 

3.5. Cieľové skupiny a poskytované služby 

 
Na základe zistení vychádzajúcich zo SWOT analýzy sociálnej oblasti obce Komjatice 

boli určené cieľové skupiny, pre ktoré obec zabezpečuje a v budúcnosti by mala 

zabezpečovať poskytovanie príslušných sociálnych služieb. V zmysle hodnotenia 

a požiadaviek obyvateľov boli určené sociálne služby, ktoré je potrebné v obci rozšíriť 

a skvalitniť. 

 
 

 

Sociálna oblasť obce 

Cieľové skupiny: Poskytované služby: Poskytovatelia: Úroveň služieb: 
 

 
 

Dôchodcovia, 

starší, osamelí, 

zdravotne ťažko 

postihnutí občania 
 

- Opatrovateľská    
  služba 

Obec – Zariadenie 
opatrovateľskej služby 

- kapacitne neposta-
čujúce služby 

- Zdravotná      

  starostlivosť 

Všeobecný obvodný 

lekár 

- postačujúca úroveň 

služieb 

- Stravovanie Obec – Škol.jedáleň, 

 

- nepostačujúce 

služby 

- Kontakt so spolo-       

 čenským prostredím 

Obec,  SZZP, SČK,  - postačujúca úroveň 

služieb 
 



 

 

Nezamestnaní 
a dlhodobo 

nezamestnaní  

občania 

 

- Evidencia 

   

ÚPSVaR   

Obec 

- postačujúca úroveň 

služieb 

- Poradenstvo     

   

ÚPSVaR a, Obec 

 

- postačujúca úroveň 

služieb 

- Rekvalifikácia, 

  vzdelávanie 

ÚPSVaR Šuranoch 

 

- postačujúca úroveň 

služieb 

- Vytváranie nových 

  pracovných miest      

Obec,   

 

- nedostatočné 

služby 
 

 
 

 

Občania 

v hmotnej núdzi   

 

- Evidencia 
   

ÚPSVaR  
Obec 

- postačujúca úroveň 
služieb 

- Poradenstvo     

   

ÚPSVaR , Obec 

 

- postačujúca úroveň 

služieb 

- Poskytovanie dávok 

  a finančnej výpomoci 

ÚPSVaR ,  

Obec 

- postačujúca úroveň 

služieb 

- Prevencia      Obec,   

 

- nedostatočné 

služby 
 

 

 

Rodiny  

s malými deťmi   

 

- Príspevok pri       

  narodení dieťaťa 

Obec - dostatočná úroveň 

služby 

- Povinná predškolská 

  a školská dochádzka 

Obec  

– MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ 

- postačujúca úroveň 

služieb 

- Voľný čas a oddych Obec - nepostačujúce 
služby 

 
Tab.č.9.   Poskytované sociálne služby v obci Komjatice 
 

 

3.6. Kľúčové disparity 

 
Určenie kľúčových disparít, čiže nerovností, vychádza zo SWOT analýzy. Jednotlivé 

disparity sú určené na základe slabých stránok a ohrození v daných oblastiach obce. Určené 

nerovnosti spresňujú smerovanie podpory na odstránenie alebo zmiernenie koherentne 

usporiadaných disparít s využitím faktorov rozvoja. 
 

V sociálnej oblasti boli identifikované nasledovné disparity : 

- vzhľadom na starnúcu populáciu kapacitne nedostačujúce zariadenie opatrovateľ-

skej služby bez vlastného kuchynského vybavenia, 

- postupný nárast počtu nezamestnaných v obci, 

- chýbajúce administratívne a kultúrno-spoločenské centrum obce, 

- s ohľadom na neustály a očakávaný nárast počtu novonarodených detí.  

Riešením uvedených nerovností môže byť značne posilnená ekonomická stabilita obce 

a rovnako môže byť znížená miera nezamestnanosti nielen obce, ale aj okresu. 

3.7. Hlavné faktory rozvoja 
 

Určenie hlavných faktorov rozvoja vychádza zo SWOT analýzy. Rozvojové faktory sú 

určené na základe silných stránok a príležitostí v daných oblastiach obce.  
 

Aby boli v sociálnej oblasti eliminované identifikované disparity je potrebné v zmysle silných 

stránok a príležitostí zabezpečiť nasledovné rozvojové faktory : 

- zabezpečenie zvýšeného štandardu sociálnej pomoci prístavbou a rozšírením 

zariadenia opatrovateľskej služby, 



- nadviazanie užšej spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových 

Zámkoch a prispieť k zvýšeniu počtu pracovných miest a tým k znižovaniu 

nezamestnanosti, 

- vytvorenie adekvátneho kultúrno-spoločenského a administratívneho centra obce, 
- vybudovanie detského ihriska pre matky s malými deťmi. 

 

 

4. STRATEGICKÉ CIELE OBCE V SOCIÁLNEJ OBLASTI 
 

Až doteraz sme sa v jednotlivých častiach komunitného plánu obce zaoberali 

súčasným stavom v sociálnej oblasti, jej skutkovým obrazom. Zmapovali sme všetky 

relevantné oblasti. 

Tento stav sme podrobne analyzovali a na základe SWOT analýzy sme určili kľúčové 

disparity a hlavné faktory rozvoja.  

 

Definovanie strategických cieľov obce v sociálnej oblasti nadväzuje na výsledky 

komplexných analýz a na SWOT analýzu, pričom sa snaží odstrániť alebo prinajmenšom 

zmierniť identifikované disparity pomocou určených faktorov rozvoja. 

Na základe uvedených skutočností a v zmysle jednotlivých národných a regionálnych progra-

mov bola vytvorená rozvojová stratégia obce Komjatice v sociálnej oblasti, vychádzajúca 

z opisu strategických prístupov predstaviteľov obce k jej rozvoju. 

  

 

Strategický cieľ v poskytovaní sociálnych služieb v obci Komjatice 

v rokoch 2010 - 2015 

     Zvýšiť rozsah a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v obci 

v zmysle identifikovaných disparít a vytvoriť tak podmienky pre trvalý 
sociálny rozvoj obce.  

Na dosiahnutie tohto cieľa využívať koordinovaný postup pri efektívnom 
využití ľudských, finančných a kultúrnych zdrojov príslušných 

poskytovateľov sociálnych služieb v súčinnosti s potenciálom obyvateľov, 
so zameraním sa na získanie všetkých dostupných príslušných 

finančných  zdrojov. 
 
Strategický cieľ sociálneho rozvoja obce formuluje dlhodobú orientáciu zameranú na 

dosiahnutie želaného stavu v obci Komjatice. 

Pri realizácii tohto cieľa je dôležité a potrebné koordinovať aktivity a úsilia obecných 

subjektov a poskytovateľov sociálnych služieb s možnosťami a snahami obyvateľov na 

zabezpečenie vyváženého a trvalo udržateľného sociálneho rozvoja obce. Nemenej dôležité je 

mobilizovať a pri realizácii využívať všetky dostupné zdroje (národné, regionálne, súkromné 

a najmä Štrukturálne fondy EÚ). 

Strategický cieľ je možné bližšie špecifikovať ako snahu o : 

- neustály rozvoj a skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb v obci, 

- zlepšenie podmienok pre rast životnej úrovne obyvateľov obce, 

- všestranný a trvalo udržateľný rozvoj obce. 

 

 

 

 



4.1. Ciele a priority 

 
Strategická vízia určuje smer, ktorým by sa obec mala uberať. Popisuje všeobecné 

snahy predstaviteľov obce a tiež samotných jej obyvateľov o celkový rozvoj Komjatíc  

v sociálnej oblasti. Konkretizovaním daných snáh, ich spresnením a špecifikáciou tak 

môžeme formulovať  ciele sociálneho rozvoja obce Komjatice. 

 

 

Na základe definovaného strategického cieľa boli určené nasledujúce špecifické ciele pre 

jednotlivé oblasti rozvoja sociálnej oblasti : 

 

Cieľ  č.1    Rozvoj sociálnych služieb prostredníctvom 

rozšírenia Domova sociálnych služieb 
Cieľ  č.2    Znižovanie nezamestnanosti a tým aj počtu 

občanov v hmotnej núdzi 
Cieľ  č.3    Rozvoj infraštruktúry obce v sociálno-spo- 

ločenskej a oddychovej oblasti 
 

Jednotlivé ciele vychádzajúce zo strategického rozvojového cieľa obce Komjatice určujú 

priority a uprednostňované oblasti v horizonte najbližších 5 – 6 rokov. 

 

Špecifický cieľ č.1 – Rozvoj sociálnych služieb – sa zameriava na zlepšenie, rozšírenie 

a rozvoj poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rozšírenia Domova sociálnych 

služieb. 

Zabezpečiť odbornú pomoc pre sociálne slabé rodiny v kríze. 

Zriadenie špeciálnej položky v obecnom rozpočte, ktorá bude slúžiť občanom, ktorí sa ocitnú 

bez vlastného pričinenia v krízovej situácii . 

Zabezpečiť účasť terénnej sociálnej pracovníčky na špeciálnych školeniach a vzdelávania za 

účelom skvalitnenia jej odbornej praxe.  

 

Špecifický cieľ č.2 – Znižovanie nezamestnanosti – sa zameriava najmä na udržanie 

a rozšírenie aktivačných prác v obci, čím sa zabezpečí vytvorenie nových pracovných 

príležitostí najmä pre dlhodobo nezamestnaných obyvateľov obce a zároveň sa prispeje 

k zníženiu počtu občanov v hmotnej núdzi, ktorí sa do takejto situácie dostali po strate 

zamestnania. Zároveň je potrebné prehĺbenie spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Nových Zámkoch pri udržiavaní a stabilizovaní existujúcich pracovných miest a  

pri vytváraní nových pracovných miest v našom regióne. 

 

Špecifický cieľ č.3 – Rozvoj infraštruktúry obce – je zameraný na zabezpečenie 

vhodného priestoru pre kultúrno-spoločenské a oddychové aktivity obyvateľov obce 

prestavbou centra obce a výstavbou detského ihriska pre matky s najmenšími deťmi. 

Vytvorenie  Mládežníckeho parlamentu, ktorý bude združovať všetky záujmové skupiny 

mladých  vo veku od 13 rokov do 25 rokov. 

Zabezpečiť v rámci obce priestory pre klubovú činnosť záujmových mládežníckych skupín. 

Organizovať slávnostné uvítanie novorodencov do života obce. 

Organizovať skupinové spoločenské posedenia pri príležitosti významných  životných jubileí 

seniorov nad 60 rokov.     

 

 



4.2. Opatrenia a aktivity 

 
Opatrenia formulujú konkrétne návrhy na riešenie jednotlivých priorít. Aktivity presne 

definujú riešenia – jednotlivé projekty, ktoré zabezpečia naplnenie a realizáciu príslušných 

opatrení. Určujú potrebné nástroje a kroky, realizáciou ktorých sa prispieva k dosiahnutiu 

definovaných cieľov. 

Dopyt obyvateľov obce - ich spoločenská objednávka – určila príslušné opatrenia a aktivity 

spolu s ich dôležitosťou.  
 

Cieľ č.1 Rozvoj sociálnych služieb 
 

Opatrenie 1.1. Zvýšenie štandardu poskytovania sociálnej pomoci. 
  Aktivity  1.1.1. Rozšírenie zariadenia opatrovateľskej služby. 

1.1.2. Zabezpečenie stravovania dôchodcov. 

 

 Cieľ č.2 Znižovanie nezamestnanosti 
 

Opatrenie 2.1. Udržanie a rozšírenie aktivačných prác v obci. 
  Aktivity  2.1.1. Zvýšenie počtu aktivačných pracovníkov v obci. 

Opatrenie 2.2. Pomoc občanom v hmotnej núdzi. 
  Aktivity  2.2.1. Poskytovanie finančného a materiálneho príspevku. 

     2.2.2. Tvorba nových pracovných miest v obci. 

 

Cieľ č.3 Rozvoj infraštruktúry 
 

Opatrenie 3.1. Výstavba administratívno-spoločenského centra obce. 
  Aktivity   

Opatrenie 3.2. Vytvorenie oázy oddychu pre matky s malými deťmi. 
  Aktivity  3.2.1. Výstavba detského ihriska. 

     

 
4.3. Opis špecifických cieľov 

 
Rozvojová stratégia sociálnej oblasti obce je napĺňaná v troch špecifických cieľoch, 

čiže v troch, pre plánovaný sociálny rozvoj obce dôležitých oblastiach.  

 

 
Cieľ č.1 Rozvoj sociálnych služieb 

 

Túto prioritu určuje starnúca populácia obce a morálna povinnosť riešiť daný stav 

a prispieť tak ku skvalitneniu života starých a sociálne odkázaných spoluobčanov. 

Opatrenie 1.1 : - zvýšenie štandardu poskytovania sociálnej pomoci. 
Zariadenie opatrovateľskej služby v obci má v súčasnosti kapacitu 11 až 18 lôžok, čo je 

vzhľadom na potreby a dopyt nedostatočné. Strava pre pacientov je dovážaná.  

Prípadnou prístavbou nových izieb dokážeme zväčšiť kapacitu zariadenia o niekoľko  lôžok 

a zároveň vytvoríme priestory pre novú kuchyňu, schopnú pripravovať stravu pre dôchodcov 

z obce. 

Zvýšená kapacita zariadenia zároveň pomôže riešiť sociálnu situáciu v blízkych obciach, 

ktoré dostanú možnosť na umiestňovanie svojich sociálne a zdravotne odkázaných občanov. 

Zariadenie opatrovateľskej služby v  Komjaticiach je zaradené do siete poskytovateľov 

sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a chod zariadenia je 



financovaný prostredníctvom VÚC a rozpočtovej kapitoly Ministerstva. Po rozšírení 

zariadenia budú zároveň vytvorené nové pracovné miesta v obci. Zo zvýšením počtu lôžok 

bude potrebné prijať minimálne dve až tri nové ošetrovateľky a v novej kuchyni sa vytvoria 

pracovné miesta pre kuchárku a pravdepodobne jednu pomocnú silu.   

Financovanie :  - plánované aktivity je možné financovať zo Štrukturálnych 

fondov EÚ prostredníctvom Regionálneho operačného programu, prioritná os 2.1 

Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a VÚC 

Nitrianského  kraja.  

  

Cieľ č.2 Znižovanie nezamestnanosti 
 

Vzhľadom na neustále sa prehlbujúcu hospodársku krízu je pre našu obec mimoriadne 

dôležitá pomoc. 

 

Opatrenie 2.1 : - udržanie a rozšírenie aktivačných prác v obci. 
V Komjaticiach v súčasnosti pracuje na aktivačných prácach 12 pracovníkov. Nedostatok 

voľných pracovných miest a zvyšujúca sa nezamestnanosť v obci nútia rozšíriť tento počet 

minimálne o štyroch ľudí. Aktivačné práce formou drobných obecných prác poskytujú 

vhodnú alternatívu na prekonanie krízovej doby. Navyše aktivační pracovníci dokážu v obci 

vykonať množstvo potrebnej a nedocenenej práce najmä v oblasti udržovania poriadku 

a drobnej zelene v parkoch a  obecných priestranstvách. 

Opatrenie 2.2 : - pomoc občanom v hmotnej núdzi. 
V súčasnosti je v obci evidovaných iba minimum občanov v hmotnej núdzi. Neustále straty 

zamestnaní môžu situáciu zmeniť. Obec, preto umožňuje takýmto občanom požiadať 

o jednorázový finančný príspevok. Dôležitejším je možnosť znovuzískania zamestnania, preto 

obec sama aktívne pracuje pri vytváraní nových pracovných miest. Práve rozšírením 

zariadenia Domu sociálnej služby budú vytvorené minimálne tri nové a dlhodobé pracovné 

miesta v obci. Rozšírením aktivačných prác vytvoríme na prechodnú dobu ďalšie pracovné 

miesta. 

Financovanie : - plánované aktivity je možné financovať prostredníctvom Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny cez Európsky sociálny fond.  

 

Cieľ č.3 Rozvoj infraštruktúry 

 
Priorita vychádza z potreby zabezpečenia kvalitnej občianskej vybavenosti 

a v kontexte s plánovaným rastom počtu obyvateľov a  novonarodených detí je potrebné pre 

najmenších a ich rodičov vybudovať detské ihrisko. 

Opatrenie 3.1 : - výstavba administratívno-spoločenského centra.  
Financovanie :    

Opatrenie 3.2 : - vytvorenie oázy oddychu pre matky s malými deťmi.  
Podľa demografickej štúdie sa predpokladá stály nárast počtu obyvateľov a už v súčasnosti sa 

v obci každoročne rodí viac detí. Práve pre najmenších a ich rodičov nám v obci chýba 

vhodná oddychová zóna – detské ihrisko, ktoré by im poskytovalo dostatok priestoru na 

pokojné hry. Navyše skupina aktívnych rodičov má veľký záujem sama a svojpomocne sa 

podieľať na výstavbe tohto detského ihriska pre najmenších. 

Financovanie :  - aktivitu plánujeme zrealizovať s EU zdrojov  

 

 

 

 



5. FINANČNÝ A ČASOVÝ PLÁN 

 
Rozvojové aktivity smerujúce k zabezpečeniu trvalo udržateľného sociálneho rozvoja 

obce sú zosumarizované a spracované v tabuľke č.10. 
 

Rozvojové sociálne aktivity obce Komjatice 

Aktivita 

 

Dôleži-

tosť 

Finančné 

zabezpečenie 

Predpokladané 

náklady 
Doba 

realizácie 

 

1.1.1. 

Rozšírenie zar.opatrovateľskej služby 
 

1.1.2. 

Zabezpečenie stravovania dôchodcov 
 

2.1.1. 

Zvýšenie aktivačných prác 
 

2.2.1. 

Príspevok občanom v hmotnej núdzi 
 

2.2.2. 

Nové pracovné miesta v obci 
 

 

 

3.2.1. 

Výstavba detského ihriska 

 

 

A 
 

 

B 
 

 

A 
 

 

B 
 

 

B 
 

 

 

 

C 

 

 

a + b  
 

 

a 
 

 

a + d 
 

 

a 
 

 

a + d 
 

 
 

 

e + f 

 

820€ 
 

 

3 300€ 
 

 

10000

€ 
 

1.000 

 
 

EU 

fondy 

 

 

EÚ 

fondy 

 

 

2010-2015 
 

 

2010 
 

 

2010-2015 
 

 

2011 
 

 

2010-2015 
 

 

 

 

 

2011- 2012 

 

 

 

Tab.č.10.   Zosumarizovanie rozvojových sociálnych aktivít obce Komjatice 

 
Legenda k tabuľke č.10. : 

Dôležitosť :  

A. – Prioritné aktivity, ktoré je nutné uskutočniť v najbližšom možnom termíne. 

B. – Aktivity, ktoré môžu byť realizované v plánovacom období 2010 – 2015. 

C. – Ostatné aktivity, nie príliš podstatné pre zabezpečenie dostatočnej funkčnosti obce. 

Finančné zabezpečenie : 

a. – Investorom a realizátorom aktivity je obec. Realizácia bude zabezpečená 

z vlastných zdrojov.  

b. – Investorom a realizátorom aktivity je obec. Realizácia bude zabezpečená 

zdrojmi z fondov Európskej únie. 

c. – Investorom a realizátorom aktivity je obec. Realizácia bude zabezpečená 

z úverových prostriedkov 

d. – Investorom a realizátorom aktivity je obec. Realizácia bude zabezpečená 

z národných zdrojov (napr. MPSVaR SR, ÚPSVaR, ...). 

e. – Obec je spoluúčastníkom realizácie, pričom na finančnom zabezpečení 

aktivity sa podieľa iba z časti v rámci svojich rozpočtových možností. 



f. – Obec je iniciátorom realizácie predmetnej aktivity, finančne zabezpečenie 

fondov EÚ 

 

 

 

5.1. Zabezpečenie realizácie 
 

Medzi tvorbou komunitného plánu a jeho realizáciou je zásadný rozdiel. Príprava je 

kreatívny proces, ktorý vyžaduje zapojenie širokého okruhu obyvateľov s potrebnými 

znalosťami a skúsenosťami a s rôznorodými pohľadmi na budúcnosť obce. Na druhej strane 

zaistenie realizácie vytvoreného strategického plánu rozvoja sociálnych služieb je riadiaca 

úloha vyžadujúca stály a podrobný dohľad nad jednotlivými zložkami a organizáciami. Je 

potrebná odhodlanosť na presadenia realizácie jednotlivých častí plánu. 
Riadenie realizácie komunitného plánu musí mať dve zložky – vedúcu, ktorá predstavuje vôľu 

na uskutočnenie zmien, prijíma rozhodnutia a ukladá úlohy a výkonnú, ktorá tieto úlohy plní. 

Riadiacim a rozhodujúcim orgánom pre Komunitný plán je Obecné zastupiteľstvo. Posudzuje 

účinok opatrení, stanovených cieľov a schvaľuje realizáciu týchto cieľov a rozvojového plánu 

ako celku.  

Poradným orgánom zastupiteľstva sú jednotlivé komisie zložené z poslancov a odborníkov na 

danú problematiku (sociálna komisia, finančná komisia, stavebná komisia).  

Riadiaci orgán je zodpovedný za účinnosť komunitného plánu a za jeho zavádzanie do života 

obce. 

Koordinátorom realizácie komunitného plánu je starosta obce, ktorý s tímom svojich 

spolupracovníkov zabezpečuje realizáciu jednotlivých opatrení a plnenie stanovených úloh. 

Jednotlivé úlohy plánu budú plnené pomocou bežných postupov a procedúr obecného úradu, 

pričom rozhodujúcim pre úspech bude monitorovanie a koordinácia týchto úloh. 

 

 
5.2. Monitorovanie a hodnotenie 

 

Monitorovanie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb obce bude stálym 

a dlhodobým procesom zameraným na sledovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien 

pomocou príslušných vybraných ukazovateľov. Cieľom monitorovania bude získavanie 

informácií o skutočnom plnení opatrení zameraných na zabezpečenie trvalo udržateľného 

sociálneho rozvoja obce. Monitorovanie zároveň bude zaznamenávať vynútené 

zmeny, doplnky a spôsoby realizácie. Stabilizovať zásady procesu monitorovania umožní 

priebežná i etapovitá kontrola realizácie plánu. 

 

 

 

Monitorovanie plnenia komunitného plánu bude obsahovať nasledovné činnosti : 

- systematický zber vybraných informácií súvisiacich s realizáciou a napĺňaním 

cieľov, 

- príprava a spracovanie priebežných správ informujúcich o stupni realizácie jed-

notlivých opatrení, 

- vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov realizovaných cieľov a opatrení, 

- vyhodnotenie súladu medzi prijatými cieľmi a opatreniami a dosiahnutými výsled-

kami. 

Uvedené činnosti uskutočnené v procese monitorovania umožnia účinne zhodnotiť postup 

v realizácii plánovaných úloh. 



 

 
6. ZÁVER 

 
Komunitný plán sociálnych služieb obce je rozširujúcim dokumentom Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Komjatice a je spracovaný v súlade s programovým 

dokumentom vypracovaným na krajskej úrovni Nitrianskeho vyššieho územného celku 

i s dokumentom na národnej úrovni. 

Hlavným cieľom tohto plánu je stanovenie reálnych cieľov v sociálnej oblasti na obdobie do 

roku 2015.  

Komunitný plán sociálnych služieb je živým dokumentom s možnosťou jeho 

rozširovania. Realizácia musí byť dôsledne sledovaná a plán musí byť podľa potreby 

upravovaný a doplňovaný. Tento neustály strategický proces musí zaistiť, že zámery a ciele 

zostanú dôveryhodné a relevantné a že budú zrealizované. 

  

Tento komunitný plán určuje smer akým by sa obec mala, samozrejme za účinnej 

pomoci a zainteresovanosti všetkých obyvateľov a s maximálnym využívaním štrukturálnych 

fondov Európskej únie, uberať v najbližších rokoch v sociálnej oblasti. 

 

 

 

December 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


