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ÚVOD 

Zahájenie procesu komunitného plánovania v obci Ladce bolo realizované za účelom 
podpory komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb, komunitnej práce a 
prevencie sociálnych problémov. Cieľom je zabezpečiť nevyhnutnú škálu sociálnych služieb, 
ktoré budú občanom nápomocné pri riešení ich aktuálnych problémov.  

Tvorba Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) obce Ladce na roky 2016 – 2020 
vychádzala z potreby existencie dokumentu, ktorý by bol vypracovaný v spolupráci s občanmi 
obce a reflektoval ich požiadavky na sociálne služby poskytované v obci. Zároveň vznik 
dokumentu vychádza zo 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Na základe uvedeného zákona patrí do 
pôsobnosti obce aj vypracovanie a schvaľovanie komunitného plánu sociálnych služieb vo 
svojom územnom obvode.  

KPSS bol vytváraný v spolupráci so všetkými skupinami poskytujúcimi sociálne služby na 
úrovni prevencie aj riešenia sociálnych problémov, s prijímateľmi sociálnych služieb, 
pracovníkmi Obecného úradu, starostom obce a v spolupráci s občanmi obce. Dokument bol 
vypracovaný na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, s ohľadom na miestne 
špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v obci. 
Dôležitou súčasťou plánu je určenie potrieb rozvoja sociálnych služieb na základe vyjadrení 
občanov a zainteresovaných subjektov.  

Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce na roky 2016 – 2020 obsahuje najmä (podľa 
ust. § 83 ods. 5 zákona o sociálnych službách):  

- analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce 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 údajov a demografických údajov v územnom obvode obce,  

- určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce,  
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- časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb vrátane určenia 
personálnych podmienok, finančných podmienok, prevádzkových podmienok a 
organizačných podmienok na ich realizáciu,  

- spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo 
koncepcie rozvoja sociálnych služieb.  

Ako podkladový materiál pre vypracovanie KPSS bol využitý Program hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ladce na roky 2015 – 2020 (PHRSR), pričom KPSS naň 
nadväzuje a detailne rozoberá časť problémov, priorít a cieľov v sociálnych oblastí so 
zapracovaním názorov zástupcov sociálnych skupín a obyvateľov obce Ladce.  
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1. KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Poslaním komunitného plánovania je zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb pre 
všetkých obyvateľov, ktorí sú na tieto služby odkázaní. Tento prístup je dôležité realizovať na 
najnižšej možnej úrovni, v prípade obce Ladce na úrovni územného obvodu samosprávy, z 
dôvodu, aby boli zohľadnené miestne špecifiká a potreby jednotlivých občanov. Prakticky ide 
o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb na úrovni obce a tiež jej jednotlivých častí a 
zároveň zabezpečenia takých potrieb obyvateľov, ktoré z dôvodu absencie týchto služieb nie 
sú naplňované. KPSS je v konečnom dôsledku konsenzom medzi tým, čo bolo v procese jeho 
tvorby označené ako potrebné, prioritné a zároveň absentujúce a tým, čo je z hľadiska 
materiálneho, personálneho a finančného realizovateľné.  

Komunitné plánovanie sociálnych služieb sa realizuje za účasti miestnej komunity; v 
prípade sociálnych služieb ide o zapojenie: 

- poskytovateľov sociálnych služieb,  

- prijímateľov sociálnych služieb,  

- objednávateľov sociálnych služieb,  

- ale aj ďalšej verejnosti, ktorá sa o oblasť sociálnych služieb zaujíma.  

Zapojením do procesu plánovania tých, ktorí pôsobia v systéme sociálnych služieb, sa 
zvýšil podiel občanov na rozhodovacom procese o konečnej podobe priorít a cieľov v oblasti 
sociálnych služieb v obci Ladce. Ďalšou výhodou vzájomného zdieľania informácií a diskusie 
bolo objavovanie nových súvislostí a myšlienok, ktoré v konečnom dôsledku prispeli ku 
kvalite a zmysluplnosti navrhovaných riešení. Myslíme si, že sa počas niekoľkomesačnej 
vzájomnej spolupráce podarilo vytvoriť takú pracovnú atmosféru, ktorá bola podnetnou, 
tvorivou a otvorenou všetkým vysloveným názorom a pripomienkam. Samozrejme, nie 
všetky návrhy bolo možné do plánov rozvoja sociálnych služieb zakomponovať, hlavne kvôli 
absencii potrebných zdrojov.  

Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce na roky 2016 – 2020 však zahŕňa ciele, 
ktorých realizáciou sa vo veľkej miere naplnia identifikované potreby cieľových skupín v 
rámci prioritných oblastí rozvoja sociálnych služieb.  

Proces jeho tvorby prebiehal päť mesiacov, od novembra 2015 do marca 2016. Podnet na 
jeho realizáciu bol daný starostom obce Ing. Jaroslavom Koyšom. Proces tvorby KPSS viedla 
Sociálno-bytová a zdravotná komisia ako riadiaca skupina určená starostom obce. Následne 
bola vytvorená pracovná skupina zložená zo zástupcov rôznych sfér sociálneho života 
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(seniori, rodiny, deti a mládež, osoby v obtiažnych životných situáciách, osoby so zdravotným 
postihnutím) a samospráva. Členovia pracovnej skupiny participovali na jeho vzniku. 
Koordinátorka následne sumarizovala výstupy z pracovných stretnutí a zahŕňala ich do 
pripravovaného dokumentu.  

Členovia riadiacej skupiny: 

Ø Ing. Monika Števanková – predseda Sociálno-bytovej a zdravotnej komisie 

Ø Mgr. Zuzana Kuniaková – člen Sociálno-bytovej a zdravotnej komisie 

Ø Mgr. Dominika Ľachká - člen Sociálno-bytovej a zdravotnej komisie 
Ø Ing. Ivana Mrvová - člen Sociálno-bytovej a zdravotnej komisie 

Koordinátorka: 

Ø Ing. Ivana Mrvová – člen Sociálno-bytovej a zdravotnej komisie 

Členovia pracovných skupín: 

Seniori: 

Ø Mgr. Zlatica Baricová – predseda Klubu dôchodcov 

Ø Irena Gajdošíková – bývalá riaditeľka a učiteľka Materskej školy, aktívna seniorka 
Ø Zdenka Maršovská – aktívna seniorka 

Osoby v obtiažnych životných situáciách: 

Ø Mgr. Zuzana Kuniaková, psychológ 

Deti a mládež: 

Ø Vladimír Chovanec – študent strednej školy, športovec 

Ø Adela Barošová – matka, zástupkyňa štatutára Občianskeho združenia Materské 
centrum MIMČO 

Ø Romana Tvrdá – študentka strednej školy 

Osoby so zdravotným postihnutím: 

Ø Milan Rafaj – predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých 
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Samospráva: 

Ø Ľubomíra Porubčanová – referentka Sociálnej oblasti Obecného úradu Ladce 

Ø Ing. Jaroslav Koyš – starosta obce 
Ø Alena Černotová – referentka Obecného úradu Ladce 

Postup komunitného plánovania v obci Ladce zahŕňal nasledovné kroky: 

Ø Podnet na realizáciu komunitného plánovania sociálnych služieb od starostu obce Ing. 
Jaroslava Koyša  

Ø Určenie riadiacej skupiny a koordinátorky  

Ø Zriadenie pracovnej skupiny 

Ø Realizácia dotazníkového výskumu – príprava, distribúcia, vyhodnotenie  

Ø Pracovné stretnutia – diskusia o sociálnych problémoch v obci, návrhy na riešenia 

Ø Vypracovanie KPSS 

Ø Pracovné stretnutie – pripomienkovanie KPSS 

Ø Zapracovanie pripomienok z pracovného stretnutia do KPSS  

Ø Prezentácia komplexného dokumentu členom Obecného zastupiteľstva obce Ladce  

Ø Pripomienkovanie prezentovaného KPSS členmi Obecného zastupiteľstva obce Ladce 

Ø Zohľadnenie pripomienok členov Obecného zastupiteľstva 

Ø Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou – prostredníctvom webovej stránky obce 

Ø Predloženie dokumentu na schválenie Obecnému zastupiteľstvu 
Ø Realizácia, monitorovanie, vyhodnocovanie a aktualizácia komunitného plánu 

Schválením komunitného plánu začína proces realizácie stanovených cieľov, ktorý je 
naplánovaný na roky 2016 – 2020. Uvedený časový interval kopíruje programové obdobie 
rokov 2016 – 2020 z dôvodu efektívneho využívania finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov v rámci relevantných operačných programov, hlavne operačného 
programu Ľudské zdroje. Zároveň budú na zabezpečenie materiálnych a personálnych 
zdrojov využívané účelové dotácie, granty a príspevky poskytované rôznymi subjektmi ako 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce na roky 2016 – 2020 bol vypracovaný na 
základe národných, regionálnych a miestnych priorít. 
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Národné priority: 

Ø Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020,  

Regionálne priority: 

Ø Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko 2017 – 2013 

Ø Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 
2013 – 2023 

Ø Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja – odbor 
sociálnej pomoci 

Miestne priority: 

Ø Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ladce na roky 2016 – 2020. 

Ø Pri určovaní prioritných oblastí, cieľových skupín a cieľov rozvoja sociálnych služieb 
v obci Ladce sa zohľadnili výsledky dotazníkového výskumu, miestne špecifiká a 
potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v obci. 

ANALÝZA STAVU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB V OBCI LADCE 

Na území obce Ladce poskytuje sociálne služby obec Ladce ako verejný poskytovateľ 
sociálnych služieb. V obci sa na sociálnych službách podieľajú neverejné komunity a 
organizácie, ktoré pôsobia predovšetkým v oblasti prevecie vzniku nepriaznivej sociálnej 
situácie a sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. Referentkou sociálnych služieb obce 
Ladce je Ľubomíra Porubčanová. 

VEREJNÍ POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Verejným poskytovateľom služieb je obec. Obec Ladce poskytuje opatrovateľskú 
službu v zmysle zákona a prostredníctvom komisií Sociálno-bytová a zdravotná komisia, 
Komisia pre kultúru, šport a školstvo a Komisia ochrany verejného poriadku. 

Opatrovateľská služba je sociálnou službou zameranou na riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo 
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.  
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Opatrovateľskú službu poskytuje obec Ladce cez pracovné dni v čase od 7:00 h do 15:00 h. 
a od 15:00 do 22:00 hod. na svojom území, v domácnosti žiadateľa terénnou formou. Rozsah 
opatrovateľskej služby je minimálne 2 hodiny denne, maximálne 9 hodín denne, v závislosti 
od stupňa odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby a zameriava sa na:  

Ø sebaobslužné úkony (pomoc pri hygiene, stravovaní a dodržiavaní pitného režimu, 

vyprázdňovaní, obliekaní, vyzliekaní, mobilite a motorike)   

Ø úkony starostlivosti o domácnosť (pomoc pri nákupe, príprave jedla, donáške jedla, pri 

 bežnom upratovaní a podobne)   

Ø základné sociálne aktivity (poskytnutie sprievodu na lekárske vyšetrenie, vybavenie 

úradných záležitostí, predčítavanie a podobne)   

Ø dohľad   

Žiadateľ musí byť odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a mať stupeň odkázanosti 
najmenej II. Posúdenie sa vykoná na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku obec Ladce vydá posudok o odkázanosti 

na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Následne, po 

právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, môže žiadateľ podať žiadosť o 
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby. V určitých prípadoch je možné 
poskytnúť opatrovateľskú službu bezodkladne. Opatrovateľská služba sa začne vykonávať po 
podpise zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.  

Sociálno-bytová a zdravotná komisia – poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obce 
v sociálnej oblasti, vypracúva stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným 
orgánmi obce, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok v sociálnej 
otázke a predkladá ich orgánom obce, kontroluje spôsob realizácie uznesení obecného 
zastupiteľstva, rieši a kontroluje vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov 
obce.  

Komisia pre kultúru, šport a školstvo – poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obce 
v oblasti kultúry, športu a školstva, plánuje, organizuje, usporadúva a kontroluje kultúrne 
a športové podujatia pre deti, mládež a dospelých. 

Komisia ochrany verejného poriadku – poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obce 
v oblasti verejného poriadku, rieši a kontroluje vybavovanie podnetov, oznámení a 
sťažností obyvateľov obce, navrhuje a kontroluje riešenie bezpečnosti a verejného 
poriadku v obci. 
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NEVEREJNÍ POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb na území obce Ladce pôsobia v oblasti 
sociálnych služieb predovšetkým na preventívnej úrovni.  Ide o tieto formálne a neformálne 
organizácie a skupiny: 

Ø Základná škola a školský klub – vzdelávanie, kultúrno-spoločenské, športové a 
voľnočasové aktivity pre deti školského veku.  

Ø Súkromná základná umelecká škola Ladce – športové a voľnočasové aktivity pre deti 
školského veku, kultúrno-spoločenské akcie 

Ø Materská škola – vzdelávanie, voľnočasové aktivity pre deti predškolského veku 

Ø Odborné učilište internátne – vzdelávanie, voľnočasové aktivity pre mládež a 
dospelých. 

Ø Farský úrad – poskytuje duchovné služby, zabezpečuje voľnočasové aktivity pre deti, 
mládež a dospelých, organizuje kultúrno-spoločenské akcie 

Ø Farská charita – zabezpečuje pomoc osobám v núdzi, aktívne ich vyhľadáva a 
zabezpečuje materiálnu a psychologickú pomoc. Pracovníci farskej charity sú 
dobrovoľními zúčastňujúci sa odborných školení cez Diecéznu charitu v Žiline. 

Ø Občianske združenie Materské centrum Mimčo – zabezpečuje voľnočasové aktivity 
pre deti, matky a rodiny s deťmi, organizuje kultúrne podujatia, poskytuje priestor pre 
začlenenie sa do komunity. Personálne zabezpečenie tvoria dobrovoľníci: štatutárna 
zástupkyňa, zástupkyňa, členky, sympatizanti a iní. 

Ø TJ Tatran cementáreň Ladce – voľnočasové a športové aktivity pre deti, mládež a 
dospelých a seniorov. Zameriavajú sa na športové aktivity, predovšetkým futbal pre 
mužov, dorast, starších žiako a starích pánov. Prevádzkujú tiež verejnú posilňovňu v 
Ladcoch. 

Ø Slovenský zväz zdravotne postihnutých – poradenstvo v sociálne oblasti, 
zabezpečenie kultúrno-spoločenských a športových aktivít pre osoby so zdravotným 
postihnutím a seniorov.  

Ø Dobrovoľný hasičský zbor – vzdelávanie mládeže a zabezpečenie voľnočasových 
aktivít predovšetkým pre mládež 

Ø Združenie technických a športových činností (Turistický oddiel) – zabezpečenie 
voľnočasových aktivít pre všetky vekové kategórie 

Ø Liga proti reumatizmu – osvetová činnosť, poradenstvo, zabezpečenie voľnočasových 
aktivít – výlety, exkurzie 

Ø Všeobecný lekár pre dospelých – zdravotnícke služby 
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Ø Lekáreň – zdravotnícke a poradenské služby 

Ø Obecná knižnica – vzdelávanie, zabezpečenie voľnočasových aktivít 

Ø Ostatné inštitúcie a podniky zabezpečujúce základné potreby obyvateľov obce 
Ladce – Pošta, predajne potravín, drogérie, textilu, domácich, záhradkárskych potrieb 
a iné. 

POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OKOLÍ OBCE LADCE 

Sociálne zariadenia mimo obce Ladce nachádzajúce sa v okolitých obciach a mestách (od 
Trenčína po Považskú Bystricu): 

Zariadenia pre telesne a mentálne postihnutých: 

Ø Domov sociálnych služieb – Púchov – Nosice - Zariadenie s týždenným alebo 
celoročným pobytom pre deti od 3 rokov a dospelých s telesnými a duševnými 
poruchami 

Ø Centrum sociálnych služieb – Sloven, Slávnica - Komplexné sociálne služby formou 
celoročného pobytu - dospelí klienti so zdravotným postihnutím 

Ø Centrum sociálnych služieb – Demy, Trenčín - Sociálne služby pre deti a mládež s 
mentálnym postihnutím a poruchami správania 

Ø Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, Považská Bystrica – 
Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov a domov sociálnych služieb 

Ø Stredisko Evanjelickej Diakonie Košeca – Cirkevné zariadenie pre seniorov a domov 
sociálnych služieb 

Ø Centrum sociálnych služieb – Domino, Prievidza - Zariadenie sociálnych služieb pre 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. 

Ø Hubertus n. o., Púchov – Nezisková organizácia zabezpečujúca zdravotnú starostlivosť 
a sociálne služby v domovoch sociálnych služieb 

Ø Pokoj v duši n. o., Považská Bystrica – Zariadenie pre seniorov Katka. Poskytovanie 
sociálnych služieb 

Zariadenia pre seniorov: 

Ø Domov dôchodcov - Nová Dubnica 

Ø Domov dôchodcov – Považská Bystrica 

Ø Zariadenie pre seniorov Dubina – Dubnica nad Váhom 

Ø Domov dôchodcov – DSS – Dubnica nad Váhom 
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Ø Hubertusno – Sanatórium – Púchov – Horné Kočkovce 

Ø Senior klub, n. o., - Púchov 

Ø Domov dôchodcov a DSSD - Púchov – Horné Kočkovce 
Ø Domov sociálnych služieb – Pruské 

Zariadenia pre deti – jasle a denné opatrovateľské centrum: 

Ø Regionálne informačné materské centrum Motýlik – Pruské - Krátkodobé opatrovanie 
detí, prednášky, besedy a kurzy s odborníkmi, knižnica s odbornou literatúrou pre 
mamičky 

Ø Detské jasle – Trenčín 

Ø Súkromné detské jasle KITI – Trenčín 

Zariadenia opatrovateľskej služby: 

Ø Zariadenie opatrovateľskej služby – Beluša 

Ø Zdravotná doprava, s. r. o. – Púchov – Opatrovateľská služby, domáca ošetrovateľská 
služba 

Ø Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Dôvera Hanuliaková Ľudmila, Mgr. – 
Púchov – Opatrovateľská služby, domáca ošetrovateľská služba 

Ø ADOS Helena, s. r. o. – Púchov – Opatrovateľksá služba, domáca osšetrovateľská 
služba 

Ø Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – Trenčín Kubrá 

Ø StarDOS n. o. – Trenčianske Teplice  
Ø M. O., s. r. o. - Trenčín 

Krízové centrá: 

Ø Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica 

Ø Detské mestečko (Štátne zariadenie – Trenčín – Pomoc tehotným ženám od 6. Mesiaca 
tehotenstva do 1 roku života 

Ø Jazmín, n. o. – Handlová – matky s deťmi, týrané, zanedbávané, prípadne sa ocitli v 
hmotnej núdz, či zostali bez strechy nad hlavou 

Ø Orchidea, n. o. – Bošany – Krízové stredisko pre maloleté osoby, Krízové stredisko pre 
plnoletú fyzickú osobu s maloletým v krízovej životnej situácií, Domov pre osamelých 
rodičov 
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ANALÝZA POŽIADAVIEK OBYVATEĽOV OBCE LADCE 

Zisťovanie potrieb, ako aj názorov a očakávaní obyvateľov súvisiacich s rozvojom 
sociálnych služieb v Ladcoch bolo uskutočnené prostredníctvom dotazníka. Výsledky 
dotazníkového výskumu boli následne použité ako východisko pre výhľadovú analýzu 
vývoja potrieb sociálnych služieb, prognózu ich zabezpečovania a zároveň sú súčasťou 
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ladce na roky 2016 – 2020.  

Otázky dotazníka boli koncipované tak, aby sa získali sociologické a demografické 
údaje respondentov a informácie potrebné na analýzu ich aktuálnej sociálnej situácie, analýzu 
stavu poskytovaných sociálnych služieb a analýzu požiadaviek prijímateľov.  

Konečná verzia dotazníka bola tvorená 12 otázkami, prvé 4 otázky boli zamerané na 
zisťovanie sociologických a demografických údajov, nasledovali 2 otázky zamerané na 
zadefinovanie aktuálnej sociálnej situácie obyvateľov a prijímateľov sociálnych služieb, 1 
otázka sa týkala zisťovania stavu poskytovaných sociálnych služieb, 3 otázky boli zamerané 
na zisťovanie požiadaviek obyvateľov a prijímateľov sociálnych služieb v oblasti 
poskytovania sociálnych služieb, 1 zameraná na možnosti zlepšenia informovanosti a 
komunikácie a záverečná otázka bola venovaná postrehom, podnetom a námetom občanov.  

DISTRIBÚCIA A ZBER DOTAZNÍKOV 

Dotazník bol distribuovaný rôznymi kanálmi od 18. 11. 2015 do 1. 12. 2015 a bolo 
možné vyplniť jeho papierovú, ako aj online verziu.  

Papierovú verziu bolo možné odoslať do urny s označením D O T A Z N Í K  Komunitný 
plán sociálnych služieb obce Ladce na týchto zberných miestach: 

Ø Na Obecnom úrade v Ladcoch 

Ø v priestoroch Poštového úradu v Ladcoch 

Ø v miestnych potravinách na Hviezdoslavovej ulici 

Ø v miestnych potravinách na Cementárskej ulici. 

Celkovo bolo v papierovej forme distribuovaných 120 ks dotazníkov. Online verzia bola 
zverejnenená na internetovej stránke obce Ladce a obecnej facebookovej stránke. Zároveň 
bola zabezpečená publicita dotazníkového výskumu aj prostredníctvom miestneho rozhlasu, 
internetovej stránky obce Ladce a sociálnych sietí.  
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VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOVÉHO VÝSKUMU 

Občanmi bolo celkovo vyplnených 109 ks dotazníkov, z toho 54 v papierovej verzii a 
55 v online verzii.  

Výsledky dotazníkového prieskumu sú v Prílohe 1.  

Prieskumu sa zúčastnilo 46 mužov a 63 žien, prevažne vo veku 26 – 55 rokov so 
stredoškolským vzdelaním s maturitou. Takmer polovica respondentov je zamestnancov, viac 
ako patina je starobných dôchodcov.  

Ako najdôležitejší sociálny problém respondenti (takmer 40 %) uviedli nedostatok 
voľnočasových aktivít a priestoru pre deti a mládež. Významný podieľ (takmer 20 %) 
respondentov uviedlo, že má problém s pohybom, čo súvisí so zlým stavom ciest a chodníkov 
po výstavbe kanalizácie, tiež ohrozenie sociálny-patologickými javmi, napr. alkohol, drogy, 
hracie automaty a pod., a súčasne nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. 

Zo 109 reposndentov iba 4 uviedli, že využívajú niektorú sociálnu službu. V prípade, 
že sa však rodina respondentov dlhodobo stará o niekoho,  pomoc by uvítali vo forme 
kvalifikonanej opatrovateľky/asistenta, peniazí a poradenstva. 

Najviac pozornosti si zaslúžia deti a mládež, seniori, rodiny s deťmi so zdravotným 
postihnutím a dlhodobo chorí. Obec by sa mala zamerať na celoročné pobytové zariadenie pre 
ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, denné stacionáre, opatrovateľksú službu a jasle pre deti do 
3 rokov. V rámci prevencie v obci najviac chýbajú detské ihriská, miesta na hranie s deťmi, 
oddychové zóny a voľne prístupné športoviská.  

Informovanosť a komunikácia medzi občanmi a obecným úradom by sa mohla zlepšiť 
najmä prejednávaním dôležitých rozvojových zámerov s občanmi obce a besedami, lepším 
využívaním obecných tabúľ, obecných novín a internetu. Respondenti navrhli zasielanie 
informácií na email a sms správami. Dostatočne informovaných sa cíti viac ako pätina 
respondentov. 

Posledná otázka bola venovaná podnetom občanov, kde mohli respondenti voľne 
vyjadriť názory a návrhy na zlepšenie. Uviedli napríklad:  

Ø Zlepšiť informovanosť napríklad zasielaním informácií prostredníctvom sms a 
na email 

Ø Zabezpečiť bezbariérový prístup na obecný úrad 



 

 15 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LADCE 

Ø Poskytnúť pomoc pri vybavovaní rôznych žiadostí, dokladov 

Ø Vybudovať denné nízkoprahové centrum, zabezpečiť všeobecného  lekára, 
nákupy pres seniorov, zariadenie pre seniorov, napríklad dom opatrovateľskej 
služby 

Ø Viac myslieť na deti, mládež a rodiny, vybudovať nové detské ihriská a 
revitalizovať súčasné, pomáhať rodinám s deťmi s poruchami správania fomrou 
terénnej sociálnej práce, besied, vzdelávania a učiť problémové rodiny 
sociálnym zručnostiam a hosporádreniu s financiami 

Ø Zabezpečiť prevádzku materskej školy aj cez prázdniny a organizovať 
prázdninový tábor pre deti a zvýšiť úroveň základnej šoly 

Ø Zamerať sa na miestne časti obce – Tunežice a Horné Ladce 

Ø Viac kultúrnych podujatí – pre deti, mládež aj dospelých.  

Ø Zvýšiť bezpečnosť, napr. policajnými hliadkami v kritických miestach, 
policajnými kontrolami zameranými na užívanie alkoholu mladistnými v 
pohostinstvách v obci a prevádzanie detí cez cestu pri príchode do školy 

ANALÝZA SOCIOLOGICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH 
ÚDAJOV 

V tejto časti analyzujeme obec Ladce, zhrnieme údaje o obyvateľstve, občianskej 
vybavenosti obce – školstvo, bytový fond, služby, ochrana obyvateľov a majetku, kultúru a 
technickú infraštruktúru. Informácie sú čerpané zo Štatistického úradu SR, internej evidencie 
obce, webovej stránky obce, základnej školy, materskej školy a odborného učilišťa 
internátneho. 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OBCI LADCE 

Obec Ladce je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky; 
združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá 
za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s 
vlastnými príjmami. Právomoci a kompetencie obce sú určené osobitným predpisom. Pri 
plnení úloh samosprávy obec spolupracuje aj s podnikateľskými právnickými a fyzickými 
osobami pôsobiacimi v obci ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. 

Obec leží v stredo-západnej časti Slovenska, v Trenčianskom kraji, okres Ilava v 
Považskom podolí, v podcelku Ilavská kotlina, na ľavom brehu Váhu a priamo pri Nosickom 
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kanáli, v nadmorskej výške 250 m n. m. Cez obec tečie Lúčkovský potok. Jej súčasťou sú 
miestna časť Tunežice a časť Horné Ladce,.Obec má vybudovanú pestrú dopravnú sieť 
pomocou železníc Slovenskej republiky, autobusovú ako aj individuálnu osobnú dopravu po 
pozemných komunikáciách. Územím obce prechádza trasa diaľnice. 

OBYVATELIA 

V obci k 31. 12. 2015  bolo 2557, pričom počet obyvateľov sa udržuje približne na 
rovnakej úrovni, ale veková štrukúra sa výrazne mení. V roku 2003 bolo v obci Ladce 735 detí 
vo veku 0 – 14 rokov, v roku 2015 klesol počet na menej ako polovicu. Naproti tomu počet 
obyvateľov vo veku 65 rokov sa viac ako zdvojnásobil a to zo 127 v roku 2003 na 375 v roku 
2015. Počet obyvateľov v produktívnom veku (15 – 64 rokov) sa v čase výrazne nemení. 

  Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 žije v obci 95,78 % Slovákov, 
1,23 % Rómov, 0,54 % Čechov.  

Náboženské zloženie obyvateľstva:  Rímski katolíci – 83,63 %, Bez vyznania – 9,77 % 
a Evanjelici 1,03% 

Vzdelanostná úroveň 

Podľa Sčítania obyvateľov domov a bytov 2011, najväčšie zastúpenie v obci majú 
obyvatelia, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Ich podiel na celkovom 
počte obyvateľov Ladiec predstavuje 23,22 %. Druhú najväčšiu skupinu predstavujú 
obyvatelia s učňovským vzdelaním bez maturity, pričom ich nasleduje pomerne veľká 
skupina obyvateľov s dosiahnutým základným vzdelaním a so stredným odborným 
vzdelaním bez maturity. 15,28 % obyvateľov doposiaľ nezískalo žiadne vzdelanie, ide o deti, 
ktoré ešte neukončili základnú školu.  

Nezamestnanosť 

 V okrese Ilava dosahuje k 31. 12. 2015 úroveň 6,18 %, čo okres Ilava dostáva na 15. 
miesto najnižšej nezamestnanosti podľa jednotlivých okresov v slovenskej republike. Ide o 
pomerne nízku hodnotu, nakoľko prítomnosť veľkej spoločnosti v katastri obce a blízkosť k 
väčším mestám vytvára predpoklad pre ľahšie hľadanie práce, rovnako ako aj vysoká úroveň 
vzdelanosti obyvateľov. 
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OBČIANSKA VYBAVENOSŤ OBCE 

Školstvo 

Obyvatelia Ladiec majú k dispozícii základnú školu, materskú školu a v obci pôsobí aj  
Odborné učilište internátne.  

Materská škola 

Zriaďovateľom Materskej školy v Ladcoch je Obecný úrad Ladcoch. Materskú školu v 
školskom roku 2015/2016 navštevuje 78 detí, ktoré sú rozdelené do štyroch tried od 2,5 do 7 
rokov. Materská škola zabezpečuje celodennú výchovnú starostlivosť prostredníctvom 
školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne. Materská škola poskytuje 
deťom možnosť poldenného pobytu. Škola má celkovo 13 zamestnancov. Materská škola je 
materiálovo vybavená kvalitne. Problémom je zastaralý vykurovací systém a zatekajúca 
strecha na 3 pavilónoch.   

Základná škola 

Základná škola v Ladcoch je plnoorganizovaná škola disponujúca veľkým areálom s 
trávnatými plochami, množstvom kríkov, záhonov, stromov a skaliek s jazierkom. 
Umiestnenie školy je veľmi výhodné z ekologického aj bezpečnostného hľadiska, nakoľko sa 
škola nachádza mimo hlavnej komunikácie v pokojnom tichom prostredí. Základnú školu v 
školskom roku 2015/2016 navštevuje 194 žiakov, ktorí sú rozdelení do 11 tried, pričom žiaci 
druhého a tretieho ročníka sú rozdelení do dvoch tried.  Súčasťou základnej školy je školský 
klub, ktorý navštevuje 50 detí rozdelení v dvoch oddeleniach. 

Odborné učilište internátne 

Odborné učilište internátne v Ladcoch je orgánom štátnej správy na úseku stredného 
školstva v danom regióne. V školskom roku 2015/2016 OUI navštevuje 126 v ôsmych 
učebných odboroch, ktorými sú: murárske práce, maliarske a natieračské práce, stavebné 
zámočníctvo, stolárska výroba, záhradníctvo, šitie odevov v odevnej konfekcii, služby a 
domáce práce, príprava jedál. O odborný rast žiakov sa stará 34 pedagogických zamestnancov. 
Štúdium vo všetkých učebných odboroch má trvanie 3 roky a ukončené je záverečnou 
učňovskou skúškou. Žiaci, ktorí na skúške uspejú, získavajú výučný list v príslušnom 
učebnom odbore. Menej úspešní žiaci môžu získať osvedčenie o zaškolení alebo osvedčenie o 
zaučení v príslušnom učebnom odbore.  
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Bytový fond 

V obci sa v roku 2011 nachádzalo celkovo 637 domov, pričom 523 z nich bolo 
obývaných. Počet neobývaných domov predstavoval 110 a v prípade 4 domov nebola počas 
SODB zistená ich obývanosť. Medzi vlastníkmi obývaných domov dominujú fyzické osoby, 
pričom 3 domy vlastní štát, 1 dom vlastní obec a 19 obývaných domov má kombinovaného 
vlastníka. Z obývaných domov prevažujú rodinné domy, ktoré tvoria až  92,73 % všetkých 
obývaných domov. Bytové domy tvoria 4,78 % všetkých obývaných domov. Bytový fond obce 
je pomerne rozsiahly.  

V obci sa v roku 2011 nachádzalo celkovo 940 bytov, z ktorých bolo až 814 obývaných. 
Neobývaných bolo celkovo 122 bytov a v prípade 3 bytov nebola zistená ich obývanosť. 
Vzhľadom na charakter obce prevažovali byty v rodinných domoch, no vysoký bol tiež počet 
bytov v bytových domoch, tento bol konkrétne o 103  menej než bytov v rodinných domoch. 

Služby 

V obci sa nachádzajú všetky základné druhy služieb a to:  pobočka Slovenskej pošty, 
bankomat Slovenskej pošty, bankomat Všeobecnej úverovej banky, obchody s potravinami,. 
obchod s odevmi, kvetinárstvo, farby - laky, domáce a záhradkárske potreby, autodopravu, 
servis automobilov, kaderníctvo a holičstvo, montáž a opravy počítačov, notebookov, tlačiarní 
a pod. V obci sa tiež nachádza viacero reštauračných zariadení a ubytovňa na Cementárskej 
ulici. Ďalším významným poskytovateľom služieb pre obyvateľov je Obecný úrad Ladce. Na 
úrade obyvatelia môžu získať dôležité informácie, zaplatiť rôzne dane a poplatky a využiť 
môžu aj služby matriky. Čo sa týka umiestnenia sídel jednotlivých úradov špecializovanej 
štátnej správy, na území obce Ladce sa nachádza len sídlo matričného úradu. Ostatné 
pracoviská sú situované v krajskom meste Trenčín a v okresných mestách Ilava a Dubnica nad 
Váhom.  

OCHRANA OBYVATEĽOV A MAJETKU 

V obci pôsobí dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má celkovo 42 členov a disponuje tiež 
hasičským vozidlom. Čo sa týka polície, v obci nie je k dispozícii oddelenie policajného zboru. 
Za ochranu obyvateľov a ich majetku je zodpovedné Obvodné oddelenie policajného zboru v 
Ilave. 
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KULTÚRA 

V Ladcoch sa každoročne koná viacero kultúrno-spoločenských podujatí a v obci je 
mnoho subjektov venujúcich sa kultúre. Každoročne sa v obci konajú Hody, pálenie Ďura,  
Deň detí a rodiny, Otvára sa máju brána, váľanie májov, oslava Oslobodenia obce, detský 
karneval, rodičovský ples, Katarínsky ples, Vianočné stretnutie pri jasličkách, posedenie s 
dôchodcami, posedenie pod jedličkou, divadelné predstavenie pre deti aj dospelých, koncerty, 
oslava dňa matiek, privítanie nových občiankov do života, futbalové zápasy, hasičské súťaže, 
motokrosové preteky a mnoho ďalších. Na kultúrnych podujatiach sa podieľajú viaceré 
subjekty: Obec Ladce prostredníctvom Komisie pre kultúru, šport a školstvo, základná škola, 
Materské centrum MIMČO, Ladčianska dychovka Ladčanka, hudobná skupina ORIN, 
hudobná skupina Fonetik, Dobrovoľný požiarny zbor Ladce, TRˇJ Tatran Ladce a mnohí 
dobrovoľníci z radu občanov. Kultúrne podujatia sa konajú v priestoroch Domu kultúry, na 
námestí pred Domom kultúry, v základnej škole, v Materskom centre MIMČO, na futbalovom 
ihrisku a v iných vonkajších priestoroch. 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

V obci Ladce je technická infraštruktúra rozvinutá. Obec je kompletne elektirfikovaná, 
plynofikovaná a odvoz odpadu je zabepečený pre všetkých obyvateľov. Rovnako je prístupné 
pre obyvateľov pripojenie na internet niektorému z poskytovateľov internetového pripojenia. 
Vodovodná a kanalizačná sieť sa v obci aktuálne buduje. 

 

SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza všetkých oblastí súvisiacich s Komunitným plánom sociálnych služieb 
obce Ladce na roky 2016 – 2020 bola vypracovaná na základe analýzy interných vstupných 
údajov (silné a slabé stránky), ako aj analýzy vonkajších faktorov (príležitosti a ohrozenia), 
ktoré majú vplyv na úspešnú realizáciu komunitného plánu sociálneho rozvoja a plnenie 
jednotlivých cieľov stanovených v KPSS. 
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Silné stránky Slabé stránky 

- Rastúca snaha zlepšovať sociálnu 
úroveň v obci 

- Pôsobenie opatrovateľskej služby 

- motivácia charity a neziskových 
organizácií k rozvíjaniu aktivít v 
sociálnej oblasti 

- otvorenosť konštruktívnemu 
dialógu 

- rozšírenie účelného a efetívneho 
využívania existujúcich dotácií, 
grantov, príspevkov 

- rozšírenie a skvalitnenie 
poskytovaných sociálnych služieb v 
obci Ladce 

- Motivácia dobrovoľníkov 

- Identifikované potreby cieľových 
skupín 

- Udržateľné nastavenie poplatkov za 
sociálne služby 

- Nízka miera nezamestnanosti 

- Vysoká vzdelanosť obyvateľstva 

- Široká ponuka kultúrnych a 
športových aktivít pre obyvateľov 
obce 

- Technická infraštruktúra 

- Existencia lekárne 

- Prítomnosť všeobecného lekára pre 
dospelých 

- Dostatočná kapacita, vybavenie a 
kvalita materskej, základnej školy a 
odborného učilišťa internátneho 

- Výhodná poloha 

- Aktívna samospráva v snahe o 

- Absencia skúseností s poskytovaním 
sociálnych služieb 

- Absencia určitých druhov 
sociálnych služieb 

- Nedostatočný rozsah 
poskytovaných služieb 

- Absencia terénnych sociálnych 
pracovníkov 

- Absencia domova sociálnych služieb 

- Nedostatočná kvalifikácia 
zamestnancov pracujúcich v 
sociálnej oblasti nedostatok 
potenciálnych nových 
zamestnancov so sociálnym 
zameraním 

- nárast obyvateľov odkázaných na 
sociálne služby 

- nedostatočná motivácia seniorov k 
aktívnemu trávniu voľného času 

- ohrozenie pomáhajúcich 
dobrovoľníkov a pracovníkov 
syndrómom vyhorenia 

- Chýbajúce ľudské zdroje na 
realizáciu rozsiahlejšej seknudárnej 
prevencie pre všetky cieľové 
skupiny 

- Absencia internej a externej 
supervízie 

- Obmedzené finančné zdroje 

- Významný nárast počtu seniorov 

- Významný pokles počtu detí 

- Nedostatok pozemkov na stavbu 
rodinných domov 
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záskanie a využívanie externých 
finančných zdrojov – ako sú štátne 
dotácie, finančné zdroje EÚ a i. 
 

- Odliv mladých rodín do iných miest 
a obcí 
 

- Príležitosti Ohrozenia 

- Maximálne získavanie a využívanie 
externých finančných zdrojov 

- Rozvoj spolupráce v širšom regióne , 
vytváranie partnerstiev s inými 
obcami 

- Zvýšený záujem o voľnočasové 
activity v prírode (turistika, beh, 
cyklistika) 

- presun kompetencii na obec bez 
adekvatneho presunu financii 

- často sa meniaca legislatíva (daňová, 
úverová, odvodová,…) 

- náročné získavanie externých 
finančných zdrojov 

- vplyv možných javov na deti a 
mládež – kriminialita, drogy 

URČENIE PRIORITNÝCH OBLASTÍ, CIEĽOVÝCH SKUPÍN A 
CIEĽOV ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI LADCE 

Na základe deklarovaných požiadaviek a potrieb Ladčanov, ktoré vychádzajú z 
výsledkov dotazníkového výskumu, ako aj požiadaviek, ktoré vyplynuli zo stretnutí 
pracovných skupín, bol pripravený návrh cieľov apriorít rozvoja sociálnych služieb v 
územnom obvode obce. Rovnako bolo v rámci tejto komunikácie vyprofilovaných šesť 
prioritných cieľových skupín. Uvedený návrh vychádzal aj z finančných možností obce 
vsúvislosti s možnosťami financovania zo štrukturálnych fondov v rámci plánovaných 
operačných programov v programovom období 2016 – 2020.  

PRIORITNÉ OBLASTI ROZVOJA V SOCIÁLNEJ OBLASTI 

1. Sociálne služby  
2. Informovanosť 
3. Vzdelávanie 
4.  Zdravotnícke služby 
5. Voľnočasové activity 
6. Bávanie 
7. Bezpečnosť 
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PRIORITNÉ CIEĽOVÉ SKUPINY A ICH PREVIAZANOSŤ S PRIORITNÝMI 
OBLASŤAMI ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

- Obyvatelia s nepriaznivým zdravotným stavom a s ťažkým zdravotným postihnutím 

- Seniori 

- Rodiny s deťmi (matky na materskej dovolenke a deti) 

-  mládež 

- Neprispôsobiví jednotlivci (bezdomovci, ľudia závislí od návykových látok) 

- Osamelo žijúce osoby  

SUMARIZÁCIA CIEĽOV 

Ciele sú rozdelené podľa prioritných oblastí rozvoja. 

Číslo Aktivita Termín 
(rok) 

Zodpovedný Financovanie 

Oblasť 1 Sociálne služby 

Cieľ 1.1 
Zabezpečiť výkon sociálnej 
práce terénnymi 
sociálnymi pracovníkmi 

2016 Obec Ladce 

Dotácie 
MPSVaR 

Cieľ 1.2 
Rozšíriť rozsah 
poskytovania 
opatrovateľskej služby 

2016 Obec Ladce 

Vlastné zdroje 

Dotácie 
MPSVaR 

Cieľ 1.3 
Rozšíriť kapacitu 
opatrovateľskej služby 

2016 Obec Ladce 
Dotácie 
MPSVaR 

Cieľ 1.4 
Zabezpečiť supervíziu 
poskytovaných služieb 

2016 Obec Ladce 
Dotácie 
MPSVaR 

Cieľ 1.5 

Zriadiť denný stacionár 

2020 Obec Ladce 

Dotácie 
MPSVaR 

Vlastné zdroje 
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Cieľ 1.6 Zriadiť prepravnú službu 2016 Obec Ladce Vlastné zdroje 

Cieľ 1.7 

Osobné vozidlo pre 
terénnych sociálnych 
pracovníkov 

2018 Obec Ladce 

Dotácie 
MPSVaR 

Vlastné zdroje 

Cieľ 1.8 

Bezbariérový prístup na 
Obecný úrad a verejné 
inštitúcie – materská škola, 
základná škola, dom 
kultúry 

2020 Obec Ladce 

Dotácie 
MPSVaR 

Vlastné zdroje 

Cieľ 1.9 
Zriadenie odľahčovacej 
služby 

2016 Obec Ladce 
Dotácie 
MPSVaR 

Cieľ 1.10 

Zriadiť denné 
opatrovateľské centrum 
pre deti do 3 rokov 

2017 Obec Ladce Vlastné zdroje 

Cieľ 1.11 

Zriadiť denné tábory pre 
deti predškolského a 
školského veku 

 

2016 

Obec Ladce 

Základná škola 

Materská škola 

Rodičia 

Cieľ 1.12 
Vykonávanie prevencie 
drogových závislostí a 
kriminality 

2016 
Obec Ladce 

Základná škola 
Vlastné zdroje 

Cieľ 1.13 

Zriadenie poradenstva - 
pomoc pri problémoch s 
uplatňovaním práv a 
právom chránených 
záujmov (vybavovanie 
úradných náležitostí, 
pomoc pri vybavovaní 
osobných dokladov, pri 

2016 Obec Ladce Vlastné zdroje 
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spisovaní a podávaní 
písomných podaní, 
vypisovaní tlačív, pri 
písomnej komunikácií v 
úradnom styku...),  

Cieľ 1.14 

Zriadenie poradenstva - 
poskytovanie kontaktov a 
nasmerovanie na príslušné 
inštitúcie vzhľadom na 
predmet poradenstva 
(Sociálna poisťovňa, Úrad 
práce, sociálnych vecí a 
rodiny, krízové centrá, 
azylové centrá a iné) 

2016 Obec Ladce Vlastné zdroje 

Cieľ 1.15 

Výstavba bytových 
jednotiek pre osoby v 
sociálnej núdzi (napríklad 
kontajnerové domy) 

2020 Obec Ladce 
Dotácie 

Vlastné zdroje 

Cieľ 1.16 

Iniciovať spoluprácu s 
odborom sociálnych vecí a 
zdravotníctva VÚC 
Trenčín – pracovné 
stretnutia 

2016 Obec Ladce Vlastné zdroje 

Cieľ 1.17 

Iniciovať aktiváciu 
neziskových a 
charitatívnych organizácií, 
ako aj celej občiansej 
komunity v sociálnej 
oblasti – skupinové 
pracovné stretnutia a 
prezentácie, podporovať 
vzájomnú spoluprácu 

2016 Obec Ladce Vlastné zdroje 
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Cieľ 1.18 

Zabezpečenie aktívnej 
účasti na školeniach, 
kvalifikačných a 
rekvalifikačných kurzoch, 
teambuildingy 

2016 Obec Ladce Vlastné zdroje 

Cieľ 1.19 

Vytvárať príležitosti pre 
sebarealizáciu 
dobrovoľníkov v rámci 
poskytovania sociálnych 
služieb a prezentovať 
prácu dobrovoľníctva 
obyvateľom 

2016 Obec Ladce Vlastné zdroje 

Oblasť 2 Informovanosť 

Cieľ 2.1 

Informovať občanov o 
zmenách a novinkách v 
rámci poskytovania 
sociálnych služieb 
prostredníctvom obecných 
novín a webovej stránky 
obce 

2016 Obec Ladce Vlastné zdroje 

Cieľ 2.2 

Vytvoriť informačné letáky 
pre jednotlivé cieľové 
skupiny 

2016 Obec Ladce Vlastné zdroje 

Cieľ 2.3 

Adresne informovať 
cieľové skupiny o 
aktualitách a 
proskytovateľoch 
sociálnych služieb 
prostredníctvom účasti na 
stretnutiach 

2016 Obec Ladce Vlastné zdroje 
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Cieľ 2.4 
Zabezpečiť informovanosť 
sms notifikáciou 

2017 Obec Ladce 
Prijímatelia 
služby 

Cieľ 2.5 Email notifikácia 2017 Obec Ladce Vlastné zdroje 

Oblasť 3 Vzdelávanie 

Cieľ 3.1 

Rozšíriť činnosť Súkromnej 
základnej umeleckej školy 
v Ladcoch 

2016 

Súkromná 
základná 
umelecká škola 
Ladce 

MŠVVaŠ 

Rodičia 

Cieľ 3.2 
Rekonštrukcia strechy v 
materskej škole 

2016 Obec Ladce Dotácie 

Cieľ 3.3 
Rekonštrukcia plota v 
materskej škole 2016 Obec Ladce Vlastné zdroje 

Cieľ 3.4 Rekonštrukcia jedálne v 
materskej škole 

2020 Obec Ladce Dotácie 

Cieľ 3.5 Rekonštrukcia telocvične v 
základnej škole 

2017 Obec Ladce Dotácie 

Cieľ 3.6 Rekonštrukcia jedálne v 
základnej škole 

2017 Obec Ladce Dotácie 

Cieľ 3.7 Rekonštrukcia budovy 
školského klubu v 
základnej škole 

2016 - 
2020 

Obec Ladce Dotácie 

Cieľ 3.8  Zriadenie Komisie pre 
výchovu a školstvo 

2016 Obec Ladce Vlastné zdroje 

Oblasť 4 Zdravotnícke služby 

Cieľ 4.1 Zabezpečiť všeobecného 
lekára pre deti a dorast v 
obci 

2017 Obec Ladce Ambulancia 
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Cieľ 4.2 Zabezpečiť stomatológa 2017 Obec Ladce Ambulancia 

Cieľ 4.3 Rozšíriť služby 
všeobecného lekára pre 
dospelých 

2017 Obec Ladce Ambulancia 

Oblasť 5 Voľno-časové aktivity 

Cieľ 5.1 Výstavba detského ihriska 
v Tunežiciach 

2017 Obec Ladce Dotácie 

Cieľ 5.2 Výstavba detského ihriska 
v Horných Ladcoch 

2018 Obec Ladce Dotácie 

Cieľ 5.3 Revitalizácia detského 
ihriska v Ladcoch – 
sídlisková časť 

2017 Obec Ladce Dotácie 

Cieľ 5.4 Výstavba detského ihriska 
v areály základnej školy 

2016 Obec Ladce Dotácia 

Cieľ 5.5 Výstavba multifunkčného 
ihriska v Ladcoch 

2016 Obec Ladce Dotácia 

Cieľ 5.6 Výstavba multifunkčného 
ihriska v Horných Ladcoch 

2018 Obec Ladce  Dotácia 

Cieľ 5.7 Rozšírenie športových 
plôch v areály Základnej 
školy (bežecká dráha a iné) 

2017 
Obec Ladce 

Základná škola 
Dotácia 

Cieľ 5.8 Rozšírenie kapacity 
posilňovne 2017 TJ Tatran Ladce Vlastné zdroje 

Cieľ 5.9 Výstavba cyklotrasy a trasy 
pre korčuliarov 

2020 

Obec Ladce 

Trenčiansky 
samosprávny 
kraj 

Dotácia 
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Oblasť 6 Bývanie 

Cieľ 6.1 Zabezpečenie pozemkov 
pre výstavbu rodinných 
domov 

2020 

Obec Ladce 

Súkromní 
vlastníci 

Vlastné zdroje 

Vlastníci 

Cieľ 6.2 Výstavba a doplnenie 
inžinierskych sietí v 
chýbajúcich lokalitách 

2018 

Obec Ladce 

Investori – PVS, 
SSE-D 

Vlastné zroje 

Dotácie 

Oblasť  7  Bezpečnosť 

Cieľ 7.1 Rekonštrukcia a 
dobudovanie verejného 
osvetlenie 

2017 Obec Ladce Vlastné zdroje 

Cieľ 7.2 Vybudovanie kamerového 
systému v obci 2018 Obec Ladce 

Vlastné zdroje  

Dotácie 

Cieľ 7.3  Osvetlenie prechodov pre 
chodcov 2017 Obec Ladce 

Vlastné zdroje 

Dotácie 

Cieľ 7.4 Nové dopravné značenie 
2019 

Obec Ladce 

TSK 

Vlastné zdroje 

TSK 

Cieľ 7.5 Oprava ciest a chodníkov 2018 Obec Ladce Vlastné zdroje 

Cieľ 7.6 Zabezpečenie prechodu 
detí cez cestu v čase 
dochádzania do školy 

2016 Obec Ladce  Vlastné zdroje 

Cieľ 7.7 Zabepečenie dopravnej 
hliadky a kontroly na 
kritických miestach 
(Tunežice a vjazd do obce 
zo smeru Beluša) 

2016 

Obec Ladce 

Policajný zbor 
SR 

Ministerstvo 
vnútra 
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Cieľ 7.8 Zabezpečenie policajnej 
hliadky v kritických 
miestach (napr. Park, areál 
materskej školy) 

2016 

Obec Ladce,  

Policajný zbor 
SR 

Ministerstvo 
vnútra 

Cieľ 7.9 Policajné kontroly 
zamerané na užívanie 
alkoholu a iných 
návykových látok 
mladistvými v 
pohostinstvách v obci 

2016 

Obec Ladce 

Policajný zbor  

Prevádzkovatelia 
pohostinstiev 

Ministerstvo 
vnútra 
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ZÁVER 

V živote každého človeka sa môže vyskytnúť nepriaznivá sociálna situácia, ktorú z 
rôznych dôvodov nedokáže vyriešiť sám alebo s pomocou rodiny a komunity. V niektorých 
prípadoch je vyslovene odkázaný na podporu miestnej samosprávy. Obec Ladce si uvedomuje 
túto zodpovednosť a systematicky pristupuje k skvalitňovaniu existujúcich a vytváraniu 
podmienok na vznik nových sociálnych služieb, ktoré v obci chýbajú. Zároveň sa obec snaží 
pôsobiť preventívne voči vzniku nepriaznivej sociálnej situácie a zabezpečiť  Za účelom 
zistenia aktuálnych potrieb obyvateľov obce a plánovania rozvoja sociálnych služieb na 
budúce roky sa začalo realizovať komunitné plánovanie sociálnych služieb.  

Nie náhodne bolo zvolené referenčné obdobie komunitného plánu na roky 2016 – 2020. 
Zámerne kopíruje nadchádzajúce programové obdobie možností čerpania finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Obec Ladce bude robiť maximum pre 
využitie tejto príležitosti získania zdrojov, potrebných na realizáciu stanovených cieľov, čím 
sa prispeje k zabezpečeniu rozvoja všetkých troch prioritných oblastí sociálnych služieb v 
našej obci.  

Ďakujeme všetkým zúčastneným, bez ktorých by tento dokument nemohol vzniknúť. 
Veríme, že naša vzájomná spolupráca bude úspešne pokračovať aj v najdôležitejšej a zároveň 
najzložitejšej fáze – pri procese realizácie komunitného plánu. 
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PRÍLOHA Č . 1 – DOTAZNÍK PRE OBYVATEĽOV OBCE 
LADCE 
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PRÍLOHA Č . 2 – VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA PRE 
OBYVATEĽOV OBCE LADCE 

1. Pohlavie 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel 

Muž 46 42,2 % 

Žena 63 57,8 % 
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2. Vek 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel 

16 - 25 15 13,8 % 

26 - 35 31 28,4 % 

36 - 55 33 30,3 % 

56 – 65 15 13,8 % 

66 a viac 15 13,8 % 

 

 

 

3. Stupeň ukončeného vzdelania 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel 

Základné 8 7,4 % 

Stredná škola bez maturity 20 18,5 % 
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Stredná škola s maturitou 52  48,1 % 

Vysokoškolské 27 25 % 

Bez ukončeného vzdelania 1 0,9 % 
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4. Ekonomické postavenie 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel 

Zamestnanec 55 50,5 % 

Podnikateľ (SZČO) 11 10,1 % 

V domácnosti 1 0,9 % 

Študent 7 6,4 % 

Starobný dôchodca 22 20,2 % 

Invalidný dôchodca 3 2,8 % 

Nezamestnaný 2 1,8 % 

Dobrovoľne nezamestnaný 0 0 % 

Materská/rodičovská 
dovolenka 

8 7,3 % 

Iné 0 0 % 
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5. Aký je Váš/Vášho príbuzného súčasný sociálny problém 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel 

S mobilitou (pohybom) 20  18,7 % 

So zabezpečovaním osobnej 
starostlivosti o dieťa 

5 4,7 % 

Nedostatok voľnočasových 
aktivít a priestoru pre deti a 
mládež 

42 39,3 % 

S bývaním 10 9,3 % 

Problém s uplatňovaním 
práv a právom chránených 
záujmov (vybavovanie 
úradných náležitostí, pomoc 
pri vybavovaní osobných 
dokladov, pri spisovaní 
a podávaní písomných 
podaní, vypisovaní tlačív, 
pri písomnej komunikácií 
v úradnom jazyku...) 

7 6,5 % 

Ohrozenie sociálno-
patologickými javmi 
(alkohol, drogy, hracie 
automaty, gangy, 
výtržníctvo) 

23 21,5 % 

S nedostupnosťou 
zdravotnej starostlivosti 

19 17,8 % 

So zabezpečovaním 
prípravy stravy 

2 1,9 % 
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KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LADCE 

So starostlivosťou o 
domácnosť 

5 4,7 % 

S vykonávaním 
sebaobslužných prác 

6 5,6  % 

S uplatňovaním práva na 
vzdelanie 

0 0 % 

 

 

So získaním vzdelania 9 4,7 % 

S potrebnou rehabilitáciou 5 4,7 % 

S komunikáciou 6 5,6 % 

Iné 18 16,8 % 
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KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LADCE 

6. Využívate Vy alebo Váš blízky v súčasnosti niektorú sociálnu 
službu? 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel 

Áno 4 3,7 % 

Nie 105 96,3 % 
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KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LADCE 

7. Ak sa Vaša rodina o niekoho dlhodobo stará, čo by Vám najviac 
pomohlo k lepšiemu zabezpečeniu starostlivosti? 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel 

Pomoc kvalifikovaniej 
opatrovateľky/asistenta 

43 39,8 % 

Susedská výpomoc 2 1,9 % 

Odľahčovacia služba 7 6,5 % 

Poradenstvo 13 12 % 

Pomoc dobrovoľníkov 8 7,4 % 

Peniaze 36 33,3 % 

Nič nepotrebujeme 22 20.4 % 

Iné 9 8,3 % 
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KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LADCE 

8. Ktoré z nasledujúcich skupín obyvateľov obce si podľa Vás 
zaslúžia viac pozornosti? (uveďte najviac 3 odpovede) 
 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel 

Seniori 69 63,3 % 

Deti a mládež 75 68,8 % 

Rodiny s deťmi so 
zdravotným postihnutím  

56 51,4 % 

Nezamestnaní 9 8,3 % 

Etnické menšiny 0 0 % 

Neprispôsobiví občania 6 5,5 % 

Občania v prechodnej 
sociálnej kríze 

13 11,9 % 

Osoby postihnuté 
závislosťou 

7 6,4 % 

Dlhodobo chorí 32 29,4 % 

Vandali 10 9,2 % 

Iné 2 1,8 % 
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KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LADCE 

 

 

9. Na ktoré oblasti sociálnej pomoci by sa mala obec v budúcnosti 
zamerať? (vyberte najviac 3 možnosti) 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel 

Opatrovateľská služba 
(dochádzajúca 
opatrovateľka pomáha 
s hygienou, nákupmi, 
upratovaním, prináša 
obedy) 

41 38,0 % 

Nocľaháreň (možnosť 
prenocovania a osobnej 
hygieny pre osoby bez 
ubytovania 

6 5,6 % 

Denné stacionáre 
(zariadenia pre osoby so 
zdravotným postihnutím 

45 41,7 % 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Sociálna skupina

Sociálna skupina



 

 44 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LADCE 

a seniorov, ktorí potrebujú 
starostlivosť) 

Denné opatrovateľské 
centrum pre deti do troch 
rokov (detské jasle) 

38 35,2 % 

Domovy so zvláštnym 
režimom, pre osoby so 
zdravotným postihnutím 
a pre seniorov (celoročné 
pobytové zariadenie pre 
ľudí, ktorí potrebujú 
starostlivosť) 

53 49,1 % 

Osobná asistencia (asistent 
pomáha ľuďom 
potrebujúcim napr. 
sprevádzanie a pomoc pri 
vybavovaní osobných 
záležitostí) 

10 9,3 % 

Krízová pomoc (pre osoby, 
ktoré sa prechodne 
nachádzajú v situácií 
ohrozenia zdravia a života) 

17 15,7 % 

Nízkoprahové denné 
centrum pre deti a rodinu 
(zariadenie pre deti a rodiny 
ohrozené sociálnym 
vylúčením) 

10 9,3 % 

Sociálne poradenstvo 18 16,7 % 

Odľahčujúce služby (služba 
umožňujúca ľuďom, ktorí sa 

25 23,1 % 
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KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LADCE 

starajú o člena rodiny, 
potrebný odpočinok) 

Iné 4 3,7 % 
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KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LADCE 

10. V rámci prevencie v sociálnej oblasti, aké zariadenia, resp. 
Aktivity Vám v našej obci chýbajú? 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel 

Voľne prístupné 
športoviská 

41 37,6 % 

Detské ihriská, miesta na 
hranie s deťmi 

50 45,9 % 

Kultúrno-spoločenské 
aktivity 

39 35,8 % 

Klubovne, záujmové krúžky 22 20,2 % 

Verejná diskusia, prednášky 19 17,4 % 

Obecná polícia 27 24,8 % 

Oddychové zóny 44 40,4 % 

Iné 7 6,4 % 
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KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LADCE 

 

11. Ako by sa mohla, podľa Vášho názoru, zlepšiť komunikácia 
medzi občanmi a Obecným úradom (OcÚ) a informovanosť 
občanov? 

Odpoveď Počet odpovedí Podiel 

Som dostatočne 
informovaný/á o zámeroch 
OcÚ 

24 22,2 % 

Obecné noviny 25 23,1 % 

Obecný rozhlas 13 12,0 % 

Osobné informácie na 
Obecnom úrade 

4 3,7 % 

Lepšie využívanie obecných 
tabúľ 

24 22,2 % 

Prejednávanie dôležitých 
rozvojových zámerov 
s občanmi obce 

41 38,0 % 

Besedy s občanmi  28 25,9 % 

Iné 12 11,1 % 
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KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LADCE 

 

 

12. Podnety, postrehy, prípadné námety na spoluprácu v oblasti 
poskytovania sociálnych služieb: 
 

Ø Zlepšiť informovanosť napríklad zasielaním informácií prostredníctvom sms a na email 

Ø Zabezpečiť bezbariérový prístup na obecný úrad 

Ø Poskytnúť pomoc pri vybavovaní rôznych žiadostí, dokladov 

Ø Vybudovať denné nízkoprahové centrum, zabezpečiť všeobecného  lekára, nákupy pres 
seniorov, zariadenie pre seniorov, napríklad dom opatrovateľskej služby 

Ø Viac myslieť na deti, mládež a rodiny, vybudovať nové detské ihriská a revitalizovať 
súčasné, pomáhať rodinám s deťmi s poruchami správania fomrou terénnej sociálnej práce, 
besied, vzdelávania a učiť problémové rodiny sociálnym zručnostiam a hosporádreniu s 
financiami 

Ø Zabezpečiť prevádzku materskej školy aj cez prázdniny a organizovať prázdninový tábor 
pre deti a zvýšiť úroveň základnej šoly 

Ø Zamerať sa na miestne časti obce – Tunežice a Horné Ladce 

Ø Viac kultúrnych podujatí – pre deti, mládež aj dospelých.  

Ø Zvýšiť bezpečnosť, napr. policajnými hliadkami v kritických miestach, policajnými 
kontrolami zameranými na užívanie alkoholu mladistnými v pohostinstvách v obci a 
prevádzanie detí cez cestu pri príchode do školy 
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