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1. ÚVOD 
 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina je nástrojom riadenia a uplatňovania sociálnej 

politiky mesta na jeho území. Vzhľadom na to, že mesto Žilina má v súčasnosti cca 85 - tisíc obyvateľov 

a 20 mestských častí, môže významne zasiahnuť do života značného počtu jeho obyvateľov. Hlavným 

znakom jeho tvorby je dôraz na zapojenie všetkých skupín poskytovateľov i užívateľov sociálnych služieb 

do procesu plánovania.  

 S komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 - 2013 sa začal pripravovať v októbri 

2009, pričom jeho priebeh je podmienený nasledovnými etapami. 

 I. etapa - príprava, propagácia a organizácia procesu komunitného plánovania, 

 II. etapa - spracovanie analýzy sociálnych služieb, t.j. analýza existujúcich služieb a zistenie 

momentálnych a stanovenie budúcich potrieb obyvateľov mesta a možností poskytovateľov. Jednou zo 

súčastí tejto etapy je  zisťovanie názorov verejnosti, obyvateľov mesta, ktoré prebiehalo viacerými 

spôsobmi a nasledujúci materiál sumarizuje výsledky dotazníkového zisťovania, 

 III. etapa  – zhrnutie všetkých informácií potrebných k tvorbe SWOT analýz, ako aj databázy 

poskytovateľov a  užívateľov sociálnych služieb. Vyhodnotenie možností a stanovenie rozvojových 

priorít, 

 IV. etapa - vypracovanie vlastného dokumentu t.j. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Žilina na roky 2010-  2013, jeho následné schválenie zastupiteľstvom a zverejnenie ako záväzného 

dokumentu.  
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2. KRÁTKE ZHRNUTIE VÝSLEDKOV  

� Informovanosť: všeobecne panuje 

možnostiach pomoci a absentuje aj celkový preh

obyvateľov nevie, kam/na koho by sa mali 

by sa obrátili hlavne na Mesto 

� Formy informovania: za preferované formy informovania o sociálnych službách ozna

hlavne letáky/bulletiny do schránok, internetovú stránku a regionálnu tla

kontaktovanie. 

� Skúsenosti: najväčšie skúsen

sociálne poradenstvo, domov sociálnych služieb pre dospelých, jedále

opatrovateľské služba, detský domov. Z uvedeného vyplýva, že 

službami pobytového typu, pretože služby v domácnosti jednak minimálne obyvatelia poznaj

jednak sú tiež veľmi málo poskytované.

� Priority do budúcnosti:  obyvatelia považujú do budúcnosti za prioritný rozvoj najmä týchto 

sociálnych služieb – detské jasle

azylové domy), domov dôchodcov

znevýhodnené skupiny (núdzové 

dôchodcov), jedáleň...  

Otázka č. 1 - 2:  sociálne služby, s ktorými majú obyvatelia najvä

23,3%

15,6%

9,1%
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DKOV   

všeobecne panuje nedostatok informácií o sociálnych službách, o ic

absentuje aj celkový prehľad o sociálnej problematike. Ve

ov nevie, kam/na koho by sa mali  obrátiť pri riešení nejakého sociálneho problému; ostatní 

by sa obrátili hlavne na Mesto (MsÚ), úrad  práce, rodinu. 

: za preferované formy informovania o sociálnych službách ozna

letáky/bulletiny do schránok, internetovú stránku a regionálnu tla

šie skúsenosti majú obyvatelia so službami - detské jasle, do

poradenstvo, domov sociálnych služieb pre dospelých, jedáleň

služba, detský domov. Z uvedeného vyplýva, že prevládajú skúsenosti so 

, pretože služby v domácnosti jednak minimálne obyvatelia poznaj

poskytované. 

obyvatelia považujú do budúcnosti za prioritný rozvoj najmä týchto 

detské jasle (aj MŠ), útulky (a rôzne typy núdzového a podporovaného bývania, 

dôchodcov, sociálne poradenstvo a poskytovanie rôznych služieb

núdzové bývanie, práčovňa, rehabilitačné stredisko), denné centrum (klub 

2:  sociálne služby, s ktorými majú obyvatelia najväčšiu SKÚSENOS

9,1% 8,5%
6,5% 6,2% 5,7% 5,7% 5,6% 5,1%
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o sociálnych službách, o ich ponuke, 

ad o sociálnej problematike. Veľký počet 

 pri riešení nejakého sociálneho problému; ostatní 

: za preferované formy informovania o sociálnych službách označili obyvatelia 

letáky/bulletiny do schránok, internetovú stránku a regionálnu tlač, príp. osobné 

detské jasle, domov dôchodcov, 

poradenstvo, domov sociálnych služieb pre dospelých, jedáleň pre dôchodcov, terénna 

prevládajú skúsenosti so sociálnymi 

, pretože služby v domácnosti jednak minimálne obyvatelia poznajú, a 

obyvatelia považujú do budúcnosti za prioritný rozvoj najmä týchto 

(a rôzne typy núdzového a podporovaného bývania, 

sociálne poradenstvo a poskytovanie rôznych služieb pre 

né stredisko), denné centrum (klub 

 
šiu SKÚSENOSŤ 

5,1% 4,9% 3,4%
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Otázka č

Otázka č. 4 :  Pri riešení sociálnych problémov 

41,9%

27,3% 24,7% 23,0%

3,4%
2,1%

2,0%

1,4%

1,2%

KAM BY STE

neviem, nepotreboval/-a som zatia
na rodinu, priateľov, známych
Sociálka, Sociálna Poisťovň
odbor sociálnych vecí na MsÚ
úrady, príslušné úrady v meste
médiá, regionálne médiá
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Otázka č. 3:  sociálne služby dôležité do budúcnosti -  PRIORITA 

 

 

Otázka č. 4 :  Pri riešení sociálnych problémov – KDE hľadáte pomoc
 

 

 

23,0% 17,6% 16,8% 15,6% 15,4% 14,8% 14,6% 14,5%

41,8%
neviem

20,3% mesto

9,4%
6,7%5,8%4,8%

STE SA OBRÁTILI PRI RIEŠENÍ SOCIÁLNYCH

a som zatiaľ Mesto, Mestský úrad, MsÚ
ov, známych Úrad práce, UPSVaR

ťovňa na internete, web stránka
odbor sociálnych vecí na MsÚ Žilinský samosprávny kraj, VUC
úrady, príslušné úrady v meste klientske centrum, zákaznícke centrum  MsÚ
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adáte pomoc 

14,5% 14,5% 14,2%

20,3% mesto

SOCIÁLNYCH PROBLÉMOV ?

Mesto, Mestský úrad, MsÚ

na internete, web stránka
Žilinský samosprávny kraj, VUC
klientske centrum, zákaznícke centrum  MsÚ
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Otázka č. 5:  Akú formu informovania o sociálnych službách by ste privítali

 

PREVENCIA  A  ZLEPŠEN IE ZAČLENENIA  ZNEVÝ

5 uvádzali obyvatelia najmä tieto riešenia/aktivity:

 

� zabezpečenie vhodnej pomoci pri h

stravu a nocľah, poradenstvo pri h

� zvýšenie informovanosti (informácie pre znevýhodnené skupiny osôb, ale aj o nich pre ostatných);

� celková debarierizácia (ulíc, budov, dopravy...),

� rôzne formy kultúrno-spoloč

programy so sociálnymi témami

� centrá pomoci a poradenstva

centrá/klubovne (pre mládež, seniorov i o

� viac športovísk a verejných priestorov

mládež aj celé rodiny viac zelene a oddychových zón,

� celkovo viac záujmu o sociálnu oblas

� rôzne formy zvýhodnení (príspevky, z

 

 

 

 

 

0,0%

ostatné spolu 

prostredníctvom emailov

mestská TV, rozhlas

osobné kontaktovanie

regionálna tlač

internet

letáky/bulletiny do schránky

ostatné spolu 
prostredníctvo

m emailov

% 2,9% 7,6%
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:  Akú formu informovania o sociálnych službách by ste privítali
 

LENENIA  ZNEVÝ HODNENÝCH  SKUPÍN  DO  SPOLOČ

riešenia/aktivity: 

enie vhodnej pomoci pri hľadaní práce v štátnej správe/verejno-

ah, poradenstvo pri hľadaní práce..., 

(informácie pre znevýhodnené skupiny osôb, ale aj o nich pre ostatných);

(ulíc, budov, dopravy...), 

spoločenských podujatí (benefičné koncerty, diskusie, 

programy so sociálnymi témami...),  

centrá pomoci a poradenstva pri riešení sociálnych problémov a nízkoprahové a komunitné 

/klubovne (pre mládež, seniorov i ostatných), 

športovísk a verejných priestorov na zmysluplné trávenie voľného č

viac zelene a oddychových zón, 

viac záujmu o sociálnu oblasť, 

(príspevky, zľavy na dopravu, bývanie...). 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

2,9%

7,6%

11,7%

18,5%

27,9%

prostredníctvo mestská 
TV, rozhlas

osobné 
kontaktovanie

regionálna tlač

11,7% 18,5% 27,9%

PREFEROVANÁ FORMA INFORMOVANIA
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:  Akú formu informovania o sociálnych službách by ste privítali 

O  SPOLOČNOSTI - v rámci otázky č. 

-prospešné práce, práca za 

(informácie pre znevýhodnené skupiny osôb, ale aj o nich pre ostatných); 

né koncerty, diskusie, verejné akcie a 

nízkoprahové a komunitné 

ného času – či už pre seniorov, 

30,0% 35,0% 40,0%

27,9%

29,7%

35,4%

internet
letáky/bulletin
y do schránky

29,7% 35,4%

INFORMOVANIA
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Otázka č. 6:  N

Otázka 

24,8%

16,7%

10,6%10,3%9,9%

7,2%

8,2%

0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
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č. 6:  Návrhy na začlenenie znevýhodnených skupín do spoločnosti
 
 
 
 

Otázka č. 9:  PREVENCIA – aké aktivity, služby chýbajú 
 
 
 

7,2%6,4%5,3%4,8%4,3%
2,8%2,3%1,4%1,3%1,2%1,2%

8,0%

7,9%
7,8%

6,5%

5,6%

4,8%
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čnosti  

 

1,2%1,0%1,0%1,3%

4,8%
4,8%

4,2%
4,1%
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SKUPINY ZNEVÝHODNENÝC H OBČANOV

- obyvatelia za takéto považujú

nasledovali občania postihnutí chudobou a seniori).

 

KTO BY MAL RIEŠI Ť: SOCIÁLNE PROBLÉMY ZN

- väčšia polovica opýtaných si myslí, že by to mala by

ďalších 45%  si myslí, že by to malo by

 

ODKAZY A PRIPOMIENKY OBYVATE ĽOV MESTA 

- V mestských častiach sú to najviac chodníky, cesty (žiadne chodníky, rozbité cesty), autobusové 

spoje (do centra mesta, nočné spoje)

 

 Odkazy obyvateľov centra mesta a na Hlinách 

informovanosťou, týkajú sa i mládeže a negatívne ohlasy sú na výstavbu obchodných centier na úkor 

mestskej zelene. 

 Na sídliskách je azda najvypuklejší problém so ps

nedostatok miest na parkovanie, objavili sa požiadavky na zvýšenie hliadok mestskej polície, vandalizmus a 

problémy s bezdomovcami v panelákoch, požiada

 

Otázka č. 7:  skupiny osôb, ktorým by sa mala

 

azylanti, utenčenci, etniká

neprispôsobiví, ohrození 
závislosťou

iným

seniori

občania postihnutí 
chudobou

osoby so ZP

rodiny s deťmi

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

ANOV , KTORÝM TREBA VENOVA Ť ZVÝŠENÚ POZORNOS

byvatelia za takéto považujú hlavne rodiny s deťmi a osoby so zdravotným postihnutím 

ania postihnutí chudobou a seniori). 

SOCIÁLNE PROBLÉMY ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBČANOV:  

šia polovica opýtaných si myslí, že by to mala byť spoločnosť ako c

alších 45%  si myslí, že by to malo byť  Mesto.  

ĽOV MESTA ŽILINA : 

sú to najviac chodníky, cesty (žiadne chodníky, rozbité cesty), autobusové 

čné spoje), služby celkovo, nedostatok oddychových zón a ihrísk pre deti...

centra mesta a na Hlinách súvisia často s parkovaním, vandalizmom, 

ou, týkajú sa i mládeže a negatívne ohlasy sú na výstavbu obchodných centier na úkor 

je azda najvypuklejší problém so psičkármi, málo zelene a oddychových zón, 

nedostatok miest na parkovanie, objavili sa požiadavky na zvýšenie hliadok mestskej polície, vandalizmus a 

problémy s bezdomovcami v panelákoch, požiadavky na zriadenie záchytnej stanice.

č. 7:  skupiny osôb, ktorým by sa mala VENOVAŤ POZORNOS

1,6%

7,6%

7,6%

14,8 %

17,6%

36,8%
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ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ: 

mi a osoby so zdravotným postihnutím (ďalej 

 

 ako celok (príp. vláda, štát) a 

sú to najviac chodníky, cesty (žiadne chodníky, rozbité cesty), autobusové 

, služby celkovo, nedostatok oddychových zón a ihrísk pre deti... 

asto s parkovaním, vandalizmom, 

ou, týkajú sa i mládeže a negatívne ohlasy sú na výstavbu obchodných centier na úkor 

kármi, málo zelene a oddychových zón, 

nedostatok miest na parkovanie, objavili sa požiadavky na zvýšenie hliadok mestskej polície, vandalizmus a 

vky na zriadenie záchytnej stanice. 

 
 POZORNOSŤ 

%

50,1%
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Otázka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je mi to jedno

nevnímam to ako 
problém na …

len oni sami

iné návrhy 

Mesto 

spoločnosť ako 
celok 

1,40%

2,20%

6,50%

7,00%

je mi to jedno
nevnímam to 

ako problém na 
riešenie

Rady1 1,40% 2,20%

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

Otázka č. 8:  RIEŠIŤ SOCIÁLNE PROBLÉMY by mali: 
 
 

Otázka č. 10:  Odkazy a pripomienky občanov 
 

%

6,50%

7,00%

45,20%

nevnímam to 
ako problém na 

riešenie
len oni sami iné návrhy Mesto 

2,20% 6,50% 7,00% 45,20%
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45,20%

52,40%

spoločnosť ako 
celok 

52,40%
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Dobrovo

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

rovoľníci:  ZÁUJEM SPOLUPRACOVA Ť s Mestom Žilina 
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3. METODIKA 

3.1 Zdroj dát 

Závery zistené formou rozhovorov so zápisom do štandardizované dotazníka v meste Žilina, ktoré sú 

obsahom tejto správy, sumarizujú: 

1.  informácie zistené od obyvateľov mesta osobnými rozhovormi v domácnostiach mesta Žilina; 

2.  informácie získané formou ankety na viacerých miestach v meste Žilina – na klientskom centre 

MsÚ, v uliciach mesta a na vybraných miestach poskytovateľov sociálnych služieb v meste. 

V obidvoch prípadoch bola použitá rovnaká forma aj obsah dotazníka a zisťovanie prebiehalo taktiež 

v rovnakom časovom horizonte približne 15 dní (v mesiaci máj 2010). 

 

3.2 Medializácia výskumu  

Proces komunitného plánovania sociálnych služieb je v meste Žilina medializovaný už od začiatku – 

aktuálne niekoľko mesiacov. 

V dohodnutom termíne zisťovania názorov obyvateľov bol dotazník sprístupnený na webovej stránke 

mesta Žilina. 

Verejnosť bola taktiež prostredníctvom regionálnych médií informovaná o výskume a návštevách 

anketárov v domácnostiach Žilinčanov, aj v rámci ostatných častí mesta. 

zdroj: www.zilina.sk  

Dotazník určený obyvateľom mesta Žilina (28. 04. 2010) 

Dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je určený obyvateľom mesta Žilina. 

Získanie údajov je nevyhnutné k poznaniu reálnych skúseností a potrieb Žilinčanov vzhľadom k sociálnym 

službám na území mesta. Nadobudnuté informácie budú premietnuté do komunitného plánu sociálnych 

služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013. Ocenili by sme Vašu ústretovosť pri vyplnení dotazníka, ktorý je 

zverejnený na www.zilina.sk / komunitný plán sociálnych služieb Mesta Žilina.  

3.3 Priebeh spolupráce 

Stručný priebeh doterajšej spolupráce smerujúcej k realizácii prieskumu názorov obyvateľov: 

� účasť na stretnutiach verejnosti a pracovných skupín pri príprave komunitného plánu,  

� tipy pre informačnú stratégiu a projekt výskumu z iných miest Slovenska (spôsoby distribúcie 

dotazníkov, návrh   formulárov...),  
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� návrh pracovnej verzie dotazníka pre verejnosť – na pripomienkovanie odboru sociálnych vecí a 

všetkým členom pracovných skupín, pripomienkovanie na verejnom stretnutí a následne odsúhlasená 

záverečná podoba výskumného dotazníka pre obyvateľov mesta,  

� návrh konceptu prieskumu názorov verejnosti a realizácia prieskumu,  

� dobrovoľná pomoc pri distribúcii a spracovaní vyplnených dotazníkov získaných od verejnosti inými 

formami (anketa na Klientskom centre MsÚ a v uliciach mesta Žilina). 

3.4 Hlavné témy zisťovania – obsah dotazníka 

� úvod a socio-demografické znaky respondentov 

� sociálne služby, s ktorými majú obyvatelia mesta skúsenosť  

� hodnotenie kvality a dostupnosti týchto služieb 

� sociálne služby, ktorých rozvoj považujú obyvatelia za prioritu do budúcnosti 

� spôsob a zdroj informácií o sociálnych službách v meste 

� skupiny občanov, ktorým by sa mala venovať zvýšená pozornosť 

� návrhy na zlepšenie začlenenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločnosti 

� identifikácia subjektov, ktoré by sa mali venovať riešeniu sociálnych problémov v meste 

� hlavné formy prevencie sociálnych problémov v meste 

� odkazy a pripomienky obyvateľov mesta 

� možnosť stať sa dobrovoľníkom a pomôcť pri riešení sociálnych problémov v Žiline.  

3.5 Časový harmonogram a rozsah dotazníka 

príprava a schválenie projektu:    do 25. 4. 2010 

termín realizácie rozhovorov:    28. 4. - 13. 5. 2010 

kontrola, spracovanie a spracovanie dát:  do 30. 5. 2010 

prezentácia a odovzdanie záverov:   do 31. 5. 2010    

Dotazník obsahoval: 

-  úvod v mene riadiacej pracovnej skupiny komunitného plánu, ktorý informoval Žilinčanov o jeho 

zmysle a použití a v domácnostiach si ho mali možnosť prečítať (viď vzor) 

- kvótne znaky respondentov (pohlavie, vek, vzdelanie, mestská časť) 

- ďalšie socio-demografické faktory respondentov (sociálne postavenie a rodinný stav) 

- 10 otázok vrátane tabuľky sociálnych služieb 

- návratku s možnosťou poskytnúť osobné údaje/kontakt pre účely dobrovoľníckej práce pre mesto. 
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Dĺžka rozhovoru s respondentmi bola rôzna, obvykle 10 - 15 minút, no vyskytli sa aj prípady keď to 

bolo 1 alebo 1,5 hodiny (v týchto prípadoch to boli často ľudia, ktorí mali sami nejaký zdravotný alebo 

sociálny problém a boli radi, že si niekto chce vypočuť ich príbeh a názory). 

3.6 Veľkosť výberovej vzorky – celkový počet dotazníkov 

� Celkom bolo v domácnostiach obyvateľov zrealizovaných 504 rozhovorov, 

� v rámci ankety v uliciach mesta bolo zrealizovaných 131 rozhovorov, 

+ 5 dotazníkov, ktoré zaslali formou emailu obyvatelia mesta z vlastnej iniciatívy (dotazník bol 

 prístupný na web. stránke mesta Žilina), 

+ 4 dotazníky, ktoré boli získané formou rozhovorov z ulice „Bratislavská“, 

+ 5 dotazníkov, ktoré si vyžiadali na vyplnenie obyvatelia mesta od spracovateľa, 

� do konečného spracovania bolo teda zaradených 649 platných dotazníkov. 

 

  dosiahnutá pravdepodobnosť výsledku 

VÝBEROVÁ 
ODCHÝLKA  

1% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 99% 

pri počte n=650 
respondentov 

0,8% 2,4% 3,1% 3,6% 3,8% 3,9% 3,8% 3,6% 3,1% 2,4% 0,8% 

 

3.7 Metóda zisťovania názorov obyvateľov – domácnosti 

� Prieskum bol zrealizovaný formou osobných rozhovorov anketárov v domácnostiach obyvateľov 

mesta Žilina (metóda face-to-face). 

� Anketári boli osobne preškolení spracovateľom prieskumu za účasti zástupcu Mesta na projektovom 

školení. 

� Priebeh rozhovoru bol zapísaný do štandardizovaných formulárov – hodnotiaci dotazník (viď 

predchádzajúci vzor).  

� Po ukončení rozhovoru dostali všetci respondenti ponuku v mene Mesta Žilina zapojiť sa formou 

dobrovoľníckej práce do riešenia najrôznejších sociálnych problémov v meste v budúcnosti. 

� Respondenti boli vyberaní náhodne – formou kvótneho výberu (podľa vopred dohodnutých socio-

demografických znakov: pohlavie, vek, vzdelanie a mestská časť). 

� V každej domácnosti bol zrealizovaný rozhovor len s 1 osobou, s podmienkou, že išlo  o dospelého 

človeka (18+) trvale alebo dlhodobo žijúceho v meste Žilina. 

� Prieskum bol realizovaný v mene Mesta Žilina a bol anonymný. 
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Anketu realizovali dobrovoľníci – študenti sociálne pedagogiky zo Žilinskej Univerzity, pod vedením 

zástupcov odboru sociálneho a bytového Mesta Žilina. Používali sa identické dotazníky a výskum prebiehal 

v rovnakom termíne ako výskum v domácnostiach. 

 

Miesta realizácie rozhovorov boli hlavne: pešia zóna mesta, Klientske centrum na MsÚ... 

Respondenti boli dobrovoľníkmi vyberaní a oslovovaní náhodne. Celkový počet platných dotazníkov 

bol 131. Niekoľko opýtaných v rámci ankety nebolo z  mesta Žilina (boli to obyvatelia okolitých dedín, príp. 

aj iných miest Slovenska). 
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4. SOCIO-DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 

4.1 Výberové znaky respondentov 

� Za hlavné kvótne znaky výberu respondentov boli zvolené:  

 - pohlavie, 

 - vek, 

 - vzdelanie, 

 - a miesto bydliska (mestská časť). 

� Výsledky prieskumu zodpovedajú demografickej štruktúre podľa pohlavia, veku a vzdelania 

obyvateľov mesta Žilina (čiastočné odchýlky napr. v prospech žien… sú spôsobené zahrnutím 

dotazníkov z ankety) a dotazníky sa proporcionálne rozdelili podľa skutočného počtu obyvateľov 

jednotlivých mestských častí mesta. 

� K malej odchýlke došlo pri faktore vzdelanie (v prospech vyššieho počtu osôb s maturitným a 

vysokoškolským vzdelaním), keďže za posledné roky (od posledného celoslovenského sčítania 

obyvateľstva) došlo k zvýšeniu stupňa vzdelania populácie – aj obyvateľov mesta Žilina.  

4.2 Informácie z terénneho zberu dát 

� výrazne väčší záujem odpovedať na dotazník mali ženy než muži 

� z hľadiska veku boli náchylnejší na rozhovor buď mladí ľudia do 30 rokov (keďže Žilina je 

„mladé mesto“ je to pozitívna správa, že mladí ľudia prejavili záujem o sociálnu problematiku),   

alebo potom občania od 50 rokov vyššie 

� z pohľadu vzdelania neboli zaznamenané rozdiely tohto druhu 

� pri členení podľa mestských častí mali obyvatelia celkovo určité obavy,  resp. nechuť rozprávať sa 

(paneláky sú často uzamknuté, rodinné domy ťažko prístupné... ale podobná situácia vládne aj v 

mnohých iných mestách a sídlach na Slovensku). 

Z hľadiska pohlavia 

� 54,5% odpovedajúcich boli ženy a 45,5% muži. 

Z pohľadu vzdelania  

� bol najväčší počet odpovedajúcich so stredoškolským (maturitným) vzdelaním – 44,5%; 24,7% bolo 

so vzdelaním vysokoškolským a vyšším a 30,8% respondentov malo učňovské, prípadne základné 

vzdelanie. 
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Z hľadiska veku  

� boli najpočetnejšie zastúpené skupiny mladých ľudí do 30 rokov (28,0%), potom takmer rovnaký 

podiel bol osôb vo veku 31 až 39 rokov a potom vek od 60 rokov vyššie (pričom to boli hlavne 60 až 

74 roční, zopár respondentov malo viac ako 75 rokov). 

4.3 Metodika, postup prípravy a realizácie výskumu - pohlavie, vek, vzdelanie, rodinný 
stav, sociálne postavenie, región výskumu – mestská časť (tabuľková časť, grafické 

znázornenie) 
 

POHLAVIE  % 

muži 45,5% 

ženy 54,5% 

spolu 100,0% 

VZDELANIE 

základné, učňovské 30,8% 

maturitné 44,5% 

vysokoškolské 24,7% 

spolu 100,0% 

VEK 

18 - 30 rokov 28,0% 

31 - 39 rokov 20,7% 

40 - 49 rokov 18,5% 

50 - 59 rokov 12,9% 

60  a viac rokov 19,9% 

Spolu: 100,0% 
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54,5%

Poč

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,5%

Počet dotazníkov podľa pohlavia
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muži

ženy
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Ďalšou charakteristikou účastníkov výskumu bol rodinný stav. Takmer presná polovica opýtaných bola 

v manželskom zväzku (vydatá, ženatý) – 49,9%. Ostatné hodnoty vyjadruje tabuľka:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslednou charakteristikou bolo sociálne postavenie. Najviac bola zastúpená skupina zamestnancov 

(47%), potom nasledovali dôchodcovia s 18,8% a študenti s 10,1%. Necelých desať percent (9,4%) sú 

podnikatelia a živnostníci, potom 7,6%-tná je skupina nezamestnaných a na posledných miestach sú ženy na 

materskej a rodičovskej dovolenke (5,4%) a občania so zdravotným postihnutím (1,7%).  

 

 

RODINNÝ STAV  %  

vydatá, ženatý 49,9% 

slobodná, slobodný 31,0% 

rozvedená, rozvedený 10,8% 

vdova, vdovec 8,3% 

spolu 100,0% 
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SOCIÁLNE POSTAVENIE % 

zamestnanec 47,0% 

dôchodca  18,8% 

študent  10,1% 

podnikateľ, živnostník  9,4% 

nezamestnaný  7,6% 

žena na MD, RD  5,4% 

občan so ZP  1,7% 

spolu  100,0% 

 

REGIÓN VÝSKUMU  

� Výskum bol realizovaný na celom území mesta Žilina, vo všetkých jeho dvadsiatich mestských 

častiach. 

�  Počet respondentov v jednotlivých mestských častiach zodpovedá percentuálnemu podielu počtu 

obyvateľov v danej mestskej časti na celkovom počte obyvateľov mesta. 
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� Tabuľka znázorňuje konkrétne počty realizovaných rozhovorov v jednotlivých mestských častiach 

celkom s ohľadom na počty obyvateľov mesta Žilina.  

� Najväčší počet respondentov je zo sídliska Vlčince, Solinky, Hliny a Starého mesta. V rámci ankety 

bolo urobených aj niekoľko rozhovorov (2,7% z celkového počtu dotazníkov) s respondentmi, ktorí 

neboli priamo z mesta Žilina – ich názory nezmenili zásadne výsledky. 

 

 

 mestská časť  % 

Vlčince 22,5% 

Solinky  16,2% 

Hliny  14,6% 

Staré mesto  13,1% 

Hájik  8,8% 

Bôrik  4,2% 

Závodie  3,1% 

mimožilinskí  2,7% 

 

Trnové  2,5% 

Bytčica  2,0% 

Bánová  1,7% 

Budatín  1,5% 

Brodno  1,4% 

Zástranie  1,4% 

P. Chlmec  1,2% 

Rosinky  0,6% 

Strážov  0,6% 

Vranie  0,6% 

Zádubnie  0,5% 

M. Lúčka  0,3% 

Ž. Lehota  0,3% 

Malá Praha  0,3% 

 celkom (n=649)  100,0% 
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5. VZOR DOTAZNÍKA 

DOTAZNÍK O  SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH  
V MESTE ŽILINA  

 Vážení Žilinčania, 

 

 dotazník, ktorý sa vám dostal do pozornosti, pripravilo Mesto Žilina a účastníci pracovných skupín 

komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010-2013. Jeho cieľom je poskytnúť občanom priestor 

na vyjadrenie svojich názorov na sociálne otázky a problémy, ktoré sa nás všetkých dotýkajú. V súčasnosti Mesto 

Žilina pripravuje komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013, ktorého súčasťou je zisťovanie 

názorov na poskytovanie sociálnych služieb obyvateľom mesta. Všetky získané údaje budú jedným z hlavných 

informačných zdrojov potrebných pre vznik už spomínaného plánu sociálnych služieb. 

 Cieľom komunitného plánovania je identifikovať sociálne problémy mesta a zvoliť stratégiu ich riešenia 

v Žiline. V procese plánovania je nevyhnutný aktívny dialóg k daným problémom v spolupráci mesto – občania – 

priami poskytovatelia sociálnych služieb. Vyplnením tohto anonymného dotazníka prispejete aj vy k vytvoreniu 

analýzy, ktorá bude základom k vypracovaniu priorít a odporúčaní v rámci prvého komunitného plánu sociálnych 

služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013. 
 

Ďakujeme za váš čas a ochotu. 
 

 S úctou       riadiaca pracovná skupina komunitného plánu   

                 sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013  

OTÁZKY O VÁS  (o respondentovi)  -  vypíšte alebo zakrúžkujte číselný kód odpovede: 

POHLAVIE:        

a) muž     1 

b) žena     2 

VZDELANIE (ukončené):        

a) základné, učňovské   1 

b) maturitné    2 

c) vysokoškolské, vyššie   3 

VEK    ............. rokov                               MESTSKÁ  ČASŤ (kde bývate):   .............................................    

RODINNÝ STAV:        

a) slobodná, slobodný   1 

b) vydatá, ženatý    2 

c) rozvedená, rozvedený    3 

d) vdova, vdovec    4 

SOCIÁLNE POSTAVENIE:        

a) zamestnanec    1 

b) študent    2 

c) dôchodca    3 

d) nezamestnaný     4 

e) občan so zdrav. Postihnutím   5 

f) podnikateľ, živnostník    6 

g) žena na MD, RD   7 

h) iné – vypíšte: ...................................................................... 
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1. – 2. KTORÉ Z NASLEDOVNÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB VYUŽÍVATE, RESP. MÁTE S NIMI OSOBNÚ SKÚSENOSŤ?  ZHODNOŤTE ICH 

KVALITU (súkromie, odbornosť, prístup k užívateľom) A DOSTUPNOSŤ (vzdialenosť, cena, bezbariérovosť) – využite 

hodnotenie 1 = výborný, najlepší...., 5 = nedostatočný, zlý. (Vyplňte len tie riadky, kde môžete službu hodnotiť na 

základe osobnej skúsenosti – vlastnej alebo Vašich najbližších príbuzných) 

 

3. TERAZ Z NICH VYBERTE TÝCH 5 SLUŽIEB, KTORÝCH ROZVOJ DO BUDÚCNOSTI POKLADÁTE V MESTE ŽILINA ZA NAJDÔLEŽITEJŠÍ. 

Označte ich v treťom stĺpci číslami od 1 po 5, podľa dôležitosti: 1= najviac dôležité... atď. 

 

      

SOCIÁLNE   SLUŽBY 
 

DÔLEŽITÉ DO BUDÚCNOSTI 

    (poradie 1 až  5) 
 

  DOSTUPNOSŤ   (známka 1 až 5) 
 

KVALITA           (známka 1 až 5) 

SOCIÁLNE SLUŽBY VŠEOBECNE, resp. pre všetkých    

Terénna opatrovateľská služba  (opatrovateľská služba v domácnosti)    

Nepretržitá (non-stop) opatrovateľská služba      

Stredisko osobnej hygieny    

Prepravná služba so sprievodom    

Odľahčovacia služba    

Sociálne poradenstvo    

Práčovňa    

Domov sociálnych služieb pre dospelých    

Hospic a domáca hospicová starostlivosť    

Komunitné centrum    

SOCIÁLNE SLUŽBY PRE  RODINY S DEŤMI    

Asistenčné služby pre rodinu a deti /príležitostná pomoc a služba/    

Náhradná rodinná starostlivosť – pestúnske rodiny    

Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti    

Profesionálne rodiny    

Detské jasle    

Nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež    

Domov sociálnych služieb pre deti    

Domov pre osamelých rodičov – núdzové bývanie    

Domov na pol ceste    

Detský domov    

SOCIÁLNE SLUŽBY PRE  OSOBY OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM    

Terénne Sociálne Poradenstvo (pre ľudí bez domova, ľudí pracujúcich v sex 

biznise, užívateľov návykových látok, jednohodnotovo orientovanú mládež punk, 

skinheads, hooligans a i., ľudí zo sociálne znevýhodnených komunít) 

   

Nízkoprahové denné centrum    

Útulok    

Nocľaháreň    

SOCIÁLNE SLUŽBY PRE  OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM    

Tlmočnícka služba pre nepočujúcich    

Sprievodcovská služba pre nevidiacich    

Zariadenie podporovaného bývania    
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Rehabilitačné stredisko pre osoby so zdravotným postihnutím    

SOCIÁLNE SLUŽBY PRE  SENIOROV, dôchodcov    

Linka dôvery pre seniorov    

Monitoring seniorov  (pravidelné telefonické a osobné kontaktovanie)    

Denné centrum  (klub dôchodcov)    

Jedáleň  (pre dôchodcov aj počas víkendov a sviatkov)    

Denný stacionár pre dôchodcov    

Zariadenie opatrovateľskej služby    

Domov dôchodcov    

INÉ SLUŽBY – uveďte konkrétne:    

 

4. KAM BY STE SA OBRÁTILI SO ŽIADOSŤOU O POMOC, AK BY STE JU POTREBOVALI (pri riešení akýchkoľvek sociálnych 

problémov), resp. kde získate potrebné informácie o sociálnych službách poskytovaných v Žiline a okolí? 

Uveďte konkrétne:  

.................................................................................................................................................................................. 

5. AKÚ FORMU INFORMOVANIA O POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V MESTE ŽILINA BY STE PRIVÍTALI? 

 

a) osobné kontaktovanie      1 

b) letáky, bulletiny do schránky     2 

c) prostredníctvom internetovej stránky    3 

d) regionálna tlač  (Žilinský Večerník, MY, Žilinské ECHO) 4 

e) mestská TV, rozhlas      5 

f)  prostredníctvom emailov     6 

g) iná forma – uveďte konkrétne: 

 ............................................................................................................................................................................... 

 

6. AKO BY SA  PODĽA VÁS MOHLO ZLEPŠIŤ ZAČLENENIE  ZNEVÝHODNENÝCH  OSÔB  DO  SPOLOČNOSTI? (napr. osôb so 

zdravotným postihnutím a pod.)  ČO BY TOMU POMOHLO?  Uveďte konkrétne:  

 

.................................................................................................................................................................................. 

 

7. KTORÝM SKUPINÁM OBYVATEĽOV MESTA BY SA MALA PODĽA VÁS VENOVAŤ VÄČŠIA POZORNOSŤ? 

a)  seniorom         1 

b)  rodinám s deťmi       2 

c)  osobám so zdravotným postihnutím /znevýhodnením  3 

           d) neprispôsobivým občanom, osobám ohrozeným závislosťou (alkohol, drogy..., jednohodnotovo orientovanej 

 mládeži /punk, skinheads, hooligans /, ľuďom bez domova)  4 

e)  občanom postihnutým chudobou     5 

f)  azylantom, utečencom, etnickým a národnostným menšinám  6 

j)iným – uveďte konkrétne:  

 ......................................................................................................................................... 

 

8. MYSLÍTE SI, ŽE PROBLÉMY URČITÝCH SKUPÍN OBYVATEĽOV BY MALI RIEŠIŤ: (napríklad ľudia bez domova, 

marginalizované rómske komunity, problémová mládež, azylanti...)  
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a) magistrát (Mesto)        1 

b) spoločnosť ako celok       2 

c) len oni sami         3 

d) nevnímam to ako nevyhnutný problém na riešenie    4 

e) je mi to jedno        5 

f) iné – uveďte konkrétne: ............................................................................................................................................... 

    MÔŽETE UVIESŤ AJ NÁVRHY NA RIEŠENIE: 

.................................................................................................................................................................................. 

9. V RÁMCI PREVENCIE SOCIÁLNYCH PROBLÉMOV – AKÉ SLUŽBY,  AKTIVITY VÁM V NAŠOM MESTE CHÝBAJÚ, RESP. BY MALI 

PODĽA VÁS BYŤ?   

Uveďte konkrétne:  

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

(napríklad: pre seniorov – klubová/záujmová činnosť, hospic; pre osoby so zdravotným postihnutím – 

dostupnosť vzdelania, bývania, pracovných príležitostí, bezbariérovosť; pre rodiny s deťmi – asistenčné služby, pre 

ohrozené osoby – streetwork, nízkoprahové centrum, komunitné centrum, terénna sociálna práca, komunitná 

sociálna práca...) 

 

10.   MIESTO PRE VAŠE PRIPOMIENKY A POZNÁMKY: V tomto dotazníku ste odpovedali na viacero otázok. Možno 

vám niečo chýbalo, čo považujete za potrebné uviesť. Budeme radi, ak tento priestor využijete aj na 

prípadné návrhy na rozvoj sociálnych služieb v meste a pod. 

 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

Ď A K U J E M E  

ZA VAŠE NÁZORY !  

 

 

 

 
 
 
 
 

MESTO ŽILINA UVÍTA VAŠU POMOC:   
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Ak máte záujem spolupracovať pri tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina a i., prosíme vás 
o vyplnenie nižšie uvedenej  návratky, ktorú odovzdáte samostatne anketárovi/ke, poprípade ju môžete vyplniť 
v elektronickej podobe. Predmetnú návratku nájdete na stránke Mesta Žilina v sekcii KOMUNITNÝ PLÁN MESTA ŽILINA.1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Vyplnením nasledujúcej návratky/prílohy dávate Mestu Žilina súhlas s evidenciou vašich údajov počas trvania spolupráce 
v zmysle Zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

MENO:  ............................................................................................................................................................ 

ADRESA:  .......................................................................................................................................................... 

TELEFÓN:  ......................................................................................................................................................... 

E-MAIL: ............................................................................................................................................................ 

AKO BY STE CHCELI,  RESP. MOHLI POMÔCŤ (ak ešte neviete konkrétne, nemusíte uvádzať):   

......................................................................................................................................................................... 
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6. ANALÝZA ZÁVEROV 

6.1 Otázka č. 1 a č. 2 Osobná skúsenosť so sociálnou službou, hodnotenie kvality a dostupnosti 

 

1. Analýza využívania sociálnych služieb, resp. osobnej skúsenosti so sociálnymi službami 

Dotazník obsahoval 35 rôznych foriem sociálnych služieb, ktoré boli rozdelené do 5 častí, a to podľa 

toho, komu sú určené. 

1. časť: sociálne služby všeobecne, resp. pre všetkých, 

2. časť: sociálne služby pre rodiny s deťmi, 

3. časť: sociálne služby pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením, 

4. časť: sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím, 

5. časť: sociálne služby pre seniorov, dôchodcov. 

 

Každému respondentovi boli tieto služby buď postupne čítané alebo dostal ich kompletný zoznam (na 

osobitnom liste A4), kde si ich mohol nerušene pozrieť a prečítať. 

Úlohou bolo označiť tie z nich, s ktorými má osobnú skúsenosť buď on sám alebo  niekto z jeho 

najbližších príbuzných. Ak mali takúto skúsenosť, mali zhodnotiť jej kvalitu a taktiež dostupnosť. 

Hodnotenie prebiehalo známkou 1 až 5 ako v škole.  

Bola tiež možnosť doplniť akúkoľvek inú sociálnu službu, ak mal odpovedajúci pocit, že sa v zozname 

takáto nenachádza. pozn.: Hodnotenie KVALITY služby pre naše účely znamenalo súkromie, odbornosť, 

prístup k užívateľom a hodnotenie DOSTUPNOSTI znamenalo vzdialenosť, cena, bezbariérovosť. 

V ďalšej časti sú hodnotené postupne všetky sociálne služby, s ktorými mali obyvatelia SKÚSENOSŤ 

(osobnú alebo v rámci najbližších príbuzných/rodiny).  

 V tejto súvislosti je vhodné uviesť, že viacerí respondenti sa vyjadrili, že uvedený zoznam 

sociálnych služieb je pre nich „ťažký....veľmi náročný“, pretože „takéto služby poznajú len minimálne“ 

,resp. „s niektorými službami sa nikdy nestretli“,    a to ani v praxi, ale ani ako s pojmom/názvom (napr.: 

Domov na pol ceste, Monitoring seniorov, Komunitné centrum, Terénne sociálne poradenstvo...). 

 Každý opýtaný mal pri tejto časti k dispozícii taktiež tzv. Manuál, t.j. zoznam všetkých týchto 

sociálnych služieb s vysvetlením, čo ktorá z nich znamená, napríklad: Práčovňa: umožňuje občanovi, ktorý 

nemá práčku, pranie osobného bielizne – zvyčajne spojená so strediskom osobnej hygieny. Treba 

konštatovať, že mnohých ľudí tieto veci ani nezaujímali.   

 Iní zase uviedli, že ich „nezaujíma, ako sa tá služba volá a či ju ľudia poznajú, ale dôležité je,  keď 

vznikne problém, aby vedeli na koho sa obrátiť a aby to kompetentní buď vyriešili   alebo aspoň pomohli, 

resp. poradili kde služby pre tento prípad poskytujú“ . 
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 Závery obsahujú okrem štatistického vyhodnotenia (početnosť, priemer, modus, frekvencia) aj 

slovný komentár a rebríček najčastejšie využívaných služieb.  

Sociálne služby, s ktorými majú obyvatelia najväčšiu skúsenosť CELKOVO  

Kvalita a dostupnosť sú ohodnotené priemernou známkou na stupnici od 1 do 5  ako v škole. 

Celkovo najlepšie (samozrejme spomedzi tých služieb, s ktorými majú respondenti najviac osobných 

skúseností), čo sa týka aj kvality aj dostupnosti, bola hodnotená služba Jedáleň pre dôchodcov.  

 

sociálne služby - total TOP skúsenosť  %
 

sk
ús

en
os
ť
 

kv
al

ita
 

do
st

up
no

sť
 

Detské jasle  23,26% 1,94     2,17     

Domov dôchodcov  15,56% 2,19 2,37 

Sociálne poradenstvo  9,09% 2,81 2,60 

DSS pre dospelých 8,47% 2,36 2,31 

Jedáleň pre dôchodcov (aj cez víkendy a sviatky)  6,47% 1,74 1,67 

Terénna opatrovateľská služba 6,16% 2,30 2,40 

Detský domov 5,70%  2,43     2,46     

Denné centrum pre dôchodcov (klub dôchodcov) 5,70% 1,76 1,81 

Rehabilitačné stredisko pre osoby so ZP 5,55% 2,03 2,17 

Komunitné centrum 5,08% 1,82 2,13 

Práčovňa 4,93% 1,97 2,06 

Útulok 3,39% 2,50 2,73 

 

Jednoznačne najväčšiu osobnú skúsenosť majú obyvatelia so službami: detské jasle (23,26%) a domov 

dôchodcov (15,56%).    

Kvalita služby detské jasle bola hodnotená priemernou známkou 1,94 a služby domov dôchodcov horšie 

– priemernou známkou 2,19. 

Dostupnosť oboch týchto služieb bola hodnotená ešte horšie ako ich kvalita, a to konkrétne detské jasle 

známkou 2,17 a domov dôchodcov známkou 2,37. 

Sociálne služby, s ktorými majú obyvatelia najviac skúseností  TOP poradie – podľa počtu ľudí, 

ktorí majú s danou službou skúsenosť 
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Na prvom mieste je to služba „ detské jasle

je to služba „ sociálne poradenstvo“ a nasleduje 

 

Sociálne služby, s ktorými majú obyvatelia na

Priemerné známky pri hodnotení kvality služby sa pohybujú od 

po 2,81 (najhoršia známka), ktorou bola ohodnotená kvalita služby 

 

23,26%

15,56%

9,09%

Sociálne poradenstvo

DSS pre dospelých

Terénna opatrovate

Domov dôchodcov

Rehabilitačné stredisko pre osoby so ZP

Komunitné centrum

Denné centrum pre dôchodcov (klub dôchodcov)

Jedáleň pre dôchodcov (aj cez víkendy a sviatky)

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

detské jasle“, na druhom mieste „ domov dôchodcov

a nasleduje „ DSS pre dospelých“.  

Sociálne služby, s ktorými majú obyvatelia najviac skúseností  - PORADIE  pod

Priemerné známky pri hodnotení kvality služby sa pohybujú od najlepšej 1,74 (jedále

ktorou bola ohodnotená kvalita služby sociálne poradenstvo

9,09% 8,47%
6,47% 6,16%5,70% 5,70%5,55%5,08%

Sociálne poradenstvo

Útulok

Detský domov

DSS pre dospelých

Terénna opatrovateľská služba

Domov dôchodcov

né stredisko pre osoby so ZP

Práčovňa

Detské jasle

Komunitné centrum

Denné centrum pre dôchodcov (klub dôchodcov)

 pre dôchodcov (aj cez víkendy a sviatky)

1,82

1,76

1,74
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domov dôchodcov“. Na ďalšom mieste 

podľa KVALITY  

 

najlepšej 1,74 (jedáleň pre dôchodcov) 

sociálne poradenstvo. 

5,08%4,93%
3,39%

2,81

2,50

2,43    

2,36

2,30

2,19

2,03

1,97

1,94    

1,82

1,76

1,74



  KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL

 

 

Sociálne služby, s ktorými majú obyvatelia najviac skúseností 

 

Priemerné známky pri hodnotení dostupnosti sociálnych služieb sú v rozpätí od 

hodnotená dostupnosť pri službe Jedále

pri službe Útulok).  

 

ANALYTICKÁ ČASŤ 

 Na ďalších stranách sú definované 

aj v dotazníku) a pri každej kategórii je vyhodnotené jednak skupinové poradie pod

danou službou majú osobnú skúsenosť

�  početnosť zastúpenia odpovede 

�  početnosť zastúpenia odpovede 

�  AVG (aritmetický priemer) 

�  MODUS (najčastejšia uvádzaná

�  FREKVENCIA (výskytu jednotlivých 

dostupnosť služby). 

Pre lepšiu orientáciu boli v hodnotení 

 

 

 

 

Sociálne poradenstvo

Detský domov

Terénna opatrovate

Domov dôchodcov

DSS pre dospelých

Rehabilitačné stredisko pre osoby so ZP

Komunitné centrum

Denné centrum pre dôchodcov (klub dôchodcov)

Jedáleň pre dôchodcov (aj cez víkendy a sviatky)

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

orými majú obyvatelia najviac skúseností - PORADIE podľa DOSTUPNOSTI

Priemerné známky pri hodnotení dostupnosti sociálnych služieb sú v rozpätí od 

 pri službe Jedáleň pre dôchodcov) až po 2,73 (najhoršie hodnotená dostu

alších stranách sú definované sociálne služby rozdelené do tematických kategórií 

aj v dotazníku) a pri každej kategórii je vyhodnotené jednak skupinové poradie podľ

u službou majú osobnú skúsenosť, ako aj ďalšie analytické parametre, ktoré zobrazujú:

 zastúpenia odpovede - absolútny počet  (z celkového počtu 518 odpovedí)

 zastúpenia odpovede - % počet (z celkového počtu 518 odpovedí

uvádzaná hodnota/známka) 

(výskytu jednotlivých známok od 1 po 5, ktorými bola hodnotená kvalita aj 

Pre lepšiu orientáciu boli v hodnotení použité farebné škály a komentár. 

Útulok

Sociálne poradenstvo

Detský domov

Terénna opatrovateľská služba

Domov dôchodcov

DSS pre dospelých

né stredisko pre osoby so ZP

Detské jasle

Komunitné centrum

Práčovňa

Denné centrum pre dôchodcov (klub dôchodcov)

 pre dôchodcov (aj cez víkendy a sviatky)

1,81

1,67
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DOSTUPNOSTI 

Priemerné známky pri hodnotení dostupnosti sociálnych služieb sú v rozpätí od 1,67 (najlepšie 

2,73 (najhoršie hodnotená dostupnosť je 

sociálne služby rozdelené do tematických kategórií (tak ako boli 

aj v dotazníku) a pri každej kategórii je vyhodnotené jednak skupinové poradie podľa počtu ľudí, ktorí s 

alšie analytické parametre, ktoré zobrazujú: 

tu 518 odpovedí) 

odpovedí)  

bola hodnotená kvalita aj 

2,73

2,60

2,46    

2,40

2,37

2,31

2,17

2,17    

2,13

2,06

1,81

1,67
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Sociálne služby VŠEOBECNE, resp. pre všetkých 

SOCIÁLNE SLUŽBY 

všeobecne PORADIE

Sociálne poradenstvo

DSS pre dospelých

Terénna opatrovate

služba 

Komunitné centrum

Práčovňa 

Stredisko osobnej

Nepretržitá (non

služba 

Hospic a hospicová 

starostlivosť 

Prepravná služba so 

sprievodom  

Odľahčovacia služba 

Sociálne služby 

 

 

Odľahčovacia služba

Prepravná služba so sprievodom

Hospic a hospicová strostlivos

Nepretržitá (non-stop) služba

Stredisko osobnej hygieny

Komunitné centrum

Terénna opatrovateľ

DSS pre dospelých

Sociálne poradenstvo 

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

žby VŠEOBECNE, resp. pre všetkých – SKÚSENOSŤ: 

SOCIÁLNE SLUŽBY 

PORADIE  %
 

sk
ús

en
os
ť
 

kv
al

ita
 

do
st

up
no

sť
 

poradenstvo  9,09% 2,81 2,6

dospelých 8,47% 2,36 2,31

opatrovateľská 
6,16% 2,3 2,4

Komunitné centrum 5,08% 1,82 2,13

4,93% 1,97 2,06

osobnej hygieny 3,85% 2,92 2,92

(non-stop) 
3,39% 2,77 2,59

Hospic a hospicová 
3,08% 2,55 2,65

Prepravná služba so 
2,78% 2,56 2,83

ovacia služba  1,38% 2,67 2,56

 

Sociálne služby VŠEOBECNE, resp. pre všetkých – SKÚSENOSŤ:

čovacia služba

Prepravná služba so sprievodom

Hospic a hospicová strostlivosť

stop) služba

Stredisko osobnej hygieny

Práčovňa

Komunitné centrum

Terénna opatrovateľská služba

DSS pre dospelých

Sociálne poradenstvo 

1,38%

2,78%

3,08%

3,39%

3,85%

4,93%

5,08%

6,16%
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2,6 

2,31 

2,4 

2,13 

2,06 

2,92 

2,59 

2,65 

2,83 

2,56 

 
Ť: 

8,47%

9,09%
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Z prvej skupiny definovaných služieb majú obyvatelia najväčšiu skúsenosť: 

1. so sociálnym poradenstvom (9,1%)   

2. s DSS pre dospelých (8,5%). 

Kvalita služby sociálne poradenstvo bola ohodnotená priemernou známkou 2,8 a dostupnosť známkou 

2,6 (čiže kvalita je hodnotená horšie ako dostupnosť). Pri službe DSS pre dospelých je to naopak – lepšie je 

hodnotená jej dostupnosť (známkou 2,31) ako kvalita tejto služby (známkou 2,36), i keď rozdiely v kvalite a 

dostupnosti sú v tomto prípade menšie ako pri prvej službe, sociálne poradenstvo.  
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Sociálne služby pre RODINY S DE

SOCIÁLNE SLUŽBY 
S DEŤMI - PORADIE 

Detské jasle  

Detský domov  
Domov pre osamelých rodi
núdzové bývanie 

DSS pre deti 

Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 
Náhradná rodinná starostlivos
pestúnske rodiny 

Asistenčné služby pre rodinu a deti

Profesionálne rodiny
Nízkoprahové zariadenie pre deti a 
mládež 

Domov na pol ceste
 

Sociálne služby pre

Z druhej skupiny definovaných služieb majú obyvatelia 

� Detské jasle (23,26%). 

Druhou službou v poradí je detský domov (5,7%), ale už s ve

Kvalita služby detské jasle bola hodnotená priemernou známkou 1,94 (naj

dostupnosť tejto služby známkou 2,17 

dostupnosť „2“ – viď nasledujúca). 

Domov na pol ceste

Nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež

Asistenčné služby pre rodinu a deti

Profesionálne rodiny

Náhradná rodinná starostlivos

Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti

Domov pre osamelých rodi

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

Sociálne služby pre RODINY S DEŤMI – SKÚSENOSŤ: 

SOCIÁLNE SLUŽBY - pre RODINY  
PORADIE  

%
 s

kú
se

no
st

i 

kv
al

ita
 

23,26%  1,94  2,1

5,70%  2,43  2,46 
Domov pre osamelých rodičov - 

 2,62% 2,94 2,94

2,00% 2,62 2,23

asnej starostlivosti o deti  1,85% 1,92 2,17
Náhradná rodinná starostlivosť - 

1,69% 2 2,45

né služby pre rodinu a deti 1,23% 2,13 1,88

Profesionálne rodiny 1,23% 1,75 2,75
Nízkoprahové zariadenie pre deti a 

0,77% 2,6 2,2

Domov na pol ceste 0,46% 3,67 4,67

Sociálne služby pre RODINY S DEŤMI – SKÚSENOSŤ: 
 

novaných služieb majú obyvatelia jednoznačne najväčšiu skúsenos

Druhou službou v poradí je detský domov (5,7%), ale už s veľkým odstupom.

detské jasle bola hodnotená priemernou známkou 1,94 (najčastejšia z

tejto služby známkou 2,17 – teda horšou (v tomto prípade bola naj

Domov na pol ceste

Nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež

né služby pre rodinu a deti

Profesionálne rodiny

Náhradná rodinná starostlivosť - pestúnske …

asnej starostlivosti o deti

DSS pre deti

Domov pre osamelých rodičov - núdzové …

Detský domov

Detské jasle 

0,46%

0,77%

1,23%

1,23%

1,69%

1,85%

2,00%

2,62%

5,70%
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do
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no
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2,17  

2,46  

2,94 

2,23 

2,17 

2,45 

1,88 

2,75 

2,2 

4,67 

 

čšiu skúsenosť so službou: 

kým odstupom. 

častejšia známka bola „1“) a 

teda horšou (v tomto prípade bola najčastejšia známka za 

23,26%
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Sociálne služby pre OSOBY OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚ

SOCIÁLNE SLUŽBY pre osoby 
ohrozené sociálnym vylú
PORADIE  

Terénne sociálne poradenstvo

Nízkoprahové denné centrum

Nocľaháreň 

Útulok  
 

          Sociálne služby pre OSOBY OHROZENÉ 
 

Z tretej skupiny definovaných služieb majú obyvatelia 

� útulok (3,39%), 

� nocľaháreň (2,46%). 

V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma skupinami sociálnych služieb však ide o výrazne nižšiu mieru 

skúsenosti s týmito sociálnymi službami.

Kvalita služby útulok aj nocľaháre

bola v oboch prípadoch hodnotená horšie 

priemernou známkou 2,73.  

22%

Terénne sociálne poradenstvo
Nocľaháreň

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

Sociálne služby pre OSOBY OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM 

SOCIÁLNE SLUŽBY pre osoby 
ociálnym vylúčením -  

%
 s

kú
se

no
st

i 

kv
al

ita
 

do
st

up
no

sť
 

Terénne sociálne poradenstvo 0,62% 3,25 2,25

Nízkoprahové denné centrum 1,78% 2,00 2,29

2,46% 2,50 2,69

3,39% 2,50 2,73

OSOBY OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚ ČENÍM – SKÚSENOS

Z tretej skupiny definovaných služieb majú obyvatelia najväčšiu skúsenosť so službou:

V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma skupinami sociálnych služieb však ide o výrazne nižšiu mieru 

enosti s týmito sociálnymi službami. 

ľaháreň bola zhodne hodnotená priemernou známkou 2,5; 

bola v oboch prípadoch hodnotená horšie – pri nocľahárni známkou 2,69 a pri útulku ešte horšou 

7%

30%

41%

Terénne sociálne poradenstvo Nízkoprahové denné centrum
Útulok
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ENÍM – SKÚSENOSŤ: 

do
st

up
no

sť
 

2,25 

2,29 

2,69 

2,73 

 
SKÚSENOSŤ 

ť so službou: 

V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma skupinami sociálnych služieb však ide o výrazne nižšiu mieru 

 bola zhodne hodnotená priemernou známkou 2,5; dostupnosť už 

ahárni známkou 2,69 a pri útulku ešte horšou 

Nízkoprahové denné centrum
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Sociálne služby pre OSOBY so ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM – SKÚSENOSŤ: 

SOCIÁLNE SLUŽBY pre osoby so 
zdravotným postihnutím -  PORADIE 

%
  s

kú
se

no
st

i 

kv
al

ita
 

do
st

up
no

sť
 

Tlmočnícka služba pre nepočujúcich 1,08% 2,57 3,29 

Sprievodcovská služba pre nevidiacich 2,00% 1,92 2,77 

Zariadenie podporovaného bývania 2,00% 2,92 2,62 

Rehabilitačné stredisko pre osoby so ZP  5,55% 2,03 2,17 

 

Zo štvrtej skupiny definovaných sociálnych služieb majú obyvatelia najväčšie skúsenosti: 

� s rehabilitačným strediskom pre osoby so zdravotným postihnutím (5,55%). 

Zvyšné tri definované sociálne služby v tejto skupine sú na tom s mierou osobnej skúsenosti Žilinčanov 

na podobnej – nízkej úrovni (2% a menej). 
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Kvalita služby Rehabilitačné stredisko pre osoby so ZP bola hodnotená priemernou z

dostupnosť bola hodnotená horšie – priemernou známkou 2,17.

 

                Sociálne služby pre 

Tlmočnícka služba pre nepo

Sprievodcovská služba pre 

Zariadenie podporovaného bývania

Rehabilitačné stretisko pre osoby so 

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

né stredisko pre osoby so ZP bola hodnotená priemernou z

priemernou známkou 2,17.  

 OSOBY so ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM – SKÚSENOS

 

 

 

nícka služba pre nepočujúcich

Sprievodcovská služba pre 
nevidiacich

Zariadenie podporovaného bývania

né stretisko pre osoby so 
ZP
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né stredisko pre osoby so ZP bola hodnotená priemernou známkou 2,03 a 

 
SKÚSENOSŤ: 
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Sociálne služby pre SENIOROV, dôchodcov 

SOCIÁLNE SLUŽBY pre seniorov 
-  PORADIE  

Domov dôchodcov 

Jedáleň pre dôchodcov (aj po

sviatkov a víkendov) 

Denné centrum (klub dôchodcov)

Zariadenie opatrovate

Denný stacionár p

Linka dôvery pre seniorov

Monitoring seniorov

 

Sociálne služby pre

Z piatej skupiny definovaných sociálnych služieb majú obyvatelia 

� s Domovom dôchodcov – a to 15,6% respondentov.

S odstupom sú osobné skúsenosti s jedál

dôchodcov. 

� Kvalita služby Domov dôchodcov 

služby bola hodnotená ešte horšie – priemernou známkou 2,37. Naj

aj kvality, aj dostupnosti bola známka 2 

Linka dôvery pre seniorov

Monitoring seniorov

Denný stacionár pre dôchodcov

Zariadenie opatrovate

Denné centrum (klub dôchodcov)

Jedáleň pre dôchodcov (aj po
sviatkov a víkendov)

Domov dôchodcov

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

lužby pre SENIOROV, dôchodcov – SKÚSENOSŤ: 

SOCIÁLNE SLUŽBY pre seniorov 

%
 s

kú
se

no
st

i 

kv
al

ita
 

Domov dôchodcov  15,56% 2,19 

 pre dôchodcov (aj počas 

sviatkov a víkendov)  6,47% 1,74 

Denné centrum (klub dôchodcov) 5,70% 1,76 

Zariadenie opatrovateľskej služby 4,78% 2,23 

Denný stacionár pre dôchodcov 2,14% 2,07 

Linka dôvery pre seniorov 0,92% 3,00 

Monitoring seniorov 0,92% 3,33 

Sociálne služby pre  SENIOROV, dôchodcov  –  SKÚSENOSŤ: 

 

Z piatej skupiny definovaných sociálnych služieb majú obyvatelia najväčšiu skúsenos

a to 15,6% respondentov. 

odstupom sú osobné skúsenosti s jedálňou pre dôchodcov a denným centrom 

Kvalita služby Domov dôchodcov bola hodnotená priemernou známkou 2,19 a 

priemernou známkou 2,37. Najčastejšie uvádzanou známkou v prípade 

aj kvality, aj dostupnosti bola známka 2 – viď ďalšia strana.  

Linka dôvery pre seniorov

Monitoring seniorov

Denný stacionár pre dôchodcov

Zariadenie opatrovateľskej služby

Denné centrum (klub dôchodcov)

 pre dôchodcov (aj počas 
sviatkov a víkendov)

Domov dôchodcov
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do
st

up
no

sť
 

2,37 

1,67 

1,81 

2,10 

1,79 

3,50 

3,17 

 

šiu skúsenosť: 

ou pre dôchodcov a denným centrom – klubom pre 

bola hodnotená priemernou známkou 2,19 a dostupnosť tejto istej 

astejšie uvádzanou známkou v prípade 
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Iné sociálne služby 

 Celkom  4,3% opýtaných uviedlo nejakú inú sociálnu službu, s ktorou buď majú skúsenosť, alebo 
ju považujú za dôležitú do budúcnosti- a nebola uvedená v zozname. 
 Tabuľka zobrazuje všetky uvedené odpovede v doslovnom prepise tak, ako ich respondent uviedol. 
Farebne sú označené tie služby, ktoré sa opakujú. 

 

 

6.2 Otázka č. 3 - Sociálne služby dôležité do budúcnosti 

 

 Ďalšou úlohou pre respondentov bolo z predloženého zoznamu všetkých sociálnych služieb vybrať 
tých 5, ktorých rozvoj pokladajú do budúcnosti  v meste Žilina za najdôležitejší.  
 
 Svoje preferencie mali označiť známkou 1 až 5, pričom 1 znamenalo najviac dôležité. Na ďalšej 
strane je tabuľka č. 1 zobrazujúca vyhodnotenie preferencií a uvedené % hodnoty znamenajú, že respondent 
označil danú službu za dôležitú do budúcnosti – pričom nie je rozhodujúce, na ktorom mieste (1 až 5). 
Súčasťou je aj druhostupňová analýza respondentov, ktorí sa takto vyjadrili. Potom nasleduje tabuľka č. 2, 
ktorá zobrazuje sociálne služby s najlepšími priemernými hodnotami/známkami – pričom nie je 
rozhodujúce, aký počet respondentov túto službu označil (čiže sa mohlo stať, že niektorá sociálna služba má 
síce dobrú priemernú známku, t.j. respondenti ju považujú za prioritnú, ale celkovo ju vybralo (označilo za 
prioritnú) len málo opýtaných – napr. služba Domov na pol ceste  viď ďalej). 
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 Zoznam sociálnych služieb, ktorých rozvoj pokladajú obyvatelia Žiliny za najdôležitejší do 
budúcnosti 

Tabuľka ukazuje celkový počet respondentov (v % vyjadrení), ktorí označili danú službu za 

prioritnú do budúcnosti – pričom nie je rozhodujúce, na ktorom mieste (1 až 5). 

 

 

 

 

 

 

Asistenčné služby pre rodinu a deti 

(príležit. pomoc a služba) 11,1% 

Nepretržitá (non-stop) služba 10,9% 

Stredisko osobnej hygieny 10,5% 

Zariadenie podporovaného bývania 10,3% 

Náhradná rodinná starostlivosť- pestúnske 

rodiny 10,2% 

Denný stacionár pre dôchodcov 9,8% 

Terénna opatrovateľská služba (opatrov. 

služba v domácnosti) 9,4% 

Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 8,9% 

Profesionálne rodiny 8,5% 

Nízkoprahové zariadenie pre deti a 

mládež 8,3% 

Komunitné centrum 8,2% 

Monitoring seniorov (pravidelný kontakt) 7,4% 

Nízkoprahové denné centrum 6,8% 

Tlmočnícka služba pre nepočujúcich 6,8% 

Odľahčovacia služba 6,6% 

Prepravná služba so sprievodom 6,3% 

Linka dôvery pre seniorov 5,7% 

Terénne sociálne poradenstvo 3,8% 

Domov na pol ceste 1,8% 

 

 Sociálna služba %  

Detské jasle 41,91% 

Útulok  27,27% 

Domov dôchodcov 24,65% 

Sociálne poradenstvo 22,96% 

Domov pre osamelých rodičov- núdzové 

bývanie 17,56% 

Práčovňa 16,79% 

Rehabilitačné stredisko pre osoby so ZP 15,56% 

Denné centrum (klub dôchodcov) 15,41% 

Jedáleň (pre dôch. aj počas vík./sviatkov) 14,79% 

Detský domov 14,64% 

Domov sociálnych služieb pre dospelých 14,48% 

Sprievodcovská služba pre nevidiacich 14,48% 

Hospic a domáca hospicová starostlivosť 14,17% 

Domov sociálnych služieb pre deti 12,79% 

Nocľaháreň 12,64% 

Zariadenie opatrovateľskej služby 12,17% 
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Zoznam sociálnych služieb, ktorých rozvoj pokladajú

Najviac hlasov pre rozvoj sociálnych služieb do budúcnosti si získali h

1.  detské jasle (41,9%) 

2.  útulok (27,3%) 

3.  domov dôchodcov (24,7%) 

4.  sociálne poradenstvo (22,9%)

5.  núdzové bývanie (17,6%) 

6.  práčovňa (16,8%). 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY 
dôležité do 
BUDÚCNOSTI 

%  

1.Detské jasle 41,2%

2.Útulok 27,3%

3.Domov dôchodcov 24,7%

4.Sociálne poradenstvo 22,9%

5.Domov pre osamelých 
rodičov - núdzové 
bývanie 

17,6%

6.Práčovňa 16,8%

41,9%

27,3% 24,7% 23,0%

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

Zoznam sociálnych služieb, ktorých rozvoj pokladajú obyvatelia Žiliny za najdôležitejší do budúcnosti

 

rozvoj sociálnych služieb do budúcnosti si získali hlavne: 

sociálne poradenstvo (22,9%) 

 
DRUHOSTUPŇOVÁ ANALÝZA - podľ

vzdelania a MČ 

41,2% 
rovnako muži aj ženy, SŠ, bez rozdielu veku a výrazne najviac 
sídliská 

27,3% 
rovnako M aj Ž, hlavne centrum/Hliny so SŠ, najviac do 30 
rokov 

24,7% 
od 60 rokov vyššie a potom do 30 rokov, mierne viac Ž, SŠ 
vzdelanie, hlavne na sídliskách 

22,9% mierne viac Ž, hlavne SŠ do 39 rokov a najmä zo sídlisk

17,6% 
najmä do 39 rokov, hlavne Ž so SŠ, väčšina zo sídlisk

16,8% 
najviac centrum/Hliny, rovnako M aj Ž, viac od 18 do 39 
rokov, so SŠ  

23,0%
17,6% 16,8% 15,6% 15,4% 14,8% 14,6% 14,5%
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obyvatelia Žiliny za najdôležitejší do budúcnosti graf k TAB. č.1 

podľa pohlavia, veku, 

rovnako muži aj ženy, SŠ, bez rozdielu veku a výrazne najviac 

M aj Ž, hlavne centrum/Hliny so SŠ, najviac do 30 

od 60 rokov vyššie a potom do 30 rokov, mierne viac Ž, SŠ 

mierne viac Ž, hlavne SŠ do 39 rokov a najmä zo sídlisk 

čšina zo sídlisk 

y, rovnako M aj Ž, viac od 18 do 39 

14,5% 14,5% 14,2%
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7.Rehabilitačné stredisko 
pre osoby so ZP 

15,6% 
väčšina na sídliskách, mierne viac muži so SŠ, minimálne 
rozdiely pri veku 

8. Denné centrum (klub 
dôchodcov) 

15,4% 
najviac centrum/Hliny aj sídliská, ronako M aj Ž, SŠ vzdelanie 
bez rozdielu veku 

9.Jedáleň (pre 
dôchodcov aj počas  
víkendov  a sviatkov) 

14,8% rovnako vzdelanie aj pohlavie, od 60 rokov vyššie, okrem 
mestských častí 

10.Detský domov 14,6% 
muži aj ženy, hlavne zo sídlisk, SŠ aj ZŠ vzdelanie, hlavne do 
39 rokov 

11.Domov sociálnych 
služieb pre dospelých 

14,5% 
do 39 a od 60 vyššie, viac sídliská, viac ženy a SŠ vzdelanie 

12.Sprievodcovská 
služba pre nevidiacich 

14,5% 
hlavne centrum/Hliny, viac Ž, vek do 39 a potom od 60 vyššie, 
SŠ aj ZŠ vzdelanie 

13.Hospic a domáca 
hospicová starostlivosť 

14,2% 
sídliská najmä, SŠ aj VŠ vzdelanie, výrazne viac ženy, od 31 
rokov vyššie 

14. Domov sociálnych 
služieb pre deti 

12,8% 
hlavne SŠ od 19 do 49 rokov, viac ženy a sídliská 

15. Nocľaháreň 12,6% 
minimálne mestské časti, do 39 a od 60 rokov, rovnako M aj 
Ž, viac  SŠ vzdelanie 

 

TAB. č. 2 – najlepšie priemerné známky sociálnych služieb (1 = najviac dôležité...), ktorými 
obyvatelia označili prioritu do budúcnosti (t.j. čím lepšia známka, tým vyššia priorita rozvoja danej služby 
do budúcnosti). 
 

Zelenou farbou je vyznačených prvých 6 sociálnych služieb, ktoré si vybralo celkovo najviac 
opýtaných (viď. tab. nižšie). Za prioritu do budúcnosti teda považujú obyvatelia detské jasle a priradili im aj 
najvyššiu priemernú známku, t.j. prioritu (pozn. niektorí respondenti uvádzali k službe detské jasle aj 
materskú škôlku). 

Detské jasle (41,2%) 2,17 
Práčovňa (16,8%) 2,37 
Detský domov 2,40 

Terénna opatrovateľská služba  2,42 

Domov na pol ceste 2,42 

Nepretržitá (non-stop) služba 2,42 

Odľahčovacia služba 2,53 

Sociálne poradenstvo (22,9%) 2,59 
Asistenčné služby pre rodinu a deti  2,61 

Sprievodcovská služba pre nevidiacich 2,64 

Domov dôchodcov (24,7%) 2,65 
Linka dôvery pre seniorov 2,68 

Rehabilitačné stredisko pre osoby so ZP 2,70 

Domov pre osamelých rodičov - núdzové bývanie (17,6%) 2,71 
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Náhradná rodinná starostlivosť - pestúnske rodiny 2,71 

Domov sociálnych služieb pre dospelých 2,74 

Jedáleň (pre dôch. Aj počas vík. /sviatkov) 2,76 

Hospic a domáca hospicová starostlivosť 2,76 

Útulok (27,3%) 2,79 
Komunitné centrum 2,85 

Monitoring seniorov (pravidelné kontakt) 2,88 

Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 2,91 

Profesionálne rodiny 2,95 

Terénne sociálne poradenstvo 2,96 

Zariadenie opatrovateľskej služby 2,97 

Stredisko osobnej hygieny 3,00 

Nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež 3,02 

Domov sociálnych služieb pre deti 3,04 

Prepravná služba so sprievodom 3,05 

Denné centrum (klub dôchodcov) 3,07 

Nocľaháreň 3,17 

Denný stacionár pre dôchodcov 3,17 

Nízkoprahové denné centrum 3,20 

Zariadenie podporovaného bývania 3,28 

Tlmočnícka služba pre nepočujúcich 3,30 

 

6.3 Otázka č. 4 - Zdroj informácií o sociálnych službách 

 „Kam by ste sa obrátili so žiadosťou o pomoc, ak by ste ju potrebovali pri riešení akýchkoľvek sociálnych 
problém, resp. Kde získate potrebné informácie o sociálnych službách poskytovaných v Žiline a okolí? 
 
Išlo o otvorenú otázku a respondenti mali uviesť spontánne a konkrétne odpovede (bez zásahu anketára). 

� z odpovedí respondentov vyplýva, že vysoký podiel obyvateľov nevie, na koho by sa mali so 
žiadosťou o pomoc obrátiť, ani kde by získali potrebné informácie o sociálnych službách v našom 
meste – ide o takmer 42% opýtaných, 

� z ďalších odpovedí je druhá najpočetnejšia skupina  „Mesto, MsÚ, Mestský úrad“  kam by sa 
obrátilo o pomoc viac ako 20% odpovedajúcich, 

� na rodinu/priateľov/známych by sa obrátilo viac ako 9% respondentov a na Úrad práce necelých 7% 
respondentov poradie  ďalších odpovedí zobrazuje nasledujúca tabuľka. 
 

ODPOVEDE  % 

neviem, nepotreboval/-a som zatiaľ  41,8% 

Mesto, Mestský úrad, MsÚ 20,3% 

na rodinu, priateľov, známych 9, 4% 

Úrad práce, UPSVaR  6, 7% 
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Sociálka, Sociálna pois

na internete, web stránka

odbor sociálnych vecí na MsÚ 

Žilinský samosprávny kraj

úrady, príslušné úrady v meste 

klientske centrum MsÚ 

médiá, regionálne médiá 

všetky ostatné odpovede

 celkom 

 

 

 

Kam by ste sa obrátili so žiadosťou o pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

9,4%

6,7%

5,8%

4,8%
3,4%

neviem, nepotreboval/-a som zatia
na rodinu, priateľov, známych
Sociálka, Sociálna poisťovň
odbor sociálnych vecí na MsÚ
úrady, príslušné úrady v meste

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

Sociálka, Sociálna poisťovňa 5,8% 

na internete, web stránka 4,8% 

odbor sociálnych vecí na MsÚ  3,4% 

Žilinský samosprávny kraj  2,1% 

úrady, príslušné úrady v meste  2,0% 

klientske centrum MsÚ  1, 7% 

médiá, regionálne médiá  1,2% 

všetky ostatné odpovede spolu  1,1% 

celkom  100,0% 

ťou o pomoc, ak by ste ju potrebovali pri riešení akýchkoľvek 
 

41,8%

20,3%

3,4% 2,1%

2,0%
1,4% 1,2%

a som zatiaľ Mesto, Mestský úrad, MsÚ
ov, známych Úrad práce, UPSVaR

ťovňa na internete, web stránka
odbor sociálnych vecí na MsÚ Žilinský samosprávny kraj, VUCka
úrady, príslušné úrady v meste klientske centrum, zákaznícke centrum  MsÚ
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 sociálnych problém 

Žilinský samosprávny kraj, VUCka
klientske centrum, zákaznícke centrum  MsÚ
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Uvedený zoznam obsahuje všetky ostatné odpovede pri tejto otázke. 

OSTATNÉ  ODPOVEDE - otázka č. 4 – spolu 1,1% respondentov 

primátor, starosta  

linka dôvery, linka 112  

na lekára, lekárska pohotovosť, doktor  

na nejaké centrum sociálnych služieb  

poslanec  

komunitné centrum  

Náruč - poradňa pre rodinu v kríze, nemá dobré skúsenosti s úradmi  

Náruč alebo Lúč  

Náruč záchrany  

osobná asistentka  

polícia  

poradenská služba Horný Val  

ÚP - ale neochota, nič nevedeli  

zamestnávateľ  

charita  

kňaz, cirkev  

opatrovateľská služba  

DSS, domov dôchodcov  

 

 

ANALYTICKÁ ČASŤ - výsledky podľa pohlavia, veku, vzdelania, MČ 

ODPOVEDE 
neviem, nepotreboval som, 
netuším kde…  

o 5% viac muži ako ženy, hlavne základné/učňovské vzdelanie,   najmä od 60 rokov 
vyššie, hlavne mestské časti 

Mesto, Mestský úrad, MsÚ 
 mierne viac muži, hlavne základné/učňovské vzdelanie, najviac vo veku od 40 do 
59 rokov, hlavne centrum/Hliny 

Úrad práce 
rovnako muži aj ženy, hlavne SŠ a VŠ vzdelanie, najmä od 18-39 rokov, 
dvojnásobne viac mestské časti ako ostatné m. časti 

na rodinu, priateľov, známych 
rovnako muži aj ženy, najmä so základným/učňovským vzdelaním, dvojnásobne 
viac prímestské časti ako ostatné m. časti 

Sociálka, Sociálna poisťovňa 
mierne viac muži, klesá s rastúcim vzdelaním, hlavne od 40 do 49 rokov, hlavne 
centrum/Hliny 

odbor sociálnych vecí na MsÚ  minimálne z mestských častí, bez rozdielu vzdelania, hlavne 31-39 roční a od 60 
rokov vyššie 

na internete, web stránka 
minimálne  z mestských častí, výrazne málo základné/učňovské vzdelanie, často do 
60 rokov vyššie 
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6.4 Otázka č. 5 - Forma informovania o sociálnych službách 

„Akú formu informovania o poskytovaných sociálnych službách v meste Žilina by ste privítali?“  

 

Respondenti mali na výber zo 6-tich možností, pričom mohli označiť 1 max 2, ktoré preferujú. 

 Obyvatelia by o téme sociálne služby najviac privítali informovanie prostredníctvom 

letákov/bulletinov priamo do poštových schránok – uviedlo tak 35% opýtaných;  ďalšia tretina opýtaných 

uvíta informovanie prostredníctvom internetovej stránky Mesta a ďalších 28% respondentov preferuje 

regionálnu tlač. Toto sú teda tri najviac preferované formy informovania pre Žilinčanov. 

 

 

FORMY INFORMOVANIA  %  

letáky/bulletiny do schránky 35,4% 

prostredníctvom internetovej stránky  29,7% 

regionálna tlač (Žilinský Večerník, MY, 

Žilinské ECHO)  27,9% 

osobné kontaktovanie  18,5% 

mestská TV, rozhlas  11,7% 

prostredníctvom emailov  7,6% 

ostatné návrhy spolu  2,9% 
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Otázka č. 5:  Preferované for

Iné formy informovania o sociálnych službách v

 Respondenti uviedli okrem predchádzajúcich odpovedí ešte iné formy pre informovanie, celkom to 

bolo 2,9% opýtaných. V týchto odpovediach prevládali 

 

Forma informovania 

mestské/vývesné tabule, billboardy, plagáty na informa
(lebo ľudia, ktorí potrebujú pomoc sú zvä
financií)  
všetky uvedené formy  
Akcie - letáky  v uliciach  
nielen letáky, ale robiť aj pre 
celoštátne médiá 
klub dôchodcov  
plagáty v meste a dopravných 
stretnutia, mítingy v uliciach mesta 
spolu (2,9% z celkového po

 

 

ostatné spolu 

prostredníctvom emailov

mestská TV, rozhlas

osobné kontaktovanie

regionálna tla

internet

letáky/bulletiny do schránky

ostatné 
spolu 

prostrední
ctvom 

emailov

% 2,9% 7,6%

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

č. 5:  Preferované formy informovania o sociálnych službách 

 

Iné formy informovania o sociálnych službách v Meste 

Respondenti uviedli okrem predchádzajúcich odpovedí ešte iné formy pre informovanie, celkom to 

V týchto odpovediach prevládali mestské vývesné tabule.  

Forma informovania - iné návrhy: 

, billboardy, plagáty na informačných tabuliach  
udia, ktorí potrebujú pomoc sú zväčša bez TV a rádia, internetu aj 

 
ť aj pre ľudí niečo  

a dopravných prostriedkoch 
stretnutia, mítingy v uliciach mesta  
spolu (2,9% z celkového počtu dotazníkov) 

ostatné spolu 

prostredníctvom emailov

mestská TV, rozhlas

osobné kontaktovanie

regionálna tlač

internet

letáky/bulletiny do schránky

2,9%

7,6%

11,7%

18,5%

prostrední
ctvom 

emailov

mestská 
TV, rozhla

s

osobné 
kontaktov

anie

regionálna 
tlač

internet

11,7% 18,5% 27,9% 29,7%
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Respondenti uviedli okrem predchádzajúcich odpovedí ešte iné formy pre informovanie, celkom to 

ab
s.

 (
po
če

t) 

ných tabuliach  
ša bez TV a rádia, internetu aj 9 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 

27,9%

29,7%

35,4%

internet
letáky/bull
etiny do 
schránky

29,7% 35,4%
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6.5 Otázka č. 6 - Začlenenie znevýhodnených skupín do spoločnosti 
 
„Ako by sa podľa vás mohlo zlepšiť začlenenie znevýhodnených osôb do spoločnosti? Čo by tomu pomohlo? 
Uveďte konkrétne.“ 
 
 Išlo opäť o otvorenú otázku, kde mali respondenti uviesť spontánne odpovede (bez zásahu anketára), 

a to jednu alebo aj viac. 

 Pri tejto otázke bolo zaznamenaných veľmi veľa rôznorodých odpovedí a veľa ľudí prejavilo aj 

skutočný záujem  o riešenie sociálnych problémov v meste. 

 Odpovede respondentov boli rozčlenené do tematicky príbuzných skupín, pričom najdôležitejšie z 

nich sú tieto konkrétne návrhy: 

 

1.  PRÁCA : nájsť im vhodnú prácu, pomôcť im sa zamestnať, verejno-prospešné práce za ubytovanie a 

stravu (napr. bezdomovcom), pomoc pri hľadaní zamestnania, poskytovať rôzne výhody firmám, keď 

takýchto ľudí zamestnajú; umožniť im pracovať vo verejnej správe – takýto názor zdieľa celkom 24,8% 

opýtaných.            

 Takmer štvrtina opýtaných (24,8%) vidí ako najlepší spôsob na začlenenie znevýhodnených osôb 

do spoločnosti dať im možnosť sa zamestnať, zabezpečiť im prácu, pracovné príležitosti, ktoré by im 

podľa nich najlepšie s integráciu pomohli. 

 V rámci tejto skupiny odpovedí bola menšia skupina návrhov za verejno-prospešné práce pre 

mesto, taktiež niektorí navrhovali určité zvýhodnenia pre firmy, ktoré by tieto skupiny osôb zamestnávali 

a ďalšie návrhy boli vytvárať pracovné miesta pre znevýhodnených občanov v rámci štátnych úradov a 

inštitúcií a samosprávy.  

 

2.  INFORMOVANOSŤ: zabezpečiť viac informácií o sociálnych službách,  vytvorenie informačno-

poradenských centier, zabezpečiť lepší prístup  k informáciám pre znevýhodnených obyvateľov... 

      Takýto názor vyjadrilo spolu 16,7% opýtaných. 

Ďalších 1,3% respondentov navrhuje - väčšiu prezentácia a informovanosť o ich živote (živote 

znevýhodnených), o ich problémoch, diskusie v TV a rozhovory   s nimi... dať im šancu sa zviditeľniť v 

spoločnosti. 

 

3.  DEBARIERIZÁCIA : verejných priestorov, budov, autobusov, nízkopodlažné dopravné prostriedky, 

plošiny, debarierizácia panelákov, úradov... ale aj širšie chodníky pre kočíky a vozičkárov… Táto skupina 

odpovedí predstavuje spolu 10,6% . 
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4.  PODUJATIA , AKCIE : organizovať spoločné kultúrne, spoločenské, športové, verejné akcie a podujatia, 

benefičné koncerty, programy a semináre, organizácia celomestských aktivít so sociálnymi témami… Táto 

skupina odpovedí predstavuje celkom 10,3%. Necelých 10% respondentov uviedlo odpoveď „neviem, 

nerozmýšľal/-a som nad tým“. 

 

ODPOVEDE - NÁVRHY  %  

Ďalšie skupiny najdôležitejších návrhov, ktoré by podľa obyvateľov pomohli lepšiemu začleneniu 
znevýhodnených do spoločnosti  patria napr.:  rôzne finančné úľavy a zvýhodnenia (7,2%), celkovo viac záujmu 
a snahy o sociálne odkázaných (6,4%), taktiež ľudský prístup a odstránenie predsudkov (5,3%).  Necelých 5% 
respondentov si myslí, že by sa mali viac podporovať chránené dielne, budovať ich a len o niečo menej ľudí si 
myslí, že by sa mali vytvárať nové centrá a priestory pre znevýhodnené skupiny (4,3% odpovedí).  

ZVÝHODNENIA - finančné zvýhodnenia na rôzne veci, služby, daňové úľavy, lacnejšie bývanie, 

lacnejšia MHD pre nich... 
7,2% 

väčší ZÁUJEM o nich, viac snahy zo strany Mesta, celkovo viac pomoci sociálne odkázaným, viac  

sa o nich starať, aktívne sa o nich zaujímať, väčší záujem o ich život 
6,4% 

ľudský PRÍSTUP - brať ich ako rovnocenných, odstránenie predsudkov, brať ich normálne, 

rešpektovať ich... 
5,3% 

CHRÁNENÉ DIELNE  - podporovať a budovať ich 4,8% 

CENTRÁ  - vytvorenie komunitných centier, nové komplexy a priestory, kde by mohli tráviť svoj 

čas, miesta a zariadenia pre ľudí so ZP 
4,3% 

bývanie, azylové domy na prezimovanie, nocľah pre bezdomovcov, útulky, sociálne byty 2,8% 

lepšia sieť sociálnych služieb, lepšia spolupráca úradov a kompetentných, odbúranie byrokracie, 

sociálne poradne 
2,3% 

stretnutia s nimi, možnosť, aby sa prezentovali, stretnutia na vzájomné spoznávanie sa 1,4% 

chodiť viac za nimi, k nim domov, do terénu, opatrovateľky k nim, osobná asistencia... 1,3% 

vytvárať a podporovať spolky, OZ a organizácie, ktoré sa starajú o znevýhodnené osoby  1,2% 

zabezpečiť im vzdelávanie, kurzy,  podporovať ich vzdelávanie 1,2% 

rozširovať sieť náhradných a pestúnskych rodín 1,0% 

motivovať ich, nejako im dať pocit užitočnosti 1,0% 

lepšie zdravotnícke služby pre nich, rehabilitačné stredisko, ambulantná pomoc 1,0% 

iné odpovede – celkom  (tab. na ďalšej strane) 1,5% 

Spolu: 100% 
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iné odpovede – celkom: 

konkrétna individuálna pomoc, materiálna pomoc chudobným, bezbariérový prístup, Hájik je zle 
riešený aj pre kočíky 

0,1% 

nočné spoje 0,1% 

autobusy, častejšie spoje 0,1% 

plynulý prechod detí z domovov do reálneho života 0,1% 

podporovať  Jašidielňu 0,1% 

práčovňa pre bezdomovcov 0,1% 

preprava postihnutých 0,1% 

rovnaké šance pre všetkých, zákon o integrácii do spoločnosti 0,1% 

dobrovoľníci 0,1% 

učiť deti zodpovednosti 0,1% 

nevenovať sa len Rómom 0,1% 

viac jaslí a škôlok 0,1% 

viac peších, cyklistických zón 0,1% 

viac zelene a oddychových zón v meste 0,1% 

zriadiť Radu seniorov pri MsÚ (ako je napríklad parlament mladých) 0,1% 

 podprahové odpovede spolu 1,5% 
 

návrhy % 
práca 24,8% 
informovanosť 16,7% 
debarierizácia 10,6% 
podujatia, akcie 10,3% 
neviem, nerozmýšľal som… 9,9% 
zvýhodnenia 7,2% 
väčší záujem 6,4% 
ľudský prístup 5,3% 
chránené dielne 4,8% 
centrá, komplexy, priestory 4,3% 
bývanie 2,8% 
lepšia sieť sociálnych služieb 2,3% 
stretnutia 1,4% 
chodiť viac za nimi 1,3% 
spolky a OZ 1,2% 
kurzy a vzdelávania 1,2% 
motivovať ich 1,0% 
zdravotné služby 1,0% 
väčšia prezentácia ich života 1,3% 
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Návrhy na začlenenie znevýhodnených osôb do spoločnosti 

 

6.6 Otázka č. 7 - Ohrozené skupiny obyvateľov 

„Ktorým skupinám obyvateľov v meste by sa mala podľa vás venovať väčšia pozornosť?“ Respondentom 

bolo ponúknutých 6 možností – skupín obyvateľov, z ktorých si mali vybrať1 príp. najviac 2. 

 

 Vysokú pozornosť si podľa obyvateľov mesta zaslúžia hlavne rodiny s deťmi (cez 50% odpovedí). 

Na okraji záujmu naopak stojí skupina „azylanti, utečenci, etnické a národnostné menšiny“ (len 1,6% 

odpovedí). 

 

 

skupiny osôb  % 

 rodinám s deťmi  50,1% 

 osobám so zdravotným postihnutím  36,8% 

 občanom postihnutým  chudobou  17,6% 

 seniorom  14,8% 
 iným (všetkým rovnako = 5%...)  7,6% 

 občanom neprispôsobivým, osobám ohrozeným závislosťou  7,6% 

 azylantom, utečencom, etnickým a národnostným menšinám  1,6% 
 

24,8%
16,7%

10,6%
10,3%

9,9%
7,2%

6,4%
5,3%

4,8%
4,3%

2,8%
2,3%

1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
1,3%

práca
informovanosť
debarierizácia

podujatia, akcie
neviem, nerozmýšľal som nad tým

zvýhodnenia
väčší záujem
ľudský prístup

chránené dielne
centrá, komplexy, priestory

bývanie
lepšia sieť sociálnych služieb

stretnutia
chodiť viac za nimi

spolky a OZ
kurzy a vzdelávania

motivovať ich
zdravotné služby

väčšia prezentácia ich života
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Otázka č. 7:   Sk

výsledky pod

Pre rodiny s deťmi sa vyslovili mierne viac muži, najmä so SŠ vzdelaním, hlavne vo veku 31 
rokov, a to hlavne zo sídlisk aj mestských 
 
INÉ SKUPINY 
 Z iných odpovedí (ktorých bolo
opýtaných uviedlo, že rovnaká pozornos

 Iné skupiny osôb, ktorým by sa mala venova
(celkom = 7,6%) 

 všetkým rovnako 

 osamelým rodičom, nekompletným rodinám

 deťom a mládeži 

 nie Rómom 

 mladým rodinám 

 nadaným deťom kvalitnejšie vzdelanie krúžky 

 nezamestnaným 

 strednej vrstve 

azylanti, ute…

neprispôsobi…

iným

seniori

občania …

osoby so ZP

rodiny s deťmi

1,6%
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č. 7:   Skupiny, ktorým by sa mala venovať zvýšená pozornosť 

 

výsledky podľa pohlavia, veku, vzdelania, MČ 
 

mi sa vyslovili mierne viac muži, najmä so SŠ vzdelaním, hlavne vo veku 31 
rokov, a to hlavne zo sídlisk aj mestských častí.  

Z iných odpovedí (ktorých bolo celkom 7,6%) je najpočetnejšia skupina
pozornosť by sa mala venovať všetkým uvedeným skupinám

Iné skupiny osôb, ktorým by sa mala venovať pozornosť 

čom, nekompletným rodinám 

om kvalitnejšie vzdelanie krúžky  

%

7,6%

7,6%

14,8 %

17,6%

36,8%
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mi sa vyslovili mierne viac muži, najmä so SŠ vzdelaním, hlavne vo veku 31 – 39 

etnejšia skupina odpovedí taká, že 5% 
všetkým uvedeným skupinám osôb. 

% 

5,0% 

0,8% 

0,6% 

0,4% 

0,2% 

0,2% 

0,2% 

0,2% 

50,1%
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6.7 Otázka č. 8 - „Myslí te si, že problémy ur
 

Respondenti dostali na výber z 5
– tú, ktorú preferujú.  Napriek tomu niektorí respondenti ozna
ako 52% opýtaných si myslí, že sociálne problémy
respondentov riešenie prisudzuje Mestu Žilina
 

Problémy má rieši

 spoločnosť ako celok 

 Mesto  

 len oni sami 

 nevnímam to ako problém na riešenie

 je mi to jedno 

 iné návrhy  
 

Problémy ur

 
Z prieskumu vyplynulo, že problémy ur

mierne viac ženy ako muži, hlavne so SŠ vzdelaním, vo veku najmä od 31 do 39 rokov a potom od 60 rokov 
vyššie, hlavne z centra mesta/Hlín. 
najpočetnejšia odpoveď „sociálne problémy by mal

 
 

je mi to jedno

nevnímam to ako problém na riešenie

spoločnos

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

te si, že problémy určitých skupín obyvateľov by mali rieši

espondenti dostali na výber z 5-tich možností uvedených nižšie, pričom si mali vybra
tú, ktorú preferujú.  Napriek tomu niektorí respondenti označili i dve možnosti. Ako nazna

že sociálne problémy by mala riešiť spoločnosť
prisudzuje Mestu Žilina 

Problémy má riešiť:  total  

ť ako celok  52,4%

45,2%

6,5%

nevnímam to ako problém na riešenie 2,2%

 1,4%

7,0%

Problémy určitých skupín obyvateľov by mali riešiť 

že problémy určitých skupín obyvateľov by malo rieši
muži, hlavne so SŠ vzdelaním, vo veku najmä od 31 do 39 rokov a potom od 60 rokov 

. Ďalších 7% obyvateľov uviedlo iné odpovede v
„sociálne problémy by mal riešiť štát, vláda“ – a to 3,2%. 

je mi to jedno

nevnímam to ako problém na riešenie

len oni sami

iné návrhy 

Mesto 

čnosť ako celok 

1,4%

2,20%

6,5%

7,0%
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ov by mali riešiť?“  

om si mali vybrať len 1 z nich 
Ako naznačuje tabuľka, viac 

nosť ako celok a naopak 45% 

52,4% 

45,2% 

6,5% 

2,2% 

1,4% 

7,0% 

 

 

ov by malo riešiť Mesto si myslia 
muži, hlavne so SŠ vzdelaním, vo veku najmä od 31 do 39 rokov a potom od 60 rokov 

ov uviedlo iné odpovede v ktorých dominuje 
 

45,2%

52,4%
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  Kto by mal riešiť sociálne problémy? %  
  štát, vláda 3,2% 

  rodina 0,7% 
  všetci spoločne  0,7% 
  kto to má riešiť, keď si nedajú povedať? 0,2% 
  Mesto - lebo v spoločnosti je to zneužívateľné  0,2% 
  mimomestské komunitné centrá  0,2% 
  sú to neriešiteľné problémy 0,2% 
  neziskové dobrovoľné organizácie 0,2% 
  parlament, vláda 0,4% 
  poslanci v obci a vláda 0,2% 
  príslušné organizácie 0,2% 
  treba od nich očakávať zmenu a postoj 0,2% 
  UPSVaR 0,2% 
  všetko treba riešiť okrem Rómov, medializácia ich problémov je 
hrozná (viď každodenné televízne noviny) 0,2% 

  spolu 7,0% 
 
Návrhy respondentov v otázke tykajúcej sa riešenia sociálnych problémov. 

  Budovať nocľahárne, pomoc mesta jednotlivcom. 
  Dôchodcom dopriať viac priestoru pre nich, domovy... 
  Klásť väčší dôraz na prevenciu. 
  Mala by to riešiť celá spoločnosť, ale Mesto by malo na to upozorňovať. 
  Mestská polícia - kým nebude poriadok, nebudú výplaty (pre mestskú políciu). 
  Príspevky mesta a štátu pre študentov zo sociálne slabých rodín. 
  Problémová mládež - treba riešiť s rodičmi; azylanti - môžu riešiť napr. Saleziáni, mníšky. 
  Riešením je zbaviť sa predsudkov a vzájomne komunikovať. 
  Rómski občania by si mali najskôr sami upratať okolo seba. 
  Rómskym komunitám postaviť dielne pod dozorom ich vlastných ľudí. 
  Štát by mal riešiť problémy s Rómami (ich pôrodnosťou, prideľovaním prídavkov a nezamestnanosťou). 
  Tvrdšia legislatíva, potravinové poukazy pre Rómov na určitú časť dávok. 
  V každom meste by na riešenie mali byť určení konkrétni ľudia. 
  Všetkým nezamestnaným, čo sú na podpore, by bolo treba dať robotu, aby sme nemuseli robiť na nich. 
  Vytvoriť centrum so sociálnou pomocou pre takéto skupiny ľudí. 
  Zabezpečiť na to financie. 
  Zabezpečiť pre nich ubytovanie, stravovanie, pomoc psychológa, právnika, lekára a iných (v danom zariadení), 
služby takýmto osobám poskytnúť bezplatne. 
  Zapájať verejnosť do programov, napr. kultúrnych, určených pre problémové skupiny. 
  Zapojiť ich do verejno-prospešných prác pre mesto a jeho rozvoj. 
  Zmeniť, zlepšiť zákony. 
  Zvýhodnenie úrokových sadzieb, štúdia pre potreby praxe, možnosti bývania spojené s praxou, starostlivosť 
podchytená  v rannom veku a potom prepojenie školy a rodičov. 

 
 



  KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  MESTA ŽILINA ..

 

57 
 

6.8 Otázka č. 9 „V rámci prevencie sociálnych problémov – aké služby, aktivity vám v našom meste 
chýbajú, resp. by mali podľa vás byť?  Uveďte konkrétne.“ 
 

 Išlo opäť o otvorenú otázku, kde mali respondenti uviesť spontánne odpovede. V prípade, že 
nevedeli uviesť žiadny návrh na riešenie - mali v dotazníku malú nápovedu. 

� získané odpovede respondentov boli veľmi rôznorodé   
� len 8,4% opýtaných nevedelo uviesť odpoveď, resp. uviedli, že sa nad tým nezamýšľali 
� tematicky príbuzné odpovede boli združené do skupín na ďalších stranách sú uvedené všetky 

skupiny odpovedí 
Najpočetnejšie skupiny návrhov v rámci prevencie sa týkajú: 

- práce a pomoci pri hľadaní práce (8,2%) 
- klubovej a záujmovej činnosti pre seniorov (8,0%) 
- klubov a centier pre mládež a sociálne znevýhodnených (7,9%) 
- rôznych akcií a podujatí so sociálnymi témami (7,8%) … 

 

návrhy preventívnych aktivít, opatrení % 

neviem, neuvažoval som nad tým 8,4% 

viac pracovných príležitostí, verejno-prospešné práce za stravu… 
práca - burzy práce pre znevýhodnených, pomoc pri hľadaní práce, 
poradenstvo 8,2% 

seniorom - kluby, záujmová činnosť, viac podujatí a aktivít o nich a pre 
nich, informácie, vzdelávanie, podpora ich aktívneho života... 8,0% 

komunitné centrum, nízkoprahové centrum, centrá pre mládež, 
klubovne… 7,9% 
viac kultúrnych/spoločenských/verejných akcií, koncerty v meste, 
hudba pre mladých, benefičné podujatia, viac akcií so sociálnymi 
témami 7,8% 

debarierizácia - bezbariérovosť -  schodov, ulíc, úradov, chodníkov... 6,5% 

pieskoviská, detské ihriská, športoviská pre mládež, neplatené a 
udržiavané, strážené, voľne prístupné 5,6% 

bývanie, vzdelanie pre znevýhodnených ľudí (lacné/dostupné), 
sociálne byty 4,8% 
športové aktivity pre rodiny, mládež, seniorov, verejné športoviská, 
propagácia športu, športovo-spoločenské podujatia, skate-parky, aqua 
parky.. 4,8% 

 
 
 
 
 
 
 



  KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  MESTA ŽILINA ..

 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREHĽAD a grafické znázornenie – prvých desať najpočetnejších skupín odpovedí 
 

všetkým týmto skupinám pomoc - akcie, kluby, poradenstvo, služby...  4,2% 

Informačné centrá -  chýba informovanosť!  Centrá pomoci pre sociálne prípady  4,1% 

viac záujmu, aj zo strany Mesta, viac projektov, sociálnych služieb celkovo, spolupráca organizácií, menej 
byrokracie...  

4,1% 

terénna sociálna služba, práca, pracovníci v uliciach, na sídliskách, chodiť za odkázanými do bytov, návštevy 
seniorov  

3,9% 

viac zelene a parkov, oddychových zón, parkov pre deti  3,9% 

hospic a hospicová starostlivosť  3,4% 

Centrum - jedáleň/vývarovňa, práčovňa, osobná hygiena, svojpomocné aktivity...  3,3% 

rodiny - pomoc mladým rodinám, poradenstvo, výchova k rodičovstvu, výchova detí, vzájomná výmena skúseností, 
o pestúnskych a náhradných rodinách info...akcie pre rodiny  

3,3% 

prevencia - na školách (drogy), prednášky lekárov, vzdelávanie detí, preventívne projekty mládeži, preventívne 
akcie polície, programy TV  

3,1% 

jasle, škôlky, kluby pre deti, materské centrá, svojpomoc mamičiek  2,7% 

krúžky pre deti, záujmová činnosť pre mládež  2,5% 

čistota a údržba zelene, poriadok v meste, lavičky, trávniky, parky...dostatok smetných košov, „venčoviská“ pre 
psov...  

2,3% 

azylové domy, útulky pre bezdomovcov, nocľaháreň  2,1% 

viac osvety, prednášok, informácií o ich živote a problémoch, workshopy...  2,1% 

poradenstvo - sociálne, právne, pracovné, pre rodiny...poradenské centrá  2,1% 

Mestská polícia - viac hliadok, zvýšiť ich aktivitu, aj právomoc, prevenciu  1,7% 

asistenčné služby pre dôchodcov a rodiny s deťmi  1,5% 

služby do domácností - rozvoz jedla, nákup, objednávky cez telefón, donáška liekov, aj večer, aj cez víkendy, 
zaistenie prepravy...  

1,4% 

osobný rozvoj - motivácia, vzdelávanie, kurzy na zvyšovanie sebavedomia...  1,0% 

8,2%

8,0%

7,9%

7,8%

6,5%

5,6%

4,8%

4,8%

4,2%

4,1%

viac pracovných príležitostí, verejno-prospešné práce za 
stravu…práca - burzy práce pre …

seniorom - kluby, záujmová činnosť, viac podujatí a 
aktivít o nich a pre …

komunitné centrum, nízkoprahové centrum, centrá pre 
mládež, klubovne…

viac kultúrnych/spoločenských/verjných akcií, koncerty 
v meste, hudba pre mladých, benefičné …

debarierizácia - bezbariérovosť -
schodov, ulíc, úradov, chodníkov...

pieskoviská, detské ihriská, športoviská pre 
mládež, neplatené a udržiavané, strážené, voľne …

bývanie, vzdelanie pre znevýhodnených ľudí 
(lacné/dostupné), sociálne byty

športové aktivity pre rodiny, mládež, seniorov 
(Petanque), verejné športoviská, propagácia …

všetkým týmto skupinám pomoc -
akcie, kluby, poradenstvo, služby...

Informačné centrá - chýba informovanosť!  Centrá 
pomoci pre sociálne prípady
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Domovy dôchodcov, penzióny - dôstojné miesto aj prostredie, lacnejšie  0,8% 

opatrovateľské služby -  pre rodiny s deťmi, pre seniorov, pre ZŤP  0,4% 

pre mamičky na MD - pružný pracovný čas, skrátené úväzky  0,4% 

sociálny taxík, príspevky na MHD, dopravu  0,4% 

ostatné spolu – viď ďalšia strana  3,1% 

 
Odpovede sústredené pod kategóriou „ostatné spolu“ sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 

Alkoholizmus! Je to celoslovenský problém - poradne, besedy s lekármi, hovoriť o tom.  

Bánová - pošta - otváracie hodiny po 16.30 - Dom  smútku.  

Civilné skupinky ľudí na ochranu sídlisk - hliadky.  

Hniezda záchrany - propagovať a podporovať.  

Poradenské on-line linky pre ľudí v krízových situáciách.  

Internetový portál o sociálnych veciach pre Mesto.  

Podporovať týchto ľudí, aby sa združovali. Ten , kto problém (sociálny alebo zdravotný) nemá, netuší aký je život zložitý.  

Lepšie zhodnotené sociálne príspevky od štátu, nielen v meste, v celom štáte.  

Mám problém niekde v meste „nakojiť“ a nakŕmiť dieťa  v súkromí.  

MHD - lacnejšia, lepšia, nízkopodlažná ...  

Na Hájiku chýbajú kurzy pre deti, a nie sú tu žiadne služby.  

Na Hájiku chýbajú služby pre dôchodcov, treba ísť až na Bulvár, do mesta.  

Namiesto obchodných centier stavať zariadenia pre dôchodcov radšej!  

Nejaké relaxačné centrum pre ľudí s problémom.  

Nezamestnaným systémový prístup, nielen jednostranné úľavy.  

Chránené dielne.  

Odchod žien do dôchodku - znižovanie hranice veku žien s viacerými deťmi.  

Pritiahnuť viac aktivistov a nových ľudí k danej téme.  

Športové centrá pre mládež v Bánovej.  

Útulok pre opustené zvieratá.  
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6.9 Otázka č. 10 - Odkazy a pripomienky 
 
Celkom 40,2% respondentov malo pre Mesto nejaký odkaz alebo pripomienku, čo predstavuje 261 
najrôznejších názorov a vyjadrení obyvateľov (a to na rôznorodé veci, nielen sociálne služby). 

 
 

Z odkazov a pripomienok obyvateľov možno zosumarizovať nasledovné problémy a témy, ktoré sa 
často opakovali: 

� V mestských zónach sú to najmä chodníky, cesty (žiadne chodníky, rozbité cesty), autobusové spoje 
(do centra mesta, nočné spoje), nedostatok služieb celkovo, nedostatok oddychových zón, zelene, 
detských ihrísk, parkov. 

� Odkazy obyvateľov centra mesta a na Hlinách súvisia často s parkovaním, vandalizmom, 
informovanosťou, týkajú sa i mládeže a negatívne ohlasy sú na výstavbu OC a nedostatok zelene a 
možností pre trávenie voľného času. 

� Na sídliskách je azda najvypuklejší problém so psičkármi, parkovaním, čistotou a nedostatkom 
zelene a oddychových zón, tiež požiadavky na zvýšenie hliadok a prevenciu Mestskej polície, 
vandalizmus  a požiadavky na zriadenie záchytnej stanice. 
 

Na nasledovnej strane je ukážka z odkazov a pripomienok obyvateľov Žiliny.  
 

PRIPOMIENKY, ODKAZY obyvate ľov Žiliny    -   UKÁŽKA  

Sledujem, že sa v meste dejú rôzne aktivity, ale je potrebné ich viac koordinovať, a čo sa osvedčí ako 
dobré - podporovať do budúcnosti.  

Väčšia informovanosť v meste, aby ľudia vedeli kam ísť a na koho sa obrátiť - a potom tiež nech sú 
tam ľudia, pracovníci, ktorí budú ochotní a nápomocní poradiť.  

Viac pracovať s mládežou, pomáhať riešiť jej problémy.  

Je potrebné zvýšiť počet (aj bezplatných) parkovacích miest.  

Zriadiť záchytku, riešiť výkaly psov, vybudovať hospic, riešiť problém parkovacích miest, vysádzať 
viac zelene.  

Lepšia súčinnosť Mesta s Úradom práce - hlavne pre ženy nad 50 rokov. Tiež ponúkať brigádne 
prácu práve na riešenie sociálnych problémov.  



  KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  MESTA ŽILINA ..

 

61 
 

Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb - hlavne kvalifikovaným a skúseným personálom; 
odstránenie princípu ziskovosti v sociálnom systéme.  

Viem o mnohých ľuďoch, ktorí využívajú jednotlivé centrá, jedálne, asistenčné služby... A chvália!  

Pokutovať psičkárov, vyselektovať priestory pre psov, vytvorenie parkovacích miest, oddychových 
zón, oplotené ihriská, zvýšiť počet hliadok v MP, vybudovať viac nájomných bytov, zlepšiť 
komunikáciu poslancov mestského zastupiteľstva, nariadiť aby časť nákladov stavby (napr. 10%) 
bolo na vytvorenie zelene.  

Zvýšenie počtu hliadok MP na psičkárov a ich pokutovanie, smetné koše na psie exkrementy, 
neochotní pracovníci na sociálnej poisťovni, nechcú informovať ľudí na čo majú nárok a na čo nie, 
bolo by potrebné začleniť bezdomovcov do revitalizácie a umožniť im pracovať.  

V meste sa rozvíjajú obchodné centrá, ale pre ľudí, ktorí na to nemajú, sa nerozvíja nič. Peniaze by z 
našich daní mali ísť do základných škôl a predškolských zariadení, čomu prikladám veľký dôraz. 
Samozrejme pomoc slabším, ale nie lenivým.  

Neviem o meste nič moc, pretože som na vozíčku a aj po sídlisku sa ťažko pohybujem, nieto ísť do 
mesta! Na prepravnú službu som čakala 3 hodiny!  

Máme babičku v DSS v meste. Nemôžem povedať nič zlé na ochotu personálu, ale niektoré veci sú 
tam postavené na hlavu: budova je uzatvorená, samé schody a zlý prístup, takže niektorí sa dostanú 
vonku len párkrát do roka. Prečo tam mesto nepošle napríklad dobrovoľníkov, mladých ľudí čo by 
sestričkám pomohli? Ďalšia vec je strava - mnohí ľudia tam nemajú zuby alebo nemôžu jesť jedlá, čo 
im dávajú - potrebujú to rozmixovať, ale! Skúsil niekto z kompetentných niekedy ochutnať ten mix? 
často je to úplne nechutné a potom sa veľmi veľa jedla vyhadzuje a zbytočne to platíme. Takýto 
seniori by mali predsa dostávať aj stravu  takú, že by sa niekto vopred nad tým zamyslel!  A o tom, že 
sa personál nemá kedy ani s babkami rozprávať a tobôž im napríklad masírovať ubolené telo ani 
nehovorím...je to smutné, že naša spoločnosť takto funguje. A peniaze na drahé súkromné sanatóriá 
proste nemáme…a ani doma sa o ňu starať nezvládneme. 
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6.10 Možnosť spolupracovať s Mestom

 Na záver – po ukončení rozhovoru 

Mestom, jednak pri ďalšej tvorbe komunitného plánu, ale aj pri iný

sociálnej problematiky), a to formou akejko

návratky) a poskytne na seba kontakt a v budúcnosti bude Mestom oslovený/

 V takomto prípade boli zozbierané konta

tieto údaje Mesto eviduje osobitne) – 

Doleuvedený graf znázorňuje podiel týchto záujemcov na celkovom po

o 3,1%. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet záujemcov o spoluprácu z radov obyvate

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

spolupracovať s Mestom 

ení rozhovoru – mal každý zúčastnený možnosť zapoji

alšej tvorbe komunitného plánu, ale aj pri iných príležitostiach 

a to formou akejkoľvek dobrovoľníckej práce – tým, že prejaví súhlas (vyplnením 

návratky) a poskytne na seba kontakt a v budúcnosti bude Mestom oslovený/-á. 

V takomto prípade boli zozbierané kontaktné údaje na konkrétne osoby (keď

 bola teda vytvorená databáza dobrovoľníkov  z radov ob

podiel týchto záujemcov na celkovom počte zrealizovaných rozhovor

3,08%  
ÁNO, mám  

záujem

96,92% NIE

et záujemcov o spoluprácu z radov obyvateľov 
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 zapojiť sa a spolupracovať s 

ch príležitostiach (týkajúcich sa 

tým, že prejaví súhlas (vyplnením 

 

ktné údaje na konkrétne osoby (keďže výskum je anonymný, 

níkov  z radov občanov Žiliny. 

te zrealizovaných rozhovorov – ide 
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7. Odporúčania 
 
Dlhodobo a systematicky pracovať na zvyšovaní informovanosti obyvateľov mesta o: 

� problematike sociálnych služieb, o priebežnom riešení sociálnych problémov, o situácii  

znevýhodnených občanov, 

� o ponuke sociálnych služieb v rámci mesta, o organizáciách, ktoré sa riešeniu sociálnych problémov 

venujú a môžu obyvateľom pomôcť pri riešení ich situácie, 

� o aktivitách, ktoré vyvíja Mesto pre riešenie sociálnych problémov – dať obyvateľom jasne najavo, v 

čom a ako im môže Mesto pomôcť, 

� o miestach, kde nájdu obyvatelia radu, pomoc a informácie zo sociálnej problematiky  (t.j. zvýšiť 

informovanosť o už existujúcich kontaktných miestach – napríklad klientske centrum...). 

 

 Skupine ľudí, ktorí prejavili záujem spolupracovať s Mestom formou dobrovoľníckej práce,  

vyjadriť jednak poďakovanie a jednak premyslieť systém pravidelnej „práce“ s nimi;   aktívne pracovať na 

rozširovaní skupiny dobrovoľníkov (Žilina má predsa celkovo vysoký dobrovoľnícky potenciál a tradíciu v 

tejto oblasti). 

 Sieťovať organizácie venujúce sa sociálnym službám, zaviesť systém ich pravidelného stretávania a 

výmeny informácií v priebehu roka (iniciátor Mesto). 

Systematicky sa venovať vzdelávaniu, rozvoju kompetencií a supervízii sociálnych pracovníkov, 

rozširovaniu siete terénnych sociálnych pracovníkov. 

 

� Využiť tvorivý potenciál pracovných skupín komunitného plánu a pokračovať v týchto aktivitách 

naďalej, rozvíjať ich aj zapojením ďalších odborníkov a kompetentných osôb. 

� Zintenzívniť spoluprácu s Úradom práce, Sociálnou poisťovňou, Žilinským samosprávnych krajom, 

Mestskou políciou, školami, regionálnymi médiami. 

� Realizovať pravidelne monitoring názorov obyvateľov mesta  - na zachytenie trendov  a sekundárne 

ho využívať aj ako možnosť zvyšovania informovanosti obyvateľov o sociálnych službách v meste 

(minimálne 1x za dva roky). 

� Realizovať hĺbkové rozhovory alebo diskusné skupiny so zástupcami každej zo znevýhodnených 

skupín na zistenie ich pohľadu na vec (napr. ľudia so zdravotným postihnutím sa často nemôžu 

vyjadriť alebo zapojiť do podobných výskumov názorov, a teda ani povedať svoj názor, ak napr. 

nepríde niekto za nimi domov, keďže sú imobilní alebo sú nepočujúci a pod.). 

 
 
 


