
Vyhodnotenie dotazníkového zisťovania potrieb ľudí so zdravotným 

znevýhodnením a ich rodín v oblasti sociálnych služieb v Trnave 

 

Dotazníkové zisťovanie potrieb ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín v oblasti 

sociálnych služieb v Trnave sa uskutočnilo v mesiaci máj 2018 a zapojilo sa doň spolu 228 

respondentov.  Výsledky zo zisťovania boli použité pri určovaní potrebnosti kapacít sociálnych služieb  

v rámci 1. aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020. 

1. Aký druh zdravotného znevýhodnenia má člen Vašej rodiny ?  

Z celkového počtu zapojených respondentov má 145 (63,6%) jeden druh zdravotného 

znevýhodnenia, v 83 prípadoch (36,4%) respondenti uviedli kombinované postihnutie. Najčastejším 

druhom zdravotného znevýhodnenia u zapojených respondentov bolo telesné postihnutie (58,8 %) 

a mentálne postihnutie (32,5%).   

Graf 1 – Prehľad zapojených respondentov  podľa druhu zdravotného znevýhodnenia  

 

 

2. Koľko rokov má zdravotne znevýhodnený člen Vašej rodiny?  

Najpočetnejšou skupinou osôb so ZP podľa veku zapojených do dotazníkového prieskumu boli 

občania v seniorskom veku  60 a viac rokov (33,3%), druhou najpočetnejšou skupinou boli osoby vo 

veku 30 – 50 rokov (21,5%) a následne skupina vo veku 6 – 18 rokov (15,3%). Do prieskumu sa 

zapojilo spolu 46 rodín s deťmi  so zdravotným znevýhodnením vo veku do 18 rokov.   
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Graf 2 - Prehľad o zapojených respondentoch podľa veku   

 

 

3. Kto (okrem člena so zdravotným znevýhodnením)  žije s Vami v spoločnej domácnosti?  

Z odpovedí na túto otázku vyplynulo, že v spoločnej domácnosti s členom rodiny so zdravotným 

znevýhodnením žije v 119 prípadoch jeho/jej manžel/manželka, v 17 prípadoch  partner/partnerka, 

ďalej nezaopatrené deti (45 respondentov), zaopatrené deti (40 respondentov) a rodičia (35 

respondentov). V 17 prípadoch bolo uvedené, že zdravotne znevýhodnený člen rodiny žije v zariadení 

sociálnych služieb (pozn. v zariadení pre seniorov).   

Graf 3 - Osoby žijúce v spoločnej domácnosti so zdravotne znevýhodneným členom  
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4. Čo tvorí príjem vo Vašej spoločnej domácnosti?  

Príjem rodín so zdravotne znevýhodneným členom tvorí najmä príjem zo starobného dôchodku (96 

respondentov) a z invalidného dôchodku (83 respondentov), čo korešponduje s vekom osôb so ZP 

zapojených do dotazníkového prieskumu. Príjem zo zamestnania deklarovalo 90 rodín a príjem 

samostatne zárobkovo činnej osoby 8 rodín. Príspevok na opatrovanie poberá 46 osôb, ktoré sa 

starajú o svojho zdravotne znevýhodneného člena rodiny. V 15 prípadoch boli osoby so zdravotným 

znevýhodnením poberateľom peňažného príspevku na osobnú asistenciu. V 11 prípadoch 

respondenti zároveň uviedli aj iný príjem, a to najmä rodičovský príspevok, vdovský a výsluhový 

dôchodok, či príjem z príležitostnej práce.   

Graf 4 - Prehľad o príjme rodín so zdravotne znevýhodneným členom   

 

 

5. Kto Vám pomáha pri starostlivosti o zdravotne znevýhodneného člena Vašej rodiny? 

Pri uvedenej otázke až 106 respondentov (46,5%) uviedlo, že o zdravotne znevýhodneného člena 

rodiny sa starajú osobne, resp. ďalší členovia ich rodiny žijúci v spoločnej domácnosti  a  nepomáha 

im nikto. V 68 prípadoch (takmer 30%) so starostlivosťou o člena rodiny so ZP pomáhali členovia 

rodiny, ktorí s ním/s ňou nežijú v spoločnej domácnosti. Pomoc dobrovoľníkov označilo 37 

respondentov (16%) a pomoc zo strany známych a priateľov 10 respondentov. V rámci odpovede iná 

pomoc (34 odpovedí, takmer 15%) respondenti uviedli, že im pomáhali najmä zamestnanci 

zariadenia (v prípade, že člen ich rodiny so ZP bol umiestnený v zariadení sociálnych služieb) a osobní 

asistenti. Takmer zanedbateľná bola pomoc susedov (3 respondenti), čo poukazuje na skutočnosť, že 

rodiny s členom so zdravotným znevýhodnením sú často izolované od okolia a uzatvárajú sa. 
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Graf 5 – Pomoc pri starostlivosti o zdravotne znevýhodneného člena rodiny  

 

6. O aký druh pomoci ide? 

Rodiny zapojené do dotazníkového prieskumu pri tejto otázke uviedli, že dostávajú pomoc najmä pri 

voľnočasových aktivitách (93 respondentov), ďalej nasledovala pomoc s domácimi prácami (84 

respondentov) a pomoc s nakupovaním (76 respondentov). Výrazná bola tiež pomoc pri zabezpečení 

sprievodu k lekárovi, do školy a na krúžky (78 respondentov).  Pomoc  pri opatrovaní zdravotne 

znevýhodneného člena v neprítomnosti rodičov uviedlo 54 respondentov. Nezanedbateľná je aj 

finančná výpomoc, ktorú označilo 29 respondentov.  

Graf 6 – Prehľad o pomoci rodine so zdravotne znevýhodneným členom  
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7. V prípade dieťaťa/mladého človeka so zdravotným znevýhodnením: aké vzdelávacie zariadenie  

v súčasnosti navštevuje? 

Na uvedenú otázku odpovedalo spolu 67 respondentov (rodín), ktoré majú dieťa/ mladého človeka 

so zdravotným znevýhodnením (vo veku od 3 do 30 rokov). 66% z nich uviedlo (44 respondentov), že 

ich dieťa/mladý človek sa zúčastňuje vzdelávacieho procesu, naopak v 23 prípadoch (34%) dieťa 

/mladý človek aktuálne nenavštevuje žiadne vzdelávacie zariadenie. Z celkového počtu detí 

/mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí navštevovali vzdelávacie zariadenie (44 osôb) 

viac ako polovica (24 osôb) navštevuje špeciálnu základnú školu, 4 deti chodia do špeciálnej triedy ZŠ 

a 4 deti navštevujú materskú školu. Iba necelých 23% z nich (10 osôb) je  zapojených do inkluzívneho 

vzdelávania.    

Graf 7 – Prehľad o vzdelávacích zariadeniach, ktoré navštevujú deti/mladí ľudia so zdravotným 

znevýhodnením    

 

 

8. Uveďte rozsah vzdelávania  (v hodinách týždenne):  

Z celkového počtu detí/mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením zapojených do dotazníkového 

prieskumu, ktorí navštevujú vzdelávacie zariadenie (spolu 44 osôb), 41%  v ňom týždenne strávi viac  

než 20 hodín, 36% menej než 20 hodín a 14%  menej než 10 hodín.  Až  9% z tejto skupiny navštevuje 

vzdelávacie zariadenie iba v rozsahu  2 hodiny týždenne. 
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Graf 8 – Rozsah vzdelávania osôb so zdravotným znevýhodnením týždenne 

 

9. Koľko času trávi Vaše dieťa/ mladý človek so zdravotným znevýhodnením v kolektíve mimo 

domu?  

Cieľom otázky bolo zistiť, či a v akom rozsahu trávi zdravotne znevýhodnený člen rodiny čas  

v kolektíve rovesníkov mimo domáceho prostredia (napr. v školskom klube detí, v centre voľného 

času, v zariadení sociálnych služieb).  Z odpovedí, ktoré sa týkajú detí a mladých ľudí so zdravotným 

znevýhodnením vo veku 3 – 30 rokov vyplýva, že 29% z nich trávi denne viac než 4 hodiny mimo 

domáceho prostredia a 12% menej než 4 hodiny. 24% detí /mladých ľudí so ZP je v kolektíve niekoľko 

krát do týždňa, no nie denne a 13% sa dostane medzi rovesníkov iba niekoľko krát mesačne, resp. 

ročne. Až 13% detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením nemá možnosť tráviť čas 

v kolektíve.   

Graf 9 – Rozsah času detí a mladých ľudí so ZP stráveného  v kolektíve rovesníkov  
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10. Využívate v súčasnosti niektorú z uvedených sociálnych služieb? 

Z celkového počtu respondentov zapojených do dotazníkového prieskumu (228 osôb) využívalo 

v čase zisťovania niektorú zo sociálnych služieb spolu 114 respondentov (rodín), t.j. 50%. Najviac 

využívanými službami pritom boli: denný stacionár pre osoby so zdravotným znevýhodnením (30 

osôb), zariadenie pre seniorov (28 osôb), tlmočnícka služba (25 osôb) a sprostredkovanie osobnej 

asistencie (18 osôb).  

              Graf 10 – Prehľad o využívaní  sociálnych služieb zo strany občanov so zdravotným znevýhodnením  

 

 

11. Ako ste spokojný/á so sociálnymi službami, ktoré Vaša rodina využíva?  

Mieru spokojnosti s poskytovanými sociálnymi službami vyjadrili respondenti nasledovne: 37% 

respondentov je veľmi spokojných so službami, ktoré sú im poskytované, 47% je spokojných a 16% 

nie je spokojných so sociálnymi službami. 

Graf 11 – Miera spokojnosti klientov s poskytovanými sociálnymi službami  
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12. Ak nie ste spokojný/á s existujúcimi sociálnymi službami, uveďte, prosím, hlavné dôvody. 

Z odpovedí respondentov na túto otázku vplynulo, že najčastejšími dôvodmi nespokojnosti občanov 

so sociálnymi službami sú: nedostatočné finančné prostriedky záujemcov o soc. služby, obmedzené 

kapacity existujúcich služieb, nevyhovujúce priestory a dlhé čakacie doby, absencia niektorých 

služieb. Tiež chýbajú možnosti pre aktivizáciu a zmysluplné trávenie času ľudí so zdravotným  

znevýhodnením v kolektíve ich rovesníkov (mimoškolská záujmová činnosť, chránené dielne, 

chránené bývanie...).  

Konkrétne uvádzané dôvody nespokojnosti so sociálnymi službami zo strany respondentov:    

- chýba mimoškolská záujmová činnosť (krúžky, detský kútik, denný tábor počas prázdnin pre 

mentálne postihnuté deti), prípadne aj v spojení so zdravými deťmi, aby sa deti učili navzájom si 

pomáhať a žiť spolu v spoločnosti,  

- pre deti s autizmom nie je v Trnave veľa možností, najmä čo sa týka terapií, do detského 

integračného centra sa dieťa s autizmom dostane len 1x mesačne,  

- nedostatok finančných prostriedkov a cenovo dostupných služieb (6 odpovedí),    

- nedostatočné kapacity zariadení (vysv. jedno zariadenie je pre veľmi veľa detí, rodina je 

v poradovníku už rok a stále nemá miesto u odborníkov), všetko strašne dlho trvá, všade treba 

čakať, čo je pre človeka s ŤZP  náročné,  

- malé /nevhodné priestory v dennom stacionári, ktorý navštevuje rodinný príslušník so zdravotným 

znevýhodnením, málo možností na cvičenie a iné pohybové aktivity, málo aktivít v prírode (3 

odpovede),  

- málo chránených dielní, preplnené kapacity napr. v chránenom bývaní, dlhá čakacia doba,  

- v prípade opatrovateľskej služby nájsť niekoho je takmer nemožné, ak už niekoho nájdeme, kladie 

si podmienky výkonu a samozrejme žiada vyššiu sumu, t.j. rodina musí doplácať , 

- nechcú zobrať dieťa do žiadneho zariadenia v Trnave,  

- neviem,  na čo má člen našej rodiny so zdravotným znevýhodnením nárok, 

- nie sú dostupné žiadne služby, 

- pri požiadavke na dodávku obedov sme dostali odpoveď, že kapacity sú vyčerpané. Ani žiadosti na 

opatrovateľku nebolo z mesta vyhovené,  
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- sme spokojní so službou (poskytovanou v zariadení sociálnych služieb), no privítali by sme  

rekonštrukciu obývaných jednotiek, 

- stretávanie a vzdelávanie v kolektíve primeranom veku, 

- sústavné šikanovanie, 

- v Trnave chýba možnosť odľahčovacej služby a tiež v Trnave chýba špecializované zariadenie pre 

seniorov,  

- zbytočné preháňanie ľudí a nadmerná byrokracia, 

- prevádzkové hodiny denného stacionára nekorešpondujú s väčšinou ponúk práce, nemáme veľa 

možností zlepšiť svoju sociálnu situáciu. 

 

13. Ako sú sociálne služby pre zdravotne znevýhodneného člena Vašej rodiny časovo a miestne 

dostupné?  

Pri hodnotení fyzickej dostupnosti sociálnych služieb najviac respondentov (44%) uviedlo, že musia 

prekonávať určitú vzdialenosť, ale dá sa to zvládnuť. Pre 32% respondentov sú služby ľahko 

dostupné a naopak pre 5% respondentov sú pre veľkú vzdialenosť/zlé dopravné spojenie služby 

ťažko dostupné.  

Graf 12 – Časová a miestna dostupnosť sociálnych služieb pre osoby so zdravotným znevýhodnením  

 

 

14. Ktoré služby má zdravotne znevýhodnený  člen Vašej rodiny zabezpečené v lokálnej komunite, 
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Za najdostupnejšie služby v komunite zapojení respondenti označili službu v dennom stacionári (18 

odpovedí) a zdravotné služby (8 odpovedí). 9 respondentov uviedlo, že v rámci svojej komunity 

nemajú k dispozícii žiadne služby a naopak 7 respondentov má k dispozícii všetky potrebné služby.  
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Graf 13 – Miestna dostupnosť služieb pre zdravotne znevýhodnených občanov  

 

* CPPP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

 

15. Ktoré služby má zdravotne znevýhodnený člen Vašej rodiny dostupné iba mimo lokálnej 

komunity ( t.j. vo vzdialenosti viac než 20 km od Vášho bydliska) ?  

Na uvedenú otázku odpovedalo iba 16 respondentov, pričom najčastejšou odpoveďou bolo 

konštatovanie, že dostupné iba mimo lokálnej komunity nie sú žiadne služby, resp. respondent nemal 

vedomosť o žiadnych službách (10 odpovedí). V 4 prípadoch boli ako nedostupné označené služby 

zdravotníckych zariadení (odborní lekári), v 3 prípadoch išlo o službu v dennom stacionári a služby 

fyzioterapeuta. 

 

Graf 14 - Služby pre osoby so zdravotným znevýhodnením dostupné iba mimo miestnej komunity  
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16. Považujete sociálne služby pre zdravotne znevýhodneného člena Vašej rodiny za finančne 

dostupné? 

Pre 38% respondentov sú služby cenovo dostupné, 26% uviedlo, že sa musia zrieknuť určitých vecí, 

aby si mohli službu dovoliť. Pre 7% respondentov sú služby pridrahé a dokážu ich zaplatiť iba  

s pomocou širšej rodiny, resp. známych a pre 5% sú služby cenovo nedostupné. Takmer štvrtina 

respondentov (23%) sa k finančnej dostupnosti služieb nevedela vyjadriť, keďže aktuálne nevyužívajú 

žiadnu službu.   

Graf 15 - Miera finančnej dostupnosti sociálnych služieb pre osoby so zdravotným znevýhodnením  
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17. a 18. Aký typ služieb Vašej rodine chýba a v akom časovom horizonte by ste službu 

potrebovali?   

Respondenti zapojení do dotazníkového prieskumu prejavili záujem o viaceré sociálne služby. 

Najvýraznejší dopyt bol po prepravnej službe (59 respondentov), rehabilitačnom stredisku (52 

resp.), odľahčovacej službe (47 resp.), dennom  stacionári (42 resp.) a opatrovateľskej službe (40 

resp.). V prípade opatrovateľskej služby až 28 zo 40 záujemcov boli vo veku do 60 rokov, to znamená, 

že o túto službu majú záujem nielen klienti v seniorskom veku.  

Graf 16 – Prehľad záujmu rodín so zdravotne znevýhodneným členom o sociálne služby  

 

     * DSS – domov sociálnych služieb  
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- odborné služby: logopédia, možnosť pravidelnej fyzioterapie, rehabilitácie (4 odpovede) a 

rehabilitačných pobytov (sú finančne nákladné), 

- zmysluplné trávenie času - mať možnosť zamestnania napr. v chránenej dielni, chránenom 

pracovisku, možnosť tráviť zmysluplne čas v malom kolektíve podobných detí vo vhodnom 

prostredí, s ochotnými a odborne vyškolenými ľuďmi, ktorí týmto deťom rozumejú a vedia, čo 

potrebujú, voľnočasové centrum, ihrisko, herňa pre dieťa s autistickou poruchou, začlenenie 

seniorov do kultúrneho života v meste,  sprevádzanie a častejšie vychádzky von,  

- príležitosti na vzdelávanie - potrebujeme špeciálnu MŠ/ZŠ pre deti so sluchovým postihnutím 

(funguje iba v BA), v TT je obrovský problém umiestniť dieťa do špeciálnej MŠ, kvôli nedostatku 

kapacít, v škole je potrebný osobný asistent pre dieťa. 

20.  Bola Vám niekedy poskytnutá odľahčovacia služba ?  

Na uvedenú otázku odpovedalo spolu 211 respondentov, pričom všetci uviedli odpoveď NIE, t.j. 

odľahčovacia služba nebola poskytnutá žiadnemu z nich. Odpovede korešpondujú s aktuálnou 

situáciu v oblasti poskytovania odľahčovacej služby v meste. V Trnave zabezpečujú túto službu iba 

sporadicky existujúci prevádzkovatelia zariadení pre seniorov, avšak len v prípade priestorových 

možností, preto je táto služba pre obyvateľov mesta takmer nedostupná. Odľahčovacia služba je 

významným opatrením pre poberateľov/-ky peňažného príspevku na opatrovanie (pre domácich 

opatrovateľov), keďže intenzívne opatrovanie člena rodiny so zdravotným znevýhodnením je 

spravidla fyzicky a psychicky veľmi náročné. Odľahčovacia služba je primárne určená na zotavenie 

a regeneráciu síl domácich opatrovateľov a je možné poskytovať ju v rozsahu 30 kalendárnych dní za 

1 rok.  

21.  Z akých dôvodov by ste mali záujem využiť odľahčovaciu službu?  

Z celkového počtu respondentov (228) prejavilo záujem o odľahčovaciu službu spolu 142 

respondentov (62%). O krátkodobé opatrovanie zdravotne znevýhodneného člena rodiny  

v prípade krízovej situácie malo záujem 112 respondentov. Zabezpečenie starostlivosti  

o znevýhodneného člena rodiny za účelom regenerácie domáceho opatrovateľa by využilo 90 

respondentov. 36 respondentov by využilo odľahčovaciu službu v oboch prípadoch.   

22.  Kde by ste uprednostnili poskytovanie odľahčovacej služby?   

Vo vzťahu k odľahčovacej službe by 110 respondentov uprednostnilo zabezpečenie tejto služby  

v domácom prostredí klienta a  54 v zariadení sociálnych služieb. V jednom prípade respondent 

uviedol, že akákoľvek pomoc pomôže, či už v domácom prostredí alebo v zariadení. 

Uprednostňovanie zabezpečenia sociálnej služby v domácom prostredí zo strany klientov 

korešponduje s trendom preferencie komunitných služieb poskytovaných terénnou a ambulantnou 

formou, vďaka čomu môžu klienti zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí.  

23.  Využívate službu osobnej asistencie?  

Z respondentov, ktorí odpovedali na danú otázku, 34 (19%) uviedlo, že využívajú osobnú asistenciu, 

128 (70%) odpovedalo, že službu nevyužívajú. 4 respondentom služba nebola priznaná a 15 (8%) 

nevedeli o možnosti využívať službu osobnej asistencie.    

Graf 17 - Prehľad o využívaní osobnej asistencie u osôb so zdravotným znevýhodnením  
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24.  Máte záujem o poradenské služby týkajúce sa ľudí so zdravotným znevýhodnením                           

v nasledujúcich oblastiach?  

Z odpovedí respondentov na túto otázku vyplýva výrazný záujem o poradenské služby, a to najmä 

v oblastiach: právne poradenstvo (97 respondentov), psychologické poradenstvo (75 respondentov) 

a voľnočasové aktivity -  šport, kultúra, relax, cestovanie (64 respondentov).  

Graf 18 – Prehľad záujmu ľudí so zdravotným znevýhodnením o poradenské služby  
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25.  Má zdravotne znevýhodnený  člen Vašej rodiny záujem o chránené pracovisko?   

Chránené dielne (pracoviská) sú príležitosťou pre pracovné začlenenie ľudí so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce. V chránených 

dielňach sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému 

stavu občanov so zdravotným znevýhodnením. Z respondentov, ktorí odpovedali na otázku (spolu 

172 odpovedí), prejavilo záujem o chránené pracovisko spolu 47 respondentov (27%). Využitie 

možnosti chráneného pracoviska je relevantné pre ľudí v produktívnom veku, ktorým ich zdravotné 

znevýhodnenie umožňuje pracovať. Z celkového počtu respondentov v produktívnom veku (18 – 60 

rokov) zapojených do dotazníka (104 osôb), tak o pracovné uplatnenie prejavilo záujem 45% z nich.  

Graf 19 -  Záujem ľudí so zdravotným znevýhodnením o chránené pracovisko  

 

 

26.  Má zdravotne znevýhodnený  člen Vašej rodiny záujem o chránené bývanie? 

Chránené bývanie (resp. podporované bývanie) je pobytová sociálna služba s celoročnou prevádzkou 

pre ľudí so zdravotným znevýhodnením vo veku od 16. rokov do dovŕšenia dôchodkového veku, 

v rámci ktorej skupinka klientov spoločne býva a hospodári za asistencie sociálnych pracovníkov. 

Klienti tejto služby sa sami podieľajú na chode domácnosti, a to upratovaním, spoločným varením a 

pod. S týmito úkonmi im pomáhajú asistenti. Služba je poskytovaná tak, aby bola čo najviac podobná 

bežnej domácnosti. Zo 192 respondentov, ktorí odpovedali na túto otázku, prejavilo záujem 

o podporované bývanie 31 z nich (16%). O uvedenú službu majú spravidla záujem klienti, ktorí sú 

schopní viesť s pomocou asistencie samostatný život.   

Graf 20 – Záujem ľudí so zdravotným znevýhodnením o chránené (podporované)  bývanie  
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27.  Boli by ste ochotný/á v prípade potreby finančne participovať za poskytované služby?  

Zo 193 respondentov, ktorí odpovedali na uvedenú otázku, 123 respondentov (takmer 64%) uviedlo, 

že sú ochotní v prípade potreby participovať na úhrade za služby. 70 respondentov (36%) sa 

vyjadrilo negatívne, t. j. nie sú ochotní, resp. schopní platiť za poskytované služby. Odpovede na 

uvedenú otázku úzko korešpondujú s vyjadrením respondentov ohľadne finančnej dostupnosti 

služieb pre ich rodinu (otázka č. 16).  V tomto prípade spolu 77 respondentov uviedlo, že služby sú 

pre nich čiastočne alebo úplne finančne nedostupné (t. j. musia sa zrieknuť určitých vecí, aby si 

mohli službu/služby dovoliť, služby sú pridrahé, dokážu ich uhradiť iba s pomocou širšej rodiny 

a známych alebo sú pre nich služby úplne nedostupné).   

28.  Ak áno, koľko euro denne? 

Výsledky z prieskumu ukázali, že miera schopnosti  rodín so zdravotne znevýhodnením členom platiť 

za sociálne služby je rôzna v závislosti od ich finančnej situácie. Zo 109 odpovedí na uvedenú otázku, 

najviac respondentov (25), t. j. 23% bolo ochotných uhradiť sumu do 3 euro denne (t. j. približne 90 

euro mesačne) a 15 respondentov (13,7%) uviedlo sumu do 10 euro denne. Takmer 13% 

respondentov (14 osôb) odpovedalo, že nemajú finančné prostriedky na úhradu služby. 16,5% (18 

respondentov) nevedelo určiť presnú sumu, ktorú by boli schopní a ochotní vynaložiť na úhradu 

sociálnej služby. Suma by sa odvíjala od ich aktuálnych potrieb, finančnej situácie a tiež od druhu 

a kvality služby.  

Graf 21 – Miera schopnosti osôb so zdravotným znevýhodnením platiť za sociálne služby  
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29.  Aké sú Vaše návrhy na zvýšenie kvality sociálnych služieb pre osoby so zdravotným 

znevýhodnením  a ich rodiny v Trnave?  

Respondenti vyjadrili nasledujúce návrhy a potreby v oblasti skvalitňovania služieb pre osoby so 

zdravotným znevýhodnením v meste:  

- zabezpečiť bezplatnú prepravnú službu, resp. senior taxi (požiadavka 24 respondentov),  

- zriadiť denný stacionár pre osoby so zdravotným znevýhodnením alebo rozšíriť existujúce 

zariadenia (9 respondentov),   

- vytvoriť špecializované centrum pre deti s poruchou autistického spektra (4 respondenti), 

- budovať chránené dielne a chránené pracoviská (4 respondenti),  

- zvýšiť dostupnosť sociálnych služieb, zabezpečiť rôznorodé služby zohľadňujúce individuálne 

potreby ľudí so ZP, zabezpečiť dostatok kvalifikovaného a empatického personálu a zaplatiť ho, 

- zvýšiť kapacity na umiestňovanie klientov v existujúcich zariadeniach, 

- zriadiť v meste Trnava pobytové zariadenie pre občanov so ZP vo veku od 20 - 60 rokov, 

v ktorom by bola zabezpečená starostlivosť o nich v prípade úmrtia domáceho opatrovateľa, 

napr. DSS, podporované bývanie  (5 respondentov), 

- zabezpečiť finančnú dostupnosť služieb pre osoby so ZP, resp.  bezplatné poskytovanie služieb (3 

respondenti), 

- zlepšiť finančné zabezpečenie seniorov, osôb so zdravotným znevýhodnením (4 respondenti),  

- zabezpečiť viac zariadení pre ľudí zo zdravotným znevýhodnením, viac možností na voľnočasové 

aktivity, na rozvíjanie talentu,  

- zabezpečiť rehabilitácie, logopédiu, 

- zmeniť fungovanie školstva na vhodnejší inkluzívny model, ktorý bude dostatočne pokrytý 

finančne, personálne a odborne, 

0

5

10

15

20

25

30

Miera schopnosti osôb so ZP platiť za sociálne služby                                                
(v eurách za 1 deň )

počet respondentov



18 
 

- budovanie bezbariérových prístupov všade tam, kde je to potrebné (chodníky, verejné objekty) 

(6 respondentov), 

- rozšíriť služby pre seniorov,  

- zabezpečiť dostatočné personálne kapacity - špeciálnych pedagógov, logopédov, resp. iných 

odborných pracovníkov,  

- rešpektovať ľudí so ZP, 

- zabezpečiť podmienky pre integráciu (nie segregovanie), neseparovať ľudí s mentálnym 

postihnutím, ale spájať ich so zdravou populáciou (2 respondenti), 

- zabezpečiť poradenské služby pre rodiny zo znevýhodneným členom (poradenské centrum), 

- zvýšiť informovanosť o sociálnych službách (3 respondenti),  

- zabezpečiť jednoduchší prístup k informáciám (pre sluchovo postihnutých občanov), zvýšiť 

dostupnosť tlmočníckej služby zvýšením počtu tlmočníkov,  

- viac ústretovosti a podpora zo strany pracovníkov soc. služieb,  

- viac osobných asistentov s citlivým prístupom,  

- potreba byť vypočutý a akceptovaný.  

30.  Čo potrebujete k tomu, aby sa  zlepšila kvalita života Vašej rodiny?   

Respondenti vyjadrili nasledujúce potreby a návrhy na zlepšenie života svojej rodiny:  

- potreba finančnej podpory zo strany štátu a samosprávy osobám so ZP a ich rodinám (zlepšiť 

finančné zabezpečenie seniorov, osôb so ZP, zvýšenie príspevku na opatrovanie a nekrátiť 

príspevok za opatrovanie pri využívaní služieb,  nižšie náklady na služby, zvýšenie príspevkov od 

štátu, mesta )  – 44 odpovedí,  

- zabezpečiť finančnú, kapacitnú a/alebo územnú dostupnosť služieb (sociálnych, vzdelávacích, 

zdravotníckych) – 9 odpovedí  

- poskytnúť pomoc rodine pri starostlivosti o člena so zdravotným znevýhodnením (počas dňa, 

na regeneráciu napr. formou odľahčovacej  služby a iné) – 9 odpovedí,  

- zabezpečiť soc. služby pre osoby so zdravotným znevýhodnením v prípade, že sa nemôže o nich 

starať rodina (napr. pobytové služby – domov sociálnych služieb,  podporované bývanie) – 13 

odpovedí, 

- zriadiť špecializované centrum pre deti s autizmom – 2 odpovede,  

- zriadiť funkčné centrá pomoci pre ľudí so zdravotným znevýhodnením,  

- možnosť aktivít pre zdravotne znevýhodneného člena rodiny po ukončení školskej dochádzky 

(denné centrá),   

- celkové zlepšenie sociálnej starostlivosti o občanov so zdravotným znevýhodnením,  

- rozšíriť možnosti zmysluplného trávenie voľného času, s rovesníkmi mimo rodiny – 4 odpovede  

- väčší záujem o aktívny život seniorov, 

- rešpektovať osoby so zdravotným znevýhodnením, tolerancia, integrácia (už od materskej 

školy), ochota pomáhať občanom so ZP  – 9 odpovedí,  

- zlepšiť informovanosť (napr. o poskytovaných službách, príspevkoch a kompenzáciách, 

dotáciách a aktivitách), sprístupňovanie informácií pre nepočujúcich (tlmočník v slovenskom 

posunkovom jazyku, titulky) – 5 odpovedí, 

- vytvoriť dlhodobé pracovné príležitosti pre osoby so ZP,  

- možnosť  rehabilitácie (celoročnej, v domácom prostredí) – 2 odpovede,  

- zabezpečiť kvalitnú osobnú asistenciu, prepojenie služieb (osobná asistencia, preprava), 
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- zlepšenie zdravia, zdravotného stavu – 5 odpovedí,  

- zabezpečiť sprevádzanie seniorov, osôb so ZP (napr. lekárovi),   

- znížiť byrokraciu v súvislosti s vybavovaním služieb, príspevkov,  

- odstraňovať bariéry (vo vnútorných priestoroch, na vonkajších priestranstvách ) – 3 odpovede  

- minimalizovať administratívu pri vybavovaní sociálnych služieb 

- zvýšiť počet osobných asistentov v školách – 2 odpovede  

- podporovať inkluzívne vzdelávanie (začleniť dieťa s autistickou poruchou do riadneho 

vyučovania s prihliadnutím na danú diagnózu).  

  


