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Úvod a metodika

 Prieskum bol realizovaný vo februári 2021, bol to prvý prieskum svojho druhu v meste
Šamorín.  Prieskum,  ktorý  realizovalo  Občianske  združenie  Šamorínčan  bol  súčasťou
väčšieho projektu, ktorý naše občianske združenie realizuje v spolupráci so samosprávou
mesta. Ide o projekt Ministerstva vnútra z operačného programu Efektívna verejná správa
„Šamorínčan  –  informovaný  a angažovaný  obyvateľ  s chuťou  žiť  v regióne“,
v maďarskom ekvivalente „A somorjai  lakos – a jól  informált  és angazsált  polgár,  aki
szeret  a  saját  régiójában  élni“.  Cieľom projektu  je  najmä  zvýšenie  podpory  a  kvality
informácií a zapájania širšej verejnosti do diskusie o verejných politikách v Šamoríne a
regióne  Horný  Žitný  ostrov,  ako  aj  zvyšovanie  informovanosti  obyvateľstva  a kvality
poskytovaných  informácií  samosprávou  vplývajúcich  na  verejnú  diskusiu  o  verejných
politikách a podpore tém reformy verejnej správy. 

 Na  výsledky  prieskum  budú  ďalej  nadväzovať  aktivity.  Pôjde  hlavne  o  diskusie
predstaviteľov samosprávy s MNO pôsobiacimi v meste a vytvorenie Platformy miestnych
neziskových  organizácií.  Chceli  by  sme  tak  vytvoriť  priestor,  kde  by  sa  neziskové
organizácie mohli navzájom informovať o svojich  aktivitách a plánoch, aby sme sa vedeli
spájať a spolupracovať, či zvyšovať dopad  svojich kampaní. Platforma by tak ponúkala
podporu pri zapojení sa do väčších projektov, na ktoré by si organizácia sama netrúfla. V
rámci Platformy by sme radi priniesli aj informovanie o možnosti zapojiť sa do rôznych
výziev či zorganizovali školenie na písanie projektov.

 Prieskum bol vzhľadom ku karanténnym opatrenia realizovaný formou online dotazníka.
Zúčastnilo sa ho celkovo 11 organizácií realizujúcich verejnoprospešné služby vo forme
neziskových organizácií alebo sociálneho podniku. 



Zhrnutie záverov z prieskumu 

 Organizácie realizujúce verejnoprospešné služby vo forme neziskových organizácií alebo
sociálneho  podniku  v  Šamoríne  a  okolí  sú  z  právneho  hľadiska  zastúpené  hlavne
Združeniami podľa zákona č. 83/1990 Zb. z 27. marca 1990 o združovaní občanov (90,9
%). Väčšinou sa jedná o organizácie so sídlom v Šamoríne (81,8 %) ktoré vznikli pre 3 a
viac rokmi (88,%)  s bohatými skúsenosťami v oblasti svojej činnosti. 

 Hlavné oblasti pôsobenia organizácií zahrňujú  celé spektrum služieb a aktivít určené pre
občanov rôzneho veku a národnosti (grafy č. 3 a č.4). 

 -  zlepšenie  transparentnosti  samosprávy,  zvyšovanie  kvality  života  v  meste,  zlepšenie
informovanosti  a komunikácie   obyvateľov mesta a samosprávy. Podporovať všestranný
hospodársky a sociálny rozvoj Šamorína a okolia na základe partnerstiev.

-  rozvoj  a  podpora pohybových aktivít,  celoročne  na  čerstvom vzduchu,  chôdza  nordic
walking,  cvičenie  s  vlastnou  váhou  tela,  posilňovať  imunitný  systém,  stretávanie  sa,
komunikácia.  Rozvoj  detskej  a  mládežníckej  atletiky  v  Šamoríne.  Všeobecná  športová
príprava predškolákov a detí prvého stupňa základných škôl. 

-  podpora  a  organizovanie  výchovno-vzdelávacích  a  kultúrno-spoločenských  aktivít  v
prírode pre rodiny s deťmi.

-  chrániť  ľudský život  od  počatia  až  do  prirodzenej  smrti.  Skvalitňovať  život  ľudí  cez
podporu a  ochranu ľudského života,  podpora výchovy mládeže  a  dospelých,  prirodzené
plánovanie rodičovstva.

-  pomoc  a  podpora  chudobných,  ľuďom  bez  domova  a  ľuďom  v  núdzi.  Podpora  k
samostatnosti a úspechom pre ľudí so špeciálnymi potrebami a s mentálnym postihnutím. 

- všestranná podpora zachovania hodnôt národnostných menšín. Organizovanie kultúrnych,
športových a vzdelávacích podujatí a výletov pre deti a mládež.

- rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt, zachovať sakrálnu zborovú produkciu v okolí
mesta Šamorín, komunitné kultúrne aktivity. 

-  podpora detí  a  mladých v oblasti  vzdelania  vedy,  techniky,  športu,  umenia  a  kultúry.
Ochrana  životného  prostredia  a  šírenie  uvedomenia  pre  ekológiu  životného  prostredia.
Budovanie  komunity  ľudí,  ktorým  záleží  na  životnom  prostredí.  Podpora  telesného  a
duchovného rastu ľudí pre poznanie seba samého prostredníctvom cvičení, ochrana a šírenie
lásky k zeleni na našej Zemi.

  
 Čo  sa  týka  pracovno-právnych  vzťahoch  v  mimovládnych  neziskových  organizáciách

(ďalej  MNO) v Šamoríne,  tie  sú vzhľadom k regionálnemu charakteru  svojich služieb
prevažne postavené na pracovníkoch na čiastočný úväzok a na dobrovoľníckej činnosti.
72,7 % organizácií  nemá stále  pracovné vzťahy so svojimi  pracovníkmi,  a  až  81,8 %
organizácií  uvádza  aktívnu  spoluprácu  s  dobrovoľníkmi.  Z  prieskumu  vyšla  ochota
občanov zapájať sa do dobrovoľníckych akcií – max. počty zapojených občanov  uvádzajú
30 až 35 dobrovoľníkov za rok.

 Financovanie  organizácií  je  veľmi  rôznorodé. Vzhľadom  k  regionálnemu  charakteru
väčšiny organizácií  a  s  toho vyplývajúceho personálneho obsadenia  v počte   1  max 3
osoby sú aj zdroje financovania pre organizácie rôzne. Podiel členských príspevkov na



financovaní organizácie sa pohybuje od 0% až do 65 %. Takisto podiel darov sa pohybuje
v širokom rozpätí od 0% (res. 2%) až do 100%. Pozitívnou správou je, že MNO v našom
meste sú schopné si zabezpečiť financovanie aj zo zdrojov EÚ – 8 organizácií využíva pri
svojej činnosti granty z EÚ. Z iných verejných zdrojov okrem EÚ, si dokáže zabezpečiť
zdroje na svoju činnosť 7 organizácií v podiele týchto zdrojov na financovaní v rozpätí od
14,3 % do 28,6%. Viaceré organizácie (8) využívajú aj grantové schémy mesta Šamorín.
Viaceré  organizácie  však vyjadrili  názor,  že financie  ktoré si  dokážu zohnať  na  svoju
činnosť nie sú pre nich plne dostačujúce.
 

 Pozitívnou správou z prieskumu je , že aj napriek ťažkému roku 2020 a začiatku roka 2121,
ktoré  je  poznačené  protipandemickými  opatreniami,  ktoré  veľmi  sťažujú  až  úplne
znemožňujú činnosť MNO, sú vyhliadky na činnosť organizácií pozitívne. Väčšina uvádza
v dotazníku svoje plány do budúcnosti:

-  pokračovať  v  komunitných  aktivitách  smerom  k  trvalej  udržateľnosti  -  osvetou  a
medzisektorovou spoluprácou
 
- nadviazať oficiálne družobné vzťahy so zborom z Mosonmagyaróváru 

- chceli by sme pomenovať výzvy, ktoré pandémia pre našu organizáciu priniesla a zaujať
ku nim stanovisko. Naše doterajšie aktivity, pre ich sociálny a komunitný charakter, nie je
aktuálne  možné  organizovať.  Hľadáme  odpoveď  na  otázku  -  čo  môžeme  robiť?  Čím
môžeme byť užitoční? Chceme tiež zapracovať na budovaní značky našej organizácie.
 
- rozvoj aktivít v oblasti zveľaďovania a udržiavania vysokej kvality životného prostredia,
vzdelávanie okolia  ohľadne ochrany prírody a starostlivosti  o ňu,  a aj  rozvoj  aktivít  v
oblasti duchovnej aj kultúrnej 

- byť stále v pohybe. Hýbať sa na čerstvom vzduchu a posilňovať imunitný systém. 

-  kreatívna činnosť cez soc. siete,  letný tábor. Obnoviť činnosť po uvoľnení opatrení,
obnovenie účasti na súťažiach. 

 Organizácie v dotazníku si uvedomujú potrebu zvyšovania svojich zručností a 80% z nich
má záujem o aktivity, ktoré by im pomohli v ich činnosti. Išlo by o aktivity, ktoré by im
umožnili  lepšie  financovať  svoju  činnosť  a  taktiež  o  školenia  zvyšujúce  zručnosti  pri
riadení tímu, tímovej spolupráci alebo zavádzaní inovácií. (graf č.11)

 Spolupráca medzi MNO v Šamoríne a ostatnými organizáciami je na vysokej úrovni. 72,7%
organizácií  uvádza  v  prieskume,  že  spolupracujúcu  s  inou MNO organizáciou.  45,5%
organizácií  uvádza  aj  spoluprácu  s  Mestským  úradom  v  Šamoríne,  36,4%  s  iným
miestnym úradom. Vo  väčšine prípadov hodnotia túto spoluprácu ako bezproblémovú.

 Ako  najčastejšie  prekážky  a  ohrozenia  svojej  činnosti  organizácie  uvádzajú  hlavne
nedostatok ľudí vyškolených na písanie projektov a projektové riadenie, finančné prekážky
a byrokraciu ohľadom grantových procesov. 
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