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ÚVOD 
 
Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Nová Sedlica je základným strategickým 
dokumentom na podporu rozvoja sociálnych sluţieb na miestnej úrovni. Vypracovanie 
Komunitného plánu sociálnych sluţieb vyplýva obciam zo zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom 
podnikaní (ţivnostenský zákona) v znení neskorších predpisov a to na základe národných 
priorít rozvoja sociálnych sluţieb, v  ktorých sa zohľadňujú miestne špecifiká a potreby 
fyzických osôb v oblasti sociálnych sluţieb v územnom obvode, určujú  potreby rozvoja 
sociálnych sluţieb a zároveň sa určujú podmienky, finančné podmienky, podmienky 
prevádzkové a organizačné na ich zabezpečenie. Tento citovaný zákon ukladá obciam 
vypracovať tento dokument v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych sluţieb 
a prijímateľmi sociálnych sluţieb v územnom obvode obce.  

Ako vzniklo slovné spojenie komunitný plán? Tento výraz  vznikol spojením slov komunita 
a plánovanie.  

Čo je to komunita? 

Komunita alebo spoločnosť je prostredie alebo skupina ľudí, ktorí sú bez ohľadu na 
rozdielnosti schopní oceňovať rozdielnosti, čo im umoţňuje účinne a otvorene komunikovať 
a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov. Komunitu tvoria ľudia, ktorí ţijú na jednom 
mieste, medzi nimi prevládajú rôzne sociálne väzby a sú viazaní navzájom k sebe, ale aj k 
miestu  kde ţijú. Aby občania mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia 
navzájom spolupracovať, aj napriek odlišností  ich záujmov a potrieb. Navzájom sa musia 
podieľať na hľadaní kompromisných riešení, ktoré by aspoň čiastočne uspokojovali potreby 
jednotlivca alebo skupiny.   

Plánovanie je proces, v rámci ktorého si komunita stanoví ciele a alternatívy pre dosiahnutie 
týchto cieľov a vypracuje časový harmonogram realizácie jednotlivých úloh.  Cieľom 
plánovaného procesu je absolvovanie cesty zo súčasnosti do plánovanej budúcnosti.   
Dôleţitým krokom pri komunitnom plánovaní je zváţenie potrieb občanov,  moţnosti 
poskytovateľov týchto sluţieb a moţnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na naplňovanie potrieb 
komunity.  

Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Nová Sedlica je vypracovaný za účelom riešenia 
nepriaznivých sociálnych situácií niektorých skupín obyvateľov, riešenia miestnych 
sociálnych problémov, a tým predchádzať sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii 
jednotlivcov alebo skupín. Zároveň tento dokument slúţi ako proces zisťovania potrieb, 
zdrojov a hľadania riešení v oblasti sociálnych sluţieb, stanovuje hlavné ciele a priority 
rozvoja v tejto sfére na obdobie 10-tich  rokov.  

 
 
 
 
 

   
 Vasil Dinič, v.r.  
starosta obce Nová Sedlica  
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1. KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE – TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 
1.1 Komunitné plánovanie sociálnych sluţieb (KP) 
  
Komunitné plánovanie sociálnych sluţieb je metóda, prostredníctvom ktorej je moţné na 
úrovni obcí, mikroregiónov alebo krajov plánovať sociálne sluţby tak, aby zodpovedali 
potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Ide o 
otvorený proces, cieľom ktorého je:  

 napĺňanie potrieb občanov odkázaných na jednotlivé formy sociálnej pomoci  

 zabezpečovanie zdrojov (finančných a personálnych) na jednotlivé formy sociálnej 
pomoci  

 hľadanie optimálnych riešení, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam a 
potrebám ľudí  

 
1.2 Účastníci komunitného plánovania sociálnych sluţieb  
 
Zadávatelia sociálnych sluţieb - subjekty, ktorým zabezpečovanie sociálnych sluţieb na 
príslušnom území vyplýva zo zákona. Sociálne sluţby zriaďujú, prípadne zadávajú iným 
subjektom, financujú a organizujú. V systéme verejnej správy na Slovensku sú to obce, 
mestá a samosprávne kraje.  
 
Poskytovatelia sociálnych sluţieb - subjekty, ktoré sluţby poskytujú a ponúkajú, bez 
ohľadu na ich právnu subjektivitu. Poskytovateľ sociálnej sluţby je za podmienok 
ustanovených zákonom obec, právnická osoba zriadená alebo zaloţená obcou alebo 
samosprávnym krajom - „verejný poskytovateľ sociálnej sluţby“ a ďalšia právnická osoba a 
fyzická osoba - „neverejný poskytovateľ sociálnej sluţby“.  
 
Uţívatelia sociálnych sluţieb - osoby, ktorým sú poskytované sociálne sluţby z dôvodu ich 
nepriaznivej sociálnej situácie. Do nepriaznivej sociálnej situácie sa jednotlivec môţe dostať 
z rôznych príčin, napr.: v dôsledku vysokého veku, nepriaznivého zdravotného stavu, 
krízových ţivotných situácií, ţivotných návykov, spôsobu ţivota, ktorý vedie ku konfliktu so 
spoločnosťou, trestno-právnej činnosti a pod.  
 
Verejnosť - rodinní príslušníci uţívateľov sociálnych sluţieb, občania ţijúci na príslušnom 
území, ktorých sa poskytovanie sociálnych sluţieb priamo nedotýka, ale v blízkej budúcnosti 
môţu patriť k potenciálnym uţívateľom sociálnych sluţieb, prípadne poskytovanie sociálnych 
sluţieb môţe ovplyvniť kvalitu ich ţivota.  
 
1.3 Komunitný plán sociálnych sluţieb (KPSS)  
 
Je reálnym výstupom komunitného plánovania sociálnych sluţieb a výsledkom dohody 
medzi zadávateľmi, poskytovateľmi a uţívateľmi sociálnych sluţieb. Poukazuje na potreby v 
danej komunite, pričom poskytuje aj alternatívy finančného, personálneho, prevádzkového a 
organizačného zabezpečenia v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb v danej komunite.  
 
1.4 Výhody komunitného plánovania  
 
Do procesu komunitného plánovania sú zapájaní všetci účastníci systému sociálnych sluţieb 
(zadávatelia, poskytovatelia, uţívatelia), čo výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej 
demokracie, nielen v procese plánovania, ale aj v rozhodovacom procese, prípadne v 
spôsobe ich zabezpečovania. Komunitný plán sociálnych sluţieb zabezpečuje aby sociálne 
sluţby zodpovedali miestnym potrebám a reagovali na miestne špecifika.  
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1.5 Podstata komunitného plánovania 
  
Zapájanie všetkých, ktorých sa sociálne sluţby týkajú, resp. sa môţu v budúcnosti dotýkať 
do otvoreného dialógu o podobe sociálnych sluţieb. Základom je zisťovanie potrieb, zdrojov 
a hľadanie najlepších riešení. Zásadný význam má poznanie záujmu všetkých zúčastnených 
strán (zadávateľov, poskytovateľov a prijímateľov sociálnej pomoci) a verejnosti, ich 
vzájomne prepojenie a spolupráca.  
 
1.6 Hlavné princípy komunitného plánovania  
 

 Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi komunitného plánovania - potreby a 
ciele všetkých účastníkov majú rovnakú váhu. Názorom všetkých strán musí byť 
venovaný rovnaký priestor.  

 

 Zapájanie miestneho spoločenstva - rôzne formy oslovenia a zapojenia verejnosti 
tak, aby ponuka na spoluprácu bola zrozumiteľná (napr. podľa špecifík komunity, 
spôsobu ţivota, záujmov, etnickej príslušnosti a pod).  Nikto nemá byť diskriminovaný 
a vylučovaný.  

 

 Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov - významnú úlohu v tejto oblasti 
zohráva spolupráca s podnikateľskými subjektami, ktoré sa angaţujú v sociálnej 
oblasti, pomoc dobrovoľníkov v sociálnej oblasti, svojpomocné skupiny, pomoc 
rodiny, susedská výpomoc a pod.  

 

 Práca s informáciami - rovnaký prístup k informáciám pre všetkých, ktorí sa 
plánovania zúčastňujú a zabezpečiť odovzdávanie informácií verejnosti. Pravidelné 
sprostredkovávanie informácií je zárukou spätnej väzby - pripomienok a podnetov zo 
strany všetkých účastníkov.  

 

 Priebeh spracovávania komunitného plánu (KP) - je rovnako dôleţitý ako výsledný 
dokument - proces KP je zaloţený na vyhľadávaní, zapájaní a diskusii rôznych ľudí, 
čo zabezpečuje, ţe navrhovaný systém sociálnych sluţieb je jedinečný, 
neopakovateľný a plne zodpovedá miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom.  

 

 Zohľadnenie uţ vytvorenej a osvedčenej spolupráce - dobre fungujúca 
spolupráca medzi všetkými účastníkmi KP prináša kvalitnejšiu ponuku sociálnych 
sluţieb.  

 

 Kompromis priania a moţností - výsledkom KP je vţdy kompromisné riešenie 
medzi tým, čo chceme a tým, čo máme k dispozícii. Dôleţitú úlohu zohráva spoločná 
dohoda, ktorá vymedzuje kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov KP podieľať.  
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2. KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŢIEB V OBCI NOVÁ SEDLICA  
 
2.1 Zdôvodnenie potreby komunitného plánovania 
 
Od 1.1.2009 vstúpil do platnosti zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách, ktorý 
upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych sluţieb, financovanie sociálnych sluţieb a 
dohľad nad poskytovaním sociálnych sluţieb. Mnohé kompetencie v oblasti poskytovania 
sociálnych sluţieb výrazne prešli do kompetencie samospráv. Citovaný zákon zároveň v 
zmysle § 80 ukladá obciam povinnosť vypracovávať a schvaľovať komunitný plán 
sociálnych sluţieb vo svojom územnom obvode. Obec vypracúva a schvaľuje komunitný 
plán sociálnych sluţieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych sluţieb, v ktorom 
zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych sluţieb 
poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych sluţieb a 
určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a 
organizačné podmienky na ich zabezpečenie. 
 
2.2 Realizácia komunitného plánovania v spolupráci s PSI HE-SV 
 
Nový zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách presunul vo výraznej miere kompetencie 
v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb na obecné samosprávy, rozšírený bol aj rozsah a 
formy sociálnej pomoci. Komunitné plánovanie sociálnych sluţieb je reálnou šancou pre 
samosprávy optimálne nastaviť poskytovanie sociálnych sluţieb.  
Obec Nová Sedlica prejavila záujem transparentne realizovať proces komunitného 
plánovania sociálnych sluţieb a zároveň deklarovala aktívnu participáciu obce v tomto 
procese. Na základe uvedených skutočností PSI HE-SV začalo realizovať v roku 2011 
v obci Nová Sedlica proces komunitného plánovania sociálnych sluţieb komplexne v súlade 
s národnými prioritami rozvoja sociálnych sluţieb. Komunitné plánovanie sociálnych sluţieb 
v obci Nová Sedlica bolo zaloţené na vzájomnej spolupráci zadávateľov sociálnych sluţieb, 
poskytovateľov sociálnych sluţieb, zástupcov uţívateľov sociálnych sluţieb a širokej 
verejnosti.  
Navrhovaný systém poskytovania sociálnych sluţieb bol vytvorený so zreteľom na dostupné 
zdroje a moţnosti na danom území. Výraznou výhodou pre občanov obce bola 
predovšetkým moţnosť aktívne sa zapojiť do budovania novej podoby poskytovania 
sociálnych sluţieb a moţnosť presadzovať si svoje záujmy a potreby formou participácie na 
procese komunitného plánovania sociálnych sluţieb - v podobe aktívnej účasti v rámci 
pracovných skupín.  
Verejnosť mala moţnosť prostredníctvom dotazníka vyjadriť sa k úrovni poskytovaných 
sociálnych sluţieb a zároveň podieľať sa na profilovaní nových, resp. skvalitňovaní a 
rozširovaní existujúcich sociálnych sluţieb. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť 
skutočné potreby občanov, ktorí sociálne sluţby vyuţívajú, resp. by sa ich táto otázka mohla 
v budúcnosti dotýkať.  
 
Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Nová Sedlica je zameraný na zlepšenie 
ponuky, kvality, dostupnosti, efektivity a vyuţitia existujúcich sociálnych sluţieb a na 
rozšírenie sociálnych sluţieb v obci o nové sluţby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o 
sociálnych sluţbách. Cieľom plánovania je ponuku sociálnych sluţieb a sociálnej 
pomoci nastaviť tak, aby rešpektovala miestne podmienky a potreby občanov ţijúcich 
v obci Nová Sedlica. 
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3. ORGANIZÁCIA KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA V OBCI NOVÁ SEDLICA  
 
Komunitné plánovanie v obci Nová Sedlica bolo realizované komplexne pre všetky 
kategórie prijímateľov sociálnych sluţieb, bez ohľadu na vek, pohlavie, či etnickú príslušnosť. 
Na základe východiskovej analýzy, analytických prieskumov, ako aj vo vzťahu k potrebám 
občanov obce a prioritám obce  bolo komunitné plánovanie sociálnych sluţieb zamerané 
špecificky na tri nosné cieľové skupiny občanov obce: 
  

 Seniori a osoby so zdravotnými obmedzeniami  

 Deti, mládeţ a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia  

 Spoločensky a sociálne znevýhodnení občania    

 
 
3.1 Pracovná skupina komunitného plánovania v obci Nová Sedlica  
 
Pracovná skupina v procese komunitného plánovania bola zostavená v auguste 2011 v 
súlade s princípmi komunitného plánovania sociálnych sluţieb - princíp partnerstva medzi 
všetkými účastníkmi, princíp rovnosti, skutočných potrieb a dohody. Taktieţ bol dodrţaný 
princíp vyváţeného zastúpenia všetkých účastníkov tzv. „komunitného triangla“ - zadávatelia 
sociálnych sluţieb, poskytovatelia sociálnych sluţieb a uţívatelia sociálnych sluţieb. Hlavnou 
činnosťou pracovnej skupiny bolo:  
 

 zber informácií z oblasti poskytovania sociálnych sluţieb v pôsobnosti obce  

 monitoring potrieb konkrétnych uţívateľov a ţiadateľov vo vzťahu k sociálnym 
sluţbám  

 špecifikácia záujmov cieľových skupín a ich presadzovanie  

 návrh a spracovanie konkrétnych opatrení za účelom rozvoja, resp. transformácie 
sluţieb pre cieľové skupiny  

 riadenie a koordinácia procesu komunitného plánovania  

 monitorovanie postupu komunitného plánovania  

 pripomienkovanie záverov pracovnej skupiny  

 koordinácia prác na jednotlivých častiach komunitného plánu  

 schválenie konečnej verzie komunitného plánu 
 
Stretnutia pracovných skupín boli v úvodnej fáze procesu komunitného plánovania 
organizované priebeţne - podľa potreby. V druhej polovici  keď prebiehal proces 
strategického plánovania sociálnych sluţieb boli stretnutia pracovných skupín intenzívnejšie. 
 
Štruktúra obsahového zamerania činnosti pracovnej skupiny v procese strategického 
plánovania bola jednotná a jej rámcové členenie bolo nasledovné:  

 stanovenie cieľov KPSS pre konkrétnu cieľovú skupinu  

 SWOT analýza cieľových skupín  

 prioritné problémy, problémové klástre  

 špecifikácia opatrení vedúcich k naplneniu špecifických cieľov KPSS  

 aktivity orientované na naplnenie opatrení  
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Zoznam členov pracovnej skupiny (PS) 
 

P.č. Priezvisko, meno, titul Organizácia 

1. Vasil Dinič  Starosta obce  

2. Jana Šebáková  Pracovníčka OcÚ 

3. Pavol Šebák  
LPM,š.p. Ulič - vedúci odbytového 
oddelenia 

4. Michal Zimovčák SZČO – lesnícke práce  

5. Vladimír Kostovaľ  LMP,š.p. Ulič - lesný robotník  

6. Miroslav Fedoraš  LPM, š.p.Ulič - lesný robotník 

7. Michal Batromij Inţinierske stavby Košice - strojník  

8. Miroslava Špitaliková, Mgr.  Komunitná konzultantka PSI HE – SV 

9.  Mária Kiliánová  Komunitná konzultantka PSI HE – SV 

10.  Jarmila Nováková  Komunitná konzultantka PSI HE – SV 
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4. HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ OBCE NOVÁ SEDLICA   
 
Prvá verzia o existencii obce je pod názvom Straţnica – Storoţnica, ktorej obyvatelia mali za 
úlohu brániť horské priesmyky pred nájazdami Tatárov. To znamená, ţe ak naozaj jestvovala 
táto dedinka, prví ľudia tu ţili uţ na začiatku 13. storočia. 
Druhá verzia, na základe spomienok starých ľudí je, ţe časť ľudí opustilo starú obec, leţiacu 
niekde na hrebienku – Rozdiel a postavili si nové domy v doline pri Zbojskom potoku. 
Postupne sa tu presťahovali všetci ľudia z kopca a hôr. Novú obec nazvali Nová Sedlica 
(pôvodne od slova selo – obce). 
Skromné historické pramene túto skutočnosť potvrdzujú. V roku 1567 sa medzi zdanenými 
obcami humenského panstva spomína obec Rozdiel (Rozcell), kedy bol uskutočnený prepis 
port humenského panstva. Na základe listiny z roku 1600 sa konkrétne dozvedáme, ţe v 
Rozdieli stálo 6 domov a údaj z roku 1612 hovorí, ţe v obci ţili 2 šoltýsi, 9 poddaných a 5 
ţeleziarov. Zároveň sa spomína, ţe obce nemala svojho kňaza. 
Pre potvrdenie starej legendy o vzniku obce je tieţ dôleţitý údaj z roku 1630. Z tohto roku sa 
zachoval súpis obecných obvodov tzv. krajné. Na čele tejto administratívnej jednotky bol 
krajník. Vtedy krajníkovi Gregorovi Belienskemu patrilo 15 obcí, medzi ktorými je spomínaný 
Rozdiel, avšak pod názvom Rosczel vel Nouoszelicze. 
Obec v tomto období patrila k humenskému panstvu, ktorého vlastníkom bola magnátska 
rodina Drugethovcov. Od 18. Storočia boli vlastníkmi obce Csákyovci, posledným vlastníkom 
obce bol Rudolf Scherényj, ktorý zdedil všetok majetok v Novej Sedlici  v roku 1919 po 
svojich rodičoch. 
Dlhodobá štatistika prezrádza, ţe Nová Sedlica sa vyľudňuje. Ešte pred druhou svetovou 
vojnou tu ţilo okolo deväťsto obyvateľov. Zaoberali sa prevaţne poľnohospodárstvom a 
príleţitostnou prácou v lesoch. Za Rakúsko-Uhorska tu prechádzala úzkokoľajka, ktorou sa 
drevo dopravovalo do Zábrode na Zakarpatskej Ukrajine. 
Počas prvej svetovej vojny päť týţdňov trvajúce boje spustošili značnú časť obce a vyhorela 
aj škola. Nový školský objekt postavili aţ v roku 1932. Dnes menej ako dve desiatky 
školopovinných detí dochádza do Základnej školy v Zboji. V rokoch 1939 aţ 1944 Novú 
Sedlicu okupovali Maďari. V tvrdých bojoch za oslobodenie prišlo o ţivot aj štrnásť 
Novosedličanov. V dedine však nebol pokoj ani potom. V novembri 1945 napadli obec 
banderovci, ktorí zavraţdili troch občanov. Na biedne povojnové podmienky doplatilo ďalších 
devätnásť miestnych ľudí, ktorí v roku 1946 zomreli na týfus.  
Po skončení druhej svetovej vojny odišlo veľa ľudí za prácou do Čiech. Dedinu opustilo aj 
ďalších šestnásť rodín, ktoré sa presídlili do Sovietskeho zväzu. V súčasnosti má obec 
pribliţne 300 obyvateľov. 
Spojenie Novej Sedlice s okolitým svetom bolo vo veľmi ţalostnom stave. Prvý autobus tam 
došiel v roku 1947. Postupne sa zaviedla elektrina i telefónna sieť. V rámci štátnej akcie „U-
U“ sa obnovili, alebo postavili nové obydlia, obchod, pohostinstvo, aj kultúrny dom. Zároveň 
sa na viacerých miestach premostil potok, ktorý neraz spôsobil veľké povodne. 
Pozostatky z frontových dní sa tam nachádzali ešte celé desaťročia v podobe mín, 
delostreleckých granátov, zbraní a ďalšej munície. Drevorubači zuţitkovali mnoţstvo 
vojenských prílb, z ktorých zhotovovali odkôrňovače na guľatinu. Keďţe boli z dobrej ocele 
osvedčili sa lepšie ako tie, ktoré tu zostali z fabrík. 
V minulosti sa Nová Sedlica pýšila vzácnym dreveným kostolíkom svätého Michala 
Archanjela z roku 1764. Táto historická pamiatka však bola začiatkom sedemdesiatych rokov 
minulého storočia prevezená do skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom, kde je stále 
stredobodom pozornosti a záujmu tak našich ako i zahraničných hostí. Namiesto neho bol v 
dedine postavený nový kostol, ktorý slúţi ku všeobecnej spokojnosti veriacich. 
Dobrovoľný poţiarny zbor v Novej Sedlici patrí medzi najstaršie v regióne. Vo svojom 
inventári má ozajstnú raritu – ručnú striekačku z roku 1929. Vďaka šikovnosti domácich 
majstrov striekačka funguje ako pred desaťročiami. Túto vzácnu pamiatku chceli od nich uţ 
neraz odkúpiť múzeá. Dnes sa s ňou hrdo prezentujú na poţiarnických akciách v širokom 
okolí. 
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Lesy i samotná Nová Sedlica lákajú turistov dlhé roky. Dôchodcovia tvrdia, ţe kedysi do 
týchto končín ročne prichádzalo okolo 1500 turistov, hlavne z Čiech. Veľa ľudí prichádza aj 
teraz, najmä v lete. Dobrému chodu tejto obce venuje pozornosť nielen obecný úrad, ale aj 
súkromní podnikatelia. Domáci i zahraniční hostia, ktorí tam prichádzajú, uţ nemusia mať 
obavu o nocľah a stravu. O tieto sluţby sa postaral podnikateľ, ktorý uprostred dediny 
postavil nový turistický penzión. V tomto zariadení je k dispozícii desať lôţok a v útulnej 
reštaurácii štyridsať miest na stolovanie. Ubytovacie a stravovacie sluţby sú na dobrej úrovni 
a za celkom prijateľné ceny. Nakúpiť sa v obci dá v troch obchodoch s potravinami. 
Objekt bývalej finančnej stráţe evidovaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR 
pod č. 10 432 v súčasnosti slúţi ako Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych sluţieb s 
počtom zamestnancov 15 a lôţkovou kapacitou 23 obyvateľov. Zriaďovateľom Zariadenia 
pre seniorov a DSS Nová Sedlica je VÚC Prešov. Ide o autentickú pamiatku histórie, objekt 
bol v rokoch 1945 - 1947 miestom ozbrojených stretnutí československého vojska a 
finančnej stráţe s oddielmi banderovcov prenikajúcimi z Poľska na naše územie. 
Ako spomienku na niekdajší ťaţký ţivot v tomto kraji nechali pamiatkári jeden dom pokrytý 
slamou. Je to pamiatkovo chránený, tradičný roľnícky domček v strede obce, jeden z mála 
domov, ktorý si zachoval typické architektonické prvky rusínskych stavieb. Po úspešnej 
obnove v roku 1994 je ozdobou a predmetom záujmu mnohých turistov. 
Nad obcou, na hone Medová baba, sa nachádza ďalší zaujímavý objekt - drevená socha. 
Autor Marek Ţitňan, sochár z Bratislavy, vytvoril zo sedemmetrového dubového kmeňa 
sochu – Medovú babu. Venované je Ţofii Maťašovskej, ţene hôr, ktorá tu ţila a ktorú tamojší 
ľudia nevolali ináč ako „medová baba“. Počas celého svojho ţivota sa venovala chovu včiel. 
Med od jej včiel bol vynikajúci. Dodávala ho ľuďom do šíreho sveta a posielala tieţ na výrobu 
povestných perníkov do Pardubíc. 
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5. SOCIÁLNO – DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 

 
5.1 Základná charakteristika 
 
Poloha: Východoslovenský kraj - región Zemplín 
Rozloha: 3281 ha 
Súradnice: 49°2′44″ S.G.Š, 22°30′56″V.G.D 
Nadmorská výška: 421 m.n.m. 
Okres: Snina (SV) 
Kraj: Prešovský samosprávny kraj 
 
 

 
 
 
Obec Nová Sedlica je najvýchodnejšie poloţená obec na území Slovenska. Rozprestiera sa 
v Bukovských vrchoch pod hlavným karpatským hrebeňom. Jej kataster od severu 
ohraničuje slovensko-poľská štátna hranica a od východu slovensko-ukrajinská štátna 
hranica. Obe sa spájajú v kóte Kremenec (1221 m n.m.), najvýchodnejšom bode našej 
republiky. Z juhu a zo západu hraničí s obcou Zboj. 
Je to rádová potočná obec v Uličskej doline na hornom toku Zbojského potoka. Stred obce 
sa nachádza v nadmorskej výške 421 m. Rozloha katastra je 3302 ha, z toho rozloha 
poľnohospodárskej pôdy je 901 ha, rozloha lesov 2325 ha, vodné plochy zaberajú 19 ha a 
ostatné plochy 57 ha. 
Jedinečnosť obce umocňujú okolité prírodné rezervácie. Neobyčajne vzácnou z nich je 
Stuţica, ktorá bola vyhlásená za rezerváciu v roku 1965, súčasná výmera je 761,49 ha. Jej 
bučiny sú zatriedené do najvyšších vekových tried nad sto a nad dvesto rokov. Svojou 
krásou a výškou sú úchvatné aj tamojšie jedle. Ďalšou príťaţlivou lokalitou je rezervácia 
Riaba skala. Táto bola za chránenú vyhlásená v roku 1964. Jej územie zaberá 359,94 
hektárov. Rastú tam desiatky druhov drevín a veľké mnoţstvo vzácnych rastlín. Jarná 

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Nov%C3%A1_Sedlica&language=sk&params=49_2_44_N_22_30_56_E_region:SK_type:city
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kvetena je nezabudnuteľnou pastvou pre oči. Riaba skala sa nachádza v nadmorskej výške 
1168 metrov. Keď je pekné počasie, vidieť z nej aţ do Uţhorodu a do vnútrozemia Poľska. V 
blízkom i vzdialenejšom susedstve Novej Sedlice sú aj ďalšie vzácne prírodné rezervácie. Je 
to napríklad Pľaša, Havešová a Roţok. 
Územie obce leţí v mierne teplej, vlhkej oblasti s júlovou teplotou vyššou ako 16ºC, ročný 
úhrn zráţok je asi 800 mm, v najvyšších polohách prevyšuje 1000 mm. Prevaţná väčšina 
poľnohospodárskej pôdy sa nachádza v horskej výrobnej oblasti, v niţších polohách aj 
zemiakarská výrobná oblasť. Územie je budované paleogénnym flyšom. Vrchovinový aţ 
hornatinový reliéf vytvára ťaţké výrobné podmienky. 
Poľnohospodársky pôdny fond leţí zväčša v horskej výrobnej oblasti, len časť pozemkov 
zasahuje do zemiakarskej oblasti. Je v chránenom území, vyznačuje sa malým zastúpením 
ornej pôdy s vysokým zastúpením trvalých trávnatých porastov, čo spolu s klimatickými 
podmienkami určuje krmovinársky charakter výroby. 
Najviac sa pestujú kukurica na siláţ, ďatelina, ďatelino-trávne miešanky, jednoročné jarné 
krmoviny. Z obilnín jačmeň, raţ a ovos. 
Chová sa hovädzí dobytok na farmách v LPM Ulič, v Novej Sedlici funguje farma na chov 
jalovíc. 
Územie Národného parku Poloniny patrí do povodia Bodrogu. Najväčšia časť územia 
novosedlického antiklimálneho pásma pripadá na povodie Uličky, ktorá pod obcou Ulič 
priberá ľavostranný prítok Zbojský potok. Plocha povodia Uličky po zaústení Zbojského 
potoka je 195,13 km². Cez Novú Sedlicu preteká Zbojský potok (plocha povodia 30,2 km²), 
ktorý pramení pod Riabou skalou cca 11 km od obce. Tok Zbojského potoka je napájaný 
mnoţstvom menších potokov a potôčikov. Najväčším jeho pravostranným prítokom nad 
obcou je Hrabový potok vytekajúci spod Veľkého Bukovca a potok Raztoka pod obcou. 
Najväčším ľavostranným potokom sú potok vytekajúci pod Čierťaţou, potok vytekajúci pod 
Peckovou Kyčerou a Geborovský potok. Druhým najväčším potokom v katastri obce Nová 
Sedlica je Stuţická rieka prameniaca pod Čierťaţou s bočným prítokom – Kamenistým 
potokom, prameniacim pod Kremencom. Prameň Kamenistého potoka je najvyššie 
poloţeným prameňom v okolí Novej Sedlice – v 1208 m n.m.  
Pre milovníkov prírody a romantiky nie menším lákadlom je geografický bod, kde sa zbiehajú 
hranice Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Uţ samotná predstava, ţe existuje miesto odkiaľ sa 
človek jedným krokom môţe dostať do troch štátov, láka sem stovky ľudí nielen od nás, ale 
aj zo zahraničia. 
 
 
5.2 Obyvateľstvo 
 
Demografická štatistika poskytuje rozhodujúci podiel informácií o obyvateľoch obce Nová 
Sedlica ako celku - o jeho stave, štruktúre, ako aj charakteristikách v konkrétnom časovom 
období. V rámci komunitného plánovania sociálnych sluţieb bola demografická štatistika 
zameraná na:  

 počet obyvateľov obce (vo vybranom časovom horizonte)  

 štruktúru obyvateľov (z rôznych hľadísk - pohlavie, ekonomická aktivita, národnosť a 
pod.)  

 pohyb obyvateľstva (pôrodnosť, úmrtnosť a pod.)  
 
Analytické údaje súvisiace s obyvateľmi obce Nová Sedlica boli v rámci procesu KPSS 
monitorované v priebehu mesiacov jún, júl 2011. Informácie boli získavané z rôznych 
zdrojov. Za nosný zdroj povaţujeme informácie získané z Obecného úradu, zo Štatistického 
úradu SR a ÚPSVR v Humennom, detašované pracovisko Snina. V tomto komunitnom pláne 
pre obec Nová Sedlica boli pre potreby KPSS pouţité údaje zo sčítania obyvateľov, domov 
a bytov, ktoré na našom území prebehlo v roku 2001 podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o 
sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Výsledky z posledného sčítania obyvateľov, domov 
a bytov, ktoré sa na našom území uskutočnilo v máji 2011 ešte v čase tvorby KPSS neboli 
vyhodnotené a pre potreby KPSS nemohli byť pouţité.  
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5.2.1. Počet obyvateľov obce Nová Sedlica   

Celkový počet obyvateľov  obce (tabuľka č.1, graf č.1)  bol k 31.12.2010 celkom 284 osôb. 
Počet obyvateľov obce Nová Sedlica za sledované obdobie klesol o 22,5 bodu. Zo 
štatistického hľadiska je to významné číslo a môţeme povedať, ţe úbytok obyvateľstva je 
pomerne vysoký. Táto skutočnosť je zapríčinená nízkou pôrodnosťou v obci (tabuľka č. 5 
a graf č. 5) a stále vysokou úmrtnosťou (tabuľka č. 6 a graf č. 6).   
 
Tabuľka č. 1 – Počet obyvateľov obce  

Ukazovateľ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Muţi 170 170 165 160 157 149 

Ţeny 152 150 143 143 145 135 

Spolu 322 320 308 303 302 284 

Zdroj: OcÚ  

Graf č. 1 – Počet obyvateľov obce 

 

5.2.2. Veková štruktúra obyvateľov obce Nová Sedlica   

Štruktúra obyvateľov obce Nová Sedlica bola pre potreby KPSS členená na tri základné 
kategórie - predproduktívny, produktívny a poproduktívny vek (tabuľka č. 2 a graf č. 2).  

Členenie obyvateľstva z hľadiska veku sledujeme od roku 2006, kde aţ do posledného 
sledovaného roku 2010 došlo k nasledujúcim zmenám, konkrétne:  

    

 k dlhodobému poklesu počtu občanov v predproduktívnom veku oproti 
dlhodobému priemeru o 8 osôb 

 k miernemu nárastu počtu občanov v produktívnom veku oproti dlhodobému 
priemeru o 3,8 osôb 

 k poklesu počtu občanov v  poproduktívnom veku oproti dlhodobému priemeru 
o 15,2 osôb   
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Tabuľka č. 2 – Veková štruktúra obyvateľov obce  

Ukazovateľ 2006 2007 2008 2009 2010 

Predproduktívny 
vek (do 18 rokov) 

32 38 37 37 26 

Produktívny vek 
(od 19 do 62 rokov) 

155 161 155 162 163 

Poproduktívny vek 
(nad 62 rokov) 

133 109 111 103 95 

Zdroj: OcÚ  

 
 
Graf č. 2 – Veková štruktúra obyvateľov obce 

 

 
 
 
5.2.3. Štruktúra obyvateľov obce z hľadiska vierovyznania 
 
Štruktúra obyvateľov obce z hľadiska vierovyznania je zaznamenaná zo sčítania obyvateľov, 
domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v roku 2001. Výsledky z posledného sčítania 
obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v máji 2011 ešte v čase tvorby KPSS neboli 
vyhodnotené. Z posledného sčítania z počtu obyvateľov 337, v obci prevláda obyvateľstvo 
hlásiace sa ku Pravoslávnej cirkvi aţ 78,9% obyvateľov obce Nová Sedlica. Podrobný 
prehľad o štruktúre obyvateľov obce z hľadiska vierovyznania je znázornený v tabuľke č. 3 
a grafe č. 3.   
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Tabuľka č.3 – Štruktúra obyvateľov z hľadiska vierovyznania 

Štruktúra obyvateľov z hľadiska vierovyznania 

Vierovyznanie Počet Podiel v percentách 

Rímsko-katolícka cirkev 6 1,8% 

Grécko-katolícka cirkev 9 2,7% 

Pravoslávna cirkev 266 78,9% 

Evanjelická cirkev 1 0,3% 

Bez vyznania 11 3,3% 

Nezistené  44 13,0% 

Zdroj: OcU 

 

Graf č. 3 – Štruktúra obyvateľov obce z hľadiska vierovyznania  

 

 
 
5.2.4. Štruktúra obyvateľov obce z hľadiska národnosti  
 
Štruktúra obyvateľov obce z hľadiska národnosti je zaznamenaná zo sčítania obyvateľov, 
domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v roku 2001. Výsledky z posledného sčítania 
obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v máji 2011 ešte v čase tvorby KPSS neboli 
vyhodnotené. Z posledného sčítania z počtu obyvateľov 337, v obci prevláda obyvateľstvo 
hlásiace sa k Slovenskej národnosti – 86,9%.  Podrobný prehľad o štruktúre obyvateľov obce 
z hľadiska národnosti je znázornený v tabuľke č. 4 a grafe č. 4.   
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Tabuľka č.4 – Štruktúra obyvateľov z hľadiska národnosti 

Štruktúra obyvateľov z hľadiska národnosti 

Národnosť Počet Podiel v percentách 

Slovenská 293 86,9% 

Česká 3 0,9% 

Ukrajinská 7 2,1% 

Rusínska 17 5,0% 

Nezistené  17 5,0% 

Zdroj: OcU 

 

Graf č. 4 - Štruktúra obyvateľov z hľadiska národnosti 

 

 
   
5.2.5. Vývoj ţivonarodených v obci 
 

V obci Nová Sedlica sa v priebehu rokov 2006 aţ 2010 narodilo vţdy len jedno dieťa. 
Z dlhodobého hľadiska klesol počet ţivonarodených v obci o 0,2 bodu. Nie je to vysoké číslo, 
ale pri porovnaní počtu ţivonarodených v obci (tabuľka č. 5 a graf č. 5) a počtu zomrelých 
v obci (tabuľka č. 6 a graf č. 6), je zrejmé, ţe počet zomrelých prevyšuje počet 
ţivonarodených v obci.  Pre porovnanie celkovej situácie uvádzame v tabuľke č. 5. a grafe č. 
5 údaje o počte ţivonarodených v okrese Snina.  V okrese Snina sa v poslednom roku 2010 
narodilo spolu 345 ţivonarodených detí z toho bolo 172 ţien a 173 muţov. Z dlhodobého 
hľadiska je to zníţenie počtu ţivonarodených detí v okrese Snina o 13 bodov.  
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Tabuľka č. 5 – Počet ţivonarodených v obci  (porovnanie okresu Snina a obce Nová Sedlica) 

Ukazovateľ Počet ţivonarodených 

Okres Snina 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Muţi 170 188 196 188 173 

Ţeny 159 166 172 206 172 

Spolu 329 354 368 394 345 

Obec Nová Sedlica  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Muţi 1 0 0 1 0 

Ţeny 0 1 1 1 1 

Spolu 1 1 1 2 1 

Zdroj: Štatistický úrad SR, OcÚ 

 
 Graf č. 5 – Počet ţivonarodených (porovnanie okresu Snina a obce Nová Sedlica) 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, OcÚ 

 
5.2.6. Počet zomrelých v obci   
 

Za rok 2010 zomrelo v obci Nová Sedlica 12 obyvateľov z toho 6 ţien a 6 muţov. Úmrtnosť 
v obci sa za posledné sledované roky zníţila o 2,2 bodu, napriek tomu je úmrtnosť v obci 
vysoká v porovnaní so ţivonarodenými v obci (tabuľka č. 5 a graf č. 5). Môţeme konštatovať, 
ţe obyvateľstvo v obci Nová Sedlica starne a predproduktívna zloţka obyvateľstva sa zniţuje 
(údaj v tabuľke č. 2 a grafe č. 2).  Pre porovnanie uvádzame v tabuľke č. 6 a grafe č. 6 aj 
počet zomrelých v okrese Snina.  Počet zomrelých v okrese Snina za sledované obdobie 
klesol o 3,4 bodu. V poslednom sledovanom roku 2010 zomrelo v okrese Snina 386 
obyvateľov z toho 166 ţien a 220 muţov.  
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Tabuľka č. 6 – Počet zomretých v obci  (porovnanie okresu Snina a obce Nová Sedlica)  

Ukazovateľ Počet zomretých 

Okres Snina 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Muţi 227 221 221 206 220 

Ţeny 165 178 165 178 166 

Spolu 392 399 386 384 386 

Obec Nová Sedlica 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Muţi 6 5 3 4 6 

Ţeny 5 6 4 4 6 

Spolu 11 11 7 8 12 

Zdroj: Štatistický úrad SR, OcÚ 

 

 

Graf č. 6 – Počet zomrelých (porovnanie okresu Snina a obce Nová Sedlica)  

Zdroj: Štatistický úrad SR, OcÚ 
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Priemerný vek v okrese Snina sa od roku 2006 pravidelne zvyšuje. Tabuľka č.7 a graf č.7 
nám poskytnú pohľad na vývoj priemerného veku v okrese Snina v rokoch 2006 aţ 2010. 
 
Tabuľka č. 7 – Priemerný vek v okrese Snina 

Ukazovateľ Priemerný vek v okrese Snina (muţi, ţeny spolu) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Spolu 37,06 37,39 37,72 38,03 38,41 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Graf č. 7 – Priemerný vek v okrese Snina 

 

 
 

       

        
V oblasti demografického vývoja dochádza na Slovensku  k postupnej zmene populačnej 
mapy vplyvom poklesu pôrodnosti a predlţovania ţivota obyvateľstva. Dôsledky sa výrazne 
prejavujú v poklese detskej zloţky populácie a náraste skupiny osôb v poproduktívnom veku. 
Všeobecným dôsledkom toho procesu je starnutie populácie, vyjadruje ho index starnutia. 
Index starnutia vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku pripadajúci na 100 osôb v 
predproduktívnom veku. Podľa metodiky ŠÚ SR sa do poproduktívneho veku zarátavajú 
muţi vo veku 60 a viac a ţeny 55 a viac, podľa metodiky EÚ sú to všetky osoby vo veku 65 a 
viac. 
Trend starnutia obyvateľstva je evidentný aj v okrese Snina, môţeme to sledovať v tabuľke 
č.8 a grafe č.8. 
 
 
Tabuľka č. 8 – Index starnutia v okrese Snina 

Ukazovateľ Index starnutia v okrese Snina (muţi, ţeny spolu) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Spolu 112,37 118,70 124,78 131,29 139,03 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Graf č. 8 – Index starnutia v okrese Snina  

 

Z pohľadu na vývoj podľa základných demografických skupín od roku 1950 po súčasnosť je 
evidentné, aké zmeny sa prejavovali v štruktúre populácie. Súčasná mapa populácie, ktorá 
je dôsledkom predchádzajúcich vĺn pôrodnosti, zároveň predurčuje vývoj v najbliţších rokoch 
i desaťročiach. Podľa predikcie by mal v roku 2020 oproti roku 2008 klesnúť podiel 
predproduktívnej zloţky, produktívnej zloţky a početnosť poproduktívnej skupiny by 
sa v tomto období mala zvýšiť (Eurostat, Europop, 2008).  
 

 
5.2.7. Seniori v obci 
Špecifická pozornosť v procese komunitného plánovania sociálnych sluţieb v obci Nová 
Sedlica bola venovaná kategórii seniorov, nakoľko v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb 
sú seniori jednou z nosných cieľových skupín.  
Niţšie uvedená tabuľka č. 9 a grafy č. 9 a č.10 poskytujú pohľad na kategóriu seniorov v 
členení podľa výšky vekových kategórií. Podiel seniorov v obci Nová Sedlica na celkovom 
počte občanov k 31.12.2010 predstavuje celkom 38 %. Z hľadiska percentuálneho 
zastúpenia prevaţuje zastúpenie ţien (57,4 %) oproti muţom (42,6 %) z celkového počtu 
obyvateľov obce Nová Sedlica v dôchodkovom veku. 
 
Tabuľka č. 9 – Seniori v obci 

Celkový počet obyvateľov 
Muţi Ţeny Spolu 

149 135 284 

Seniori  Muţi Ţeny Spolu 

60 – 64 15 10 25 

65 – 69 8 8 16 

70 – 74 8 21 29 

75 – 79 8 10 18 

80 – 84 2 5 7 

85 + 5 8 13 

Seniori spolu 46 62 108 

Zdroj: OcÚ 
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Graf č. 9 -  Zastúpenie seniorov v obci Nová Sedlica, stav k 31.12.2010 

 

 

Graf č. 10 - Zastúpenie seniorov v obci Nová Sedlica v %, stav k 31.12.2010 

 

 
 
Z grafu č. 10 je evidentné, ţe z percentuálneho hľadiska má najpočetnejšie zastúpenie 
kategória seniorov vo veku od 70 – 74 rokov, nasleduje kategória od 60 – 64 rokov. 
 
Z hľadiska percentuálneho zastúpenia seniori  nad 70 rokov a viac tvoria 62 %, čiţe väčšinu 
z celkového počtu seniorov v obci. Je predpoklad, ţe práve u tejto skupiny seniorov sa môţu 
objaviť zdravotné problémy alebo obmedzenia, preto je potrebné tejto skupine seniorov 
v procese KPSS venovať zvýšenú pozornosť. 
Seniori vo veku od 60 - 64 rokov spolu s kategóriou seniorov vo veku 65 - 69 rokov tvoria 38 
% z celkového počtu seniorov. Ide o skupinu občanov, ktorí vo veľkej väčšine prípadov 
nemajú váţnejšie zdravotné obmedzenia a je predpoklad, ţe budú preferovať aktívny a 
spoločenský ţivot. 
 

. 
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5.2.8. Prognóza vývoja počtu obyvateľov v seniorskom veku  
 
Pre ďalšie plánovanie sociálnych sluţieb je dôleţité poznať prognózu vývoja obyvateľov 
v seniorskom veku niekoľko rokov dopredu, aby sme mohli plánovať opatrenia pre túto CS. 
Seniori sú špecifickou sociálnou skupinou vyţadujúcou si komplexné a jedinečné opatrenia 
na zamedzenie vzniku ich sociálnej izolácii a zabránenie tomu,  aby sa seniori ocitli v stave 
hmotnej núdze aţ biede. V tabuľke č. 10 sledujeme prognózu vývoja počtu obyvateľov 
v seniorskom veku (nad 65 rokov) pre okres Snina, Humenné a Prešovský kraj. Z tabuľky je 
zrejmé, ţe obyvateľstvo v priebehu rokov 2010, 2015 a 2020 má stúpajúcu tendenciu, preto 
je nevyhnuté danej situácii prispôsobiť štruktúru, rozsah a kapacitu sociálnych sluţieb v obci 
Nová Sedlica. Na dokreslenie údaje uvádzame aj v grafe č. 11.  
 
    
Tabuľka č. 10 – Prognóza vývoja počtu obyvateľov v seniorskom veku (nad 65 rokov) pre okres 
Snina, Humenné a Prešovský kraj 

Prognóza vývoja počtu obyvateľov v seniorskom veku (nad 65 rokov) 

Rok 2010 2015 2020 

Okres Humenné 7383 8545 10065 

Okres Snina 4667 5002 5546 

Prešovský kraj 87 078 98 512 116 193 

Zdroj: Výskumné demografické centrum 

 

Graf č. 11 – Prognóza vývoja počtu obyvateľov v seniorskom veku v okresoch Humenné a Snina, rok 

2010 - 2020 
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5.3 Sociálne sluţby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nová Sedlica 
 
 
Obec Nová Sedlica v súčasnosti nie je poskytovateľom sociálnych sluţieb podľa zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách. 

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. je v pôsobnosti obce poskytovať tieto sociálne sluţby: 
 

 vypracúvať a schvaľovať komunitný plán 

 rozhodovať o odkázanosti na sociálnu sluţbu 

 poskytovať alebo zabezpečovať sociálne sluţby 
o opatrovateľská sluţba 
o prepravná sluţba 
o odľahčovacia sluţba 
o zariadenie pre seniorov 
o zariadenie opatrovateľskej sluţby 
o denný stacionár 
o nocľaháreň 
o nízkoprahové denné centrum 
o nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 
o základné sociálne poradenstvo 

 poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej osoby a finančný 
príspevok na prevádzku 

 hradí inej obci alebo VUC náklady na sociálne sluţby 

 ukladá a kontroluje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

 kontroluje účelnosť vyuţitia finančných príspevkov 

 vedie evidenciu posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu sluţbu 
a prijímateľov sociálnych sluţieb 

 vyhľadáva odkázané fyzické osoby 

 poskytuje štatistické údaje 

 uhrádza náklady za zdravotné výkony (na posudzovanie) 
 
Obec Nová Sedlica poskytuje (zabezpečuje) nasledujúce sociálne sluţby:  
 

1. Vedie evidenciu posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu sluţbu 
2. Organizuje stretnutia dôchodcov pri rôznych príleţitostiach (Deň matiek a pod.) 
3. Pomáha v krízových situáciách (rodinná tragédia, pohreb a pod.) 

 
 
5.3.1. Opatrovateľská sluţba v obci  
Opatrovateľská sluţba v obci je sociálna sluţba poskytovaná fyzickým osobám, ktoré sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch 
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. 
Je poskytovaná terénnou formou fyzickým osobám v ich prirodzenom sociálnom prostredí. 
Obec Nová Sedlica nie je poskytovateľom opatrovateľskej sluţby.  
 

5.3.2. Financovanie sociálnych sluţieb a sociálnej pomoci 
Financovanie sociálnych sluţieb je pomerne citlivou záleţitosťou. Malé obce na východnom 
Slovensku nemajú dostatok finančných prostriedkov často ani na základný chod obce. Z 
rozpočtu obce Nová Sedlica neboli od roku 2006 vyčleňované na sociálnu oblasť ţiadne 
prostriedky (tabuľka č. 11 a graf č.12). Aţ v roku 2010 obec vyčlenila menšiu sumu na 
sociálnu oblasť. Obci sa nepodarilo za sledované obdobie získať finančné prostriedky z 
grantov a dotácií.  
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Tabuľka č. 11 – Financovanie sociálnych sluţieb a sociálnej pomoci 

Rok 

Celkový 

rozpočet obce 

v EUR 

Rozpočet obce 

na sociálnu 

oblasť 

Podiel v % 

Granty 

a dotácie 

v EUR 

Rok 2006 87686 - - - 

Rok 2007 60094 - - - 

Rok 2008 62989 - - - 

Rok 2009 75756 - - - 

Rok 2010 64309 83 0,13 - 

Zdroj: OcÚ 

 

Graf č. 12 – Financovanie sociálnych sluţieb a sociálnej pomoci 

 

 

5.4 Sluţby, inštitúcie a MVO v obci Nová Sedlica  
 
Obec má svoje inštitucionálne zastúpenie v obecnom úrade, ktorý riadi starosta obce. Obec 
má 5 členné obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo vytvára komisie pre financie a 
rozpočet, stratégiu rozvoja obce, sociálne veci, ţivotné prostredie, kultúru a šport.  Obec 
práve rekonštruuje nový obecný dom. Obec organizuje pre svojich obyvateľov rôzne 
kultúrno-spoločenské podujatia pri príleţitosti Dňa matiek, MDŢ, Dni úcty k starším a iné. Od 
marca 2011 začala svoju činnosť v obci Jednota dôchodcov Slovenska. Podrobný prehľad 
o sluţbách a inštitúciách v obci poskytuje tabuľka č. 12.     
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Tabuľka č. 12 – Sluţby, inštitúcie a MVO v obci 

Typ sluţby Poznámka 

Obecný úrad  

Pravoslávna cirkev   

Kultúrny dom   

Obecná kniţnica  Spravuje pracovníčka OcÚ 

Jednota dôchodcov Slovenska  Zriadená od marca 2011 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych 
sluţieb Nová Sedlica  

 Zriaďovateľ – VÚC Prešov  

Dobrovoľný hasičský zbor obce Nová 
Sedlica  

Veľmi úspešný, na rôznych súťaţia dosahujú 
úspechy hlavne mladí dobrovoľní hasiči 

Pozemkové spoločenstvo Geborová  Urbárska spoločnosť  

Informačné stredisko NP Poloniny   

Zdroj: OcU 

 
5.5 Zdravotníctvo 

V obci nefunguje ţiadne zdravotnícke zariadenie. Pre zdravotnú starostlivosť občania obce 
Nová Sedlica musia dochádzať do 50 km vzdialeného okresného mesta Snina. Zdravotná 
starostlivosť pre obyvateľov obce je ťaţko dostupná, preto mnoho obyvateľov v obci, najmä 
v seniorskom veku, cíti nespokojnosť s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti v obci, čo im 
veľmi komplikuje ich kaţdodenný ţivot.  Okrem občanov v seniorskom veku sú sociálne 
vylúčenou skupinou aj zdravotne postihnutý ľudia, či ľudia so zníţenou mobilitou, mladé 
rodiny bez osobného vozidla, ktorí majú prístup k lekárskej starostlivosti sťaţený.  
 
 
5.6 Školstvo 
V obci Nová Sedlica nemá sídlo Základná škola ani Materská škola. Deti navštevujú tieto 
inštitúcie v obci Ulič, ktorý je od obce Nová Sedlica vzdialený 13 km. Mnoho detí sa do 
Materskej školy vôbec nedostane nakoľko majú dlhodobo preplnenú kapacitu voľných miest.     
 
 
 6. MOŢNOSTI ZAMESTNANOSTI A ŠTRUKTÚRA NEZAMESTNANÝCH V OBCI 
 
6.1 Zamestnanosť v obci 
Obec Nová Sedlica je najvýchodnejšou obcou Slovenska. V prekrásnom prostredí 
Bukovských vrchov pod hlavným karpatským hrebeňom je ţivot obyvateľov obce naozaj 
veľmi ťaţký. Dostupnosť obce je zlá. Obyvatelia obce musia za prácou kaţdodenne 
dochádzať aj niekoľko kilometrov. Moţnosť zamestnať sa v obci je obmedzená. Pohľad na 
moţnosti zamestnanosti v obci nám poskytuje tabuľka č. 13. Moţnosť zamestnať sa majú 
obyvatelia obce v Zariadení pre seniorov a DSS Nová Sedlica. Pracovné príleţitosti vytvára 
aj LPM štátny podnik Ulič a Agrotel Nová Sedlica, s. r. o. Ďalším zamestnávateľom v obci je 
obecný úrad. Zamestnáva jednu pracovníčku a nezamestnaných v obci na aktivačné práce 
a malé obecné sluţby. Počet nezamestnaných v obci bol k 31.12.2010 - 15 osôb. V obci sa 
nachádzajú potraviny, pohostinstvo aj ubytovacie zariadenie, ktoré prevádzkujú SZČO. 
Moţnosť zamestnať sa majú obyvatelia obce najmä mimo obce, preto je v obci vysoké 
vysťahovalectvo za prácou.        
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Tabuľka č. 13 – Zamestnávatelia v obci 

Zamestnávateľ /resp. ţivnostník Popis činnosti / počet zamestnancov 

LPM štátny podnik Ulič Lesníctvo, poľnohospodárstvo 

Agrotel Nová Sedlica, s.r.o.  Poľnohospodárska výroba  

Zariadenie pre seniorov a DSS Sociálna a zdravotná starostlivosť 

Anna Rusičová  Pohostinstvo  

Mária Michalcová  Maloobchod, pohostinstvo, ubytovacie 
sluţby 

COOP Jednota Humenné  Maloobchod 

Zdroj: OcU 

 

Okres Snina patrí podľa monitoringu kvality prostredia v regiónoch k najhorším miestom na 
podnikanie na Slovensku. Podnikateľská aliancia Slovenska sledovala úroveň ekonomickej 
aktivity v regiónoch, infraštruktúru, ponuku ľudských zdrojov a kvalitu verejnej správy.  
Najlepšie podmienky, dosiahla Bratislava a ostatné okresy Bratislavského kraja. Medzi 
najhoršie hodnotené patria okresy v prešovskom kraji. Porovnanie podmienok podnikania 
podľa okresov poskytuje tabuľka č. 14. 
 
 
Tabuľka č. 14 – Hodnotenie podmienok podnikania v okresoch na základe prieskumu názorov 
podnikateľov 

 Pozícia okresu v rebríčku 79 okresov SR 

Okres Celková 
hodnotenie 

okresu 

Ekonomická 
aktivita 

Verejná 
správa a 

legislatíva 

Technológie 
a 

infraštruktúra 

Vzdelávanie 
a ľudské 

zdroje 

Bratislava II 1 1 18 1 2 

Ruţomberok 25 30 24 26 31 

Nitra 30 22 77 24 30 

Detva 57 51 60 60 54 

Humenné 62 52 79 54 55 

Snina 76 78 41 75 61 

Zdroj: Podnikateľská aliancia Slovenska 
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6.2 Vývoj nezamestnanosti v obci, rok 2006 – 2010 
 
Pri sledovaní nezamestnanosti v obci sú k dispozícií iba údaje z UPSVR Snina za obdobie 
rokov 2006 - 2010, ktorý vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie;  tento údaj však 
nezahŕňa celkový počet nezamestnaných z dôvodu chýbajúcich údajov o dobrovoľne 
nezamestnaných. 
 

Skrytú nezamestnanosť , t.j. nezamestnanosť ľudí, ktorí nie sú evidovaní ako uchádzač 
o zamestnanie, alebo boli z evidencie z rôznych dôvodov vyradení, nie je moţné zistiť.  
 

Na základe vybraných ukazovateľov je zrejmé, ţe počet nezamestnaných v obci Nová 
Sedlica má od roku 2008 klesajúcu tendenciu. Počet nezamestnaných v obci od roku 2006 
klesol o 2,6 bodu. Tento ukazovateľ je z hľadiska plánovania sociálnych sluţieb v obci veľmi 
dôleţitý a má pozitívny vplyv na sociálnu klímu v obci.    

V tabuľke č. 15 a grafe č. 13 sledujeme vývoj nezamestnanosti z hľadiska najrizikovejších 
skupín v uplatnení sa na trhu práce. K tejto kategórii v prvom rade patria nezamestnaní od 
12 do 24 mesiacov a nezamestnaní nad 24 mesiacov. U dlhodobo nezamestnaných 
dochádza k strate pracovných návykov, dostávajú sa do sociálnej izolácie, upadajú do 
apatie, prestávajú si veriť. Osobitnú kategóriu tvoria nezamestnaní nad 50 rokov, kde ich 
šance uplatniť sa na trhu práce sú veľmi nízke, aj z toho dôvodu, ţe nie sú schopní pruţne 
reagovať na zmenu trhu práce. Ďalšou výraznou rizikovou skupinou sú absolventi škôl, 
ktorým chýba potrebná prax, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou a občania 
s nízkou úrovňou vzdelania.  

 
Tabuľka č. 15 – Nezamestnanosť v obci (2006 – 2010) 

Nezamestnanosť 

(vybrané ukazovatele) Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

UoZ (celkový počet) 20 22 21 10 15 

UoZ 12 - 24 mesiacov 1 3 2 3 5 

UoZ nad 24 mesiacov 11 10 11 7 8 

UoZ 15 – 24 rokov 1 1 0 1 2 

UoZ nad 50 rokov 10 9 12 4 4 

UoZ st. vzdelania 0, 1 1 _ _ _ _ 

Zdroj: ÚPSVR 

 

 

 

 



                                                                                     Komunitný plán obce Nová Sedlica 2011 – 2021 
 

26 
 

Graf č. 13 – Nezamestnanosť v obci – vývoj od roku 2006 do roku  

2010

 

 

Tabuľka č. 16 a graf č. 14 znázorňujú poberateľov dávok v hmotnej núdzi (ďalej DHN) v obci. 
Sledovať poberateľov dávok v hmotnej núdzi v obci je dôleţité z hľadiska plánovania ďalších 
sociálnych sluţieb pre cieľovú skupinu nezamestnaných. Poberatelia DHN sú zvyknutí na 
pravidelný príjem a stáva sa, ţe rezignujú na riešenie svojich problémov. Rizikové skupiny 
nezamestnaných sú dlhodobo nezamestnaní nad 12 a 24 mesiacov, nezamestnaní vo veku 
nad 50 rokov a nezamestnaní s nízkym vzdelaním alebo  bez vzdelania. Absolventi škôl 
tvoria špecifickú skupinu nakoľko sú väčšinou v spoločnej domácnosti s rodičmi, ktorí sa 
o nich postarajú, kým si nenájdu prácu.         

    
Tabuľka č. 16 – Počet DHN v obci 

DHN (vybrané 
ukazovatele) Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

DHN (celkový počet) 20 22 21 10 15 

UoZ 12 – 24 mesiacov 1 3 2 3 5 

UoZ nad 24 mesiacov 11 10 11 7 8 

UoZ 15 – 24 rokov 1 1 0 1 2 

UoZ nad 50 rokov 10 9 12 4 4 

UoZ st. vzdelania 0, 1 1 _ _ _ _ 

Zdroj: ÚPSVR 

 



                                                                                     Komunitný plán obce Nová Sedlica 2011 – 2021 
 

27 
 

Graf č. 14 – Počet DHN v obci 

 

 
 
6.3 Zákon č. 447/2008 o peňaţných príspevkoch na kompenzáciu ťaţkého zdravotného 
postihnutia 
  
Niţšie uvedená tabuľka č. 17 mala poskytovať prehľad špecifických ukazovateľov súvisiacich 
s citovaným zákonom. Konkrétne prehľad o občanoch obce Nová Sedlica, ktorí sú nositeľmi 
preukazu ŤZP - ich kategorizáciu vo vzťahu k veku, počet osôb, ktoré poberajú príspevok za 
opatrovanie blízkeho člena rodiny a príspevok za opatrovanie celkom, ako aj iné špecifické 
formy príspevkov (osobná asistencia, preprava, prevádzka motorového vozidla). Z dôvodu 
neposkytnutia poţadovaných údajov zo strany UPSVR Snina, spomínané údaje 
neuvádzame. V tabuľke sú uvedené len údaje, ktoré nám poskytol obecný úrad Nová 
Sedlica, týkajúce sa opatrovateľskej sluţby a počte opatrovaných v obci .   
 

Tabuľka č. 17 – Peňaţné príspevky na kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia 

P.č. 
Otázka 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

Rok 
2010 

1. 

Celkový počet obyvateľov obce, ktorí sú nositeľmi 
preukazu občana s ŤZP 

   

1.1 z toho počet detí do 18 rokov    

1.2 z toho počet osôb od 19 do 60 rokov    

1.3 z toho počet osôb starších ako 61 rokov    

2. 

Celkový počet opatrovaných osôb, u ktorých bol 
blízkemu členovi rodiny poskytovaný príspevok za 
opatrovanie: 

   

2.1 z toho počet detí do 18 rokov    

2.2 z toho počet opatrovaných osôb vo veku 19 - 60 rokov    
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2.3 z toho počet opatrovaných osôb starších ako 60 rokov 1 1 1 

3. Celkový počet osôb, ktorým bol poskytovaný 
príspevok za opatrovanie: 

1 1 1 

4. Celkový počet osôb, ktorým bol poskytovaný 
príspevok na osobnú asistenciu 

  1 

5. Celkový počet osôb, ktorým bol poskytovaný 
príspevok na prepravu 

   

6. Celkový počet osôb, ktorým bol poskytovaný 
príspevok na prevádzku motorového vozidla 

   

Zdroj: UPSVaR, OcÚ 

 
6.4 Zákon č. 305/2003 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
 
Počet rodín, v ktorých boli vykonávané opatrenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej 
kurately znázorňuje tabuľka č. 18. Tieto rodiny sú klientmi sociálnej práce a je nutné u nich 
realizovať opatrenia smerujúce k náprave a k zamedzeniu prehlbovania patologického stavu 
v rodine. V obci Nová Sedlica neboli od roku 2006 realizované opatrenia SPO.  

 

Tabuľka č. 18 – Počet rodín, v ktorých boli vykonávané opatrenia sociálno-právnej ochrany a kurately 

Počet rodín v ktorých boli vykonávané opatrenia SPO 

Rok 2006 2007  2008  2009  2010 

Počet rodín 0 0 0 0 0 

Zdroj: ÚPSVR 
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7. CIEĽOVÉ SKUPINY KPSS V OBCI NOVÁ SEDLICA 
 
Analytická časť procesu KPSS a dotazníkový prieskum v obci Nová Sedlica boli špecificky 
zamerané na zmapovanie demografickej štruktúry obyvateľov obce, existujúceho stavu v 
oblasti poskytovania sociálnych sluţieb a sociálnej pomoci v obci, ako aj na sumarizáciu 
potrieb občanov obce vo vzťahu k sociálnej pomoci a sociálnym sluţbám. Po zhrnutí 
všetkých relevantných podkladov, prognostických odhadov a špecifikácii prioritných 
problémov v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych sluţieb, bol proces KPSS v oblasti 
strategického plánovania zameraný prioritne na tri nosné cieľové skupiny a to: 
  

 Seniori a osoby so zdravotnými obmedzeniami  

 Deti, mládeţ a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia  

 Spoločensky a sociálne znevýhodnení občania   

 
V procese tvorby KPSS v obci Nová Sedlica boli ciele a konkrétne opatrenia špecificky 
orientované na vyššie uvedené cieľové skupiny, pričom boli zohľadňované aj potreby 
ostatných občanov obce. Jednotlivé opatrenia boli koncipované tak, aby ich naplnením došlo 
k uspokojeniu potrieb v oblasti sociálnych sluţieb a sociálnej pomoci v širšom kontexte, aby 
ich mohli vyuţívať všetci obyvatelia obce Nová Sedlica.  
 
 

VÍZIA DO ROKU 2021 
Obec Nová Sedlica – kráčame v ústrety k svojim občanom   

 
 
7.1 Cieľová skupina - SENIORI A OSOBY SO ZDRAVOTNÝMI OBMEDZENIAMI 
 
 
7.1.1 Zdôvodnenie výberu cieľovej skupiny 
 
 
Starnutie populácie patrí vo väčšine európskych krajín k základným vývojovým trendom. 
Tomuto trendu sa nevyhne ani Slovenská republika. Všeobecne sa za seniorov povaţujú 
osoby vo veku od 60 rokov. Potreba sociálnych sluţieb a sociálnej pomoci sa zvyšuje u osôb 
nad 70 rokov.  Z hľadiska početnosti ide o jedinú sociálnu kategóriu populácie, ktorá má 
trvale a prirodzene vzostupnú tendenciu svojho rastu premietajúcu nárastu v porovnaní 
k pomeru k ostatným kategóriám populácie komunity. 
 
 
Seniori v obci Nová Sedlica predstavujú 38% z celkového počtu obyvateľov obce. K tejto 
cieľovej skupine môţeme priradiť aj skupiny osôb so zdravotnými obmedzeniami, u oboch 
skupín obyvateľstva ide o rizikové skupiny obyvateľstva z hľadiska ich potrieb a sociálnej 
odkázanosti. Ide  skupinu občanov, ktorí  môţu byť ohrození sociálnym vylúčením z dôvodu 
veku a pre svoje zdravotné problémy, nedostatkom sociálnych kontaktov, nárastom miery 
chorobnosti a tým aj závislosti na sociálnej pomoci a sociálnych sluţbách. 
  

- V obci chýba opatrovateľská sluţba  
- Od marca 2011 je v obci zriadená Jednota dôchodcov, ktorá na svoju činnosť 

potrebuje vhodné priestory  
- V obci chýba Denné centrum pre seniorov a osoby so zdravotnými obmedzeniami  

s celodennou prevádzkou 
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- Chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu pomoc (terénna 
sociálna práca) 

- Absencia terénnych a ambulantných sociálnych sluţieb 
- Nedostatočne zabezpečená bezbariérovosť v obci 
- V obci funguje Zariadenie pre seniorov a DSS Nová Sedlica v zriaďovateľskej 

pôsobnosti VÚC Prešov 
 
Z hľadiska potrebnosti sociálnych služieb a sociálnej pomoci v obci možno vymedziť 
tieto rizikové skupiny seniorov:  
 

- Seniori so zdravotnými problémami, s váţnou nemocou alebo invalidní (jedinci, 
manţelia) 

- Osamelé a ovdovelé, bezdetné ţeny/muţi vyššieho veku  
- Seniori s nízkym príjmom 

 
7.1.2 SWOT analýza cieľovej skupiny „Seniori a osoby so zdravotnými obmedzeniami“ 
 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Seniori – nositelia tradícii, morálnych 
a duchovných hodnôt 

 Seniori – nositelia praktických 
a teoretických zručností 

 Snaha riešiť svoje problémy, záujem 
o veci verejné  

 Záujem o spoločenské a voľno 
časové aktivity 

 Ochota a schopnosť zapojiť sa do 
rôznych pracovných aktivít a činností 

 Snaha vzdelávať sa a učiť sa ovládať 
moderné technológie (PC, mobil)  

 K dispozícii sú voľné priestory v obci 
, ktoré vie obec poskytnúť  na 
klubovú činnosť pre seniorov 

 Zriadená Jednota dôchodcov od 
19.03.2011 

 Organizovanie kultúrno-
spoločenských aktivít pre seniorov 

 Záujem obce na fungovaní a zaistení 
sociálnych sluţieb 

 Chýba Denné centrum pre seniorov  
a osoby so zdravotnými 
obmedzeniami 

 Absencia terénnych sociálnych 
sluţieb a ambulantných sluţieb 

 Chýbajúce sociálne poradenstvo - 
nedostatočná informovanosť 
o sociálnych sluţbách, nie sú známe 
všetky moţnosti poskytovania soc. 
sluţieb a kde je moţné čo vybaviť 

 Málo príleţitosti na aktívne trávenie 
voľného času pre seniorov, 
chýbajúce vzdelávacie aktivity,    

 Existujúce bariéry v obci 

 Nedostatok dobrovoľníkov  

 Nedostatok finančných prostriedkov 
z rozpočtu obce na realizáciu 
jednotlivých opatrení  

 Chýbajú oddychové zóny v obci 
(park)  

 Nedostupná zdravotná starostlivosť 
v obci (mesto Snina, kde je najbliţšia 
NsP je od obce vzdialené 50 km)   
 

Príleţitosti Ohrozenia 

 Zriadenie Denného centra pre 
seniorov a osoby so zdravotnými 
obmedzeniami  s moţnosťou spojiť 
poskytovanie sociálnych sluţieb aj 
pre cieľovú skupinu deti, mládeţ 
a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia 
s celodennou prevádzkou 

 Rekonštrukcia existujúcich priestorov  

 Demografický vývoj populácie 
v komunite,  očakávajúci nárast počtu 
sociálnych kategórií občanov 
vyţadujúcich väčšiu mieru sociálnych 
sluţieb ( hroziaca disparita  medzi 
potrebami a moţnosťami ) 

 Nedostatok finančných prostriedkov 
na samosprávnej úrovni na výkon 
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na   prevádzku Denného centra 

 V obci organizovať vzdelávacie kurzy 
pre dôchodcov, spoločenské akcie, 
kultúrne podujatia, pod záštitou 
Jednoty dôchodcov  

 Odstránenie bariér v obci – verejné 
komunikácie, budovy, chodníky 

 Vybudovať v obci oddychové zóny 
(park)   

 Zapojiť do práce s CS dobrovoľníkov 
a vytvoriť funkčný systém spolupráce 
s dobrovoľníkmi 

 Zvýšenie kvality poskytovania 
základného sociálneho poradenstva 
zriadením terénnej sociálnej práce 
a ambulantných sluţieb  

 V obci zriadiť chránenú dielňu alebo 
chránené pracovisko 

 Vyuţitie dobrých vzťahov v rámci 
regiónu, spolupráca s ostatnými 
starostami 

 Moţnosť získať finančné prostriedky 
zo štrukturálnych fondov EU a iných 
zdrojov zameraných na podporu 
riešenia sociálnej inklúzie, vyuţitie 
dotácií zo štátnej správy 

 Zabezpečiť v obci dostupnú 
zdravotnú starostlivosť  

kompetencií obce, v tom aj na 
zabezpečenie sociálnych sluţieb 

 Insolventnosť klientov – nízke príjmy; 
platba za sociálne sluţby 

 Zloţitosť implementácie projektov 
a nedostatočná odborná spôsobilosť 
problematiky projektovania 

 Zlé nastavenie grantových 
programov (nezodpovedajúcich 
potrebám komunity) 

 Volebný cyklus 

 Legislatívne prekáţky – legislatíva 
nekorešpondujúca s reálnymi 
potrebami CS 

 Nedostatok dobrovoľníkov v obci 
ochotných zapojiť sa do práce 
s cieľovou skupinou   

 Neochota lekárov poskytovať svoje 
sluţby v obci.  

 Nedostatok vhodných priestorov na 
lekársku ambulantnú starostlivosť    

 

 
 
7.1.3. Ciele KPSS vo vzťahu k cieľovej skupine „Seniori a osoby so zdravotnými 
obmedzeniami“ 
 
 

 Cieľ 1 - Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych sluţieb v obci 
 

 Cieľ 2 - Zvýšenie dostupnosti podporných sociálnych sluţieb pre seniorov 
a osoby so zdravotnými obmedzeniami    

 
7.1.4 Opatrenia vedúce k naplneniu cieľov   
 

Cieľ 1: 
Rozvoj terénnych a ambulantných 
sociálnych sluţieb v obci Nová Sedlica  

Opatrenie 1.1. Zriadiť v obci opatrovateľskú sluţbu  

Opatrenie 1.2. Zriadiť v obci terénnu sociálnu sluţbu 
a dostupné sociálne poradenstvo 

Opatrenie 1.3.  Zabezpečiť v obci dostupnú zdravotnú 
starostlivosť 

Cieľ 2: 
Zvýšenie dostupnosti podporných 
sociálnych sluţieb pre seniorov a osoby 
so zdravotnými obmedzeniami    

Opatrenie 2.1.   Zriadiť v obci Denné centrum  

Opatrenie 2.2. Vytvoriť v obci oddychové zóny (park),  
odstrániť existujúce bariéry v obci  
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7.1.5 Špecifikácia jednotlivých opatrení 
 
Tabuľka č. 1 - Špecifikácia opatrenia  1.1. 

Cieľ 1: Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych sluţieb v obci Nová Sedlica   

Opatrenie 1.1.: Zriadiť v obci opatrovateľskú sluţbu 

Charakteristika opatrenia: 
Opatrovateľská sluţba v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách podľa § 41 
odsek a), b)  je sociálna sluţba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná 
na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných 
sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4. 
Je poskytovaná terénnou formou fyzickým osobám v ich prirodzenom sociálnom prostredí. 
Obec v súčasnosti  neposkytuje opatrovateľskú sluţbu. Na základe dotazníkového 
prieskumu vznikol dopyt po tejto sociálnej sluţbe na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 
z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dôchodcovského veku.  

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Zníţenie sociálnej odkázanosti 

 Zvýšenie kvality ţivota dotknutých skupín občanov 

 Rozvoj svojpomocného riešenia miestnych potrieb 

 Zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov 

 Spokojnosť občanov vyuţívajúcich sociálne sluţby 

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1:  Prieskum dopytu v oblasti poskytovania opatrovateľskej sluţby osôb, ktorí spĺňajú 
podmienky na poskytovanie opatrovateľskej sluţby 
A2: Komplexné vyhodnotenie prieskumu, vrátane sumarizácie sluţieb z hľadiska druhu 
a rozsahu 
A3: Príprava legislatívnych podkladov k zriadeniu opatrovateľskej sluţby 
A4: Na výkon opatrovateľskej sluţby zamestnať pracovníkov s príslušným vzdelaním, alebo 
absolvovaným akreditovaným kurzom opatrovateľskej činnosti  
A5:  Práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti pri riešení 
ţivotných situácií 
A6: Podpora a rozvoj dobrovoľníctva (skutoční dobrovoľníci, dobrovoľnícke aktivity 
vykonávané  nezamestnanými ako forma aktivačnej činnosti ; Zákon 5/2004 Z.z. o sluţbách 
zamestnanosti) 
A7: Získanie finančných prostriedkov 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2012 – 2021 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obecný úrad  

Spolupracujúce subjekty: UPSVR SV, VÚC, MVO 

Počet klientov: určí sa na základe dopytu po soc. sluţbe  

Predpokladané finančné náklady: 430,- €/mesiac  mzdové náklady vrátane odvodov za 
zamestnávateľa, v  prípade zamestnania 1 pracovníka prostredníctvom obecného úradu 

Zdroje financií: ESF, MPSVR SR, ÚPSVR SV, VUC, Nadácie – SPP, Markíza, Orange, 
SOCIA, Slovak Telecom, rozpočet obce a pod. 

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Nezáujem zo strany CS prispievať na sociálnu sluţbu 

 Nekvalifikovaní pracovníci na výkon opatrovateľskej sluţby 

 Nezáujem relevantných subjektov spolupracovať 

Efektivita: 

 Podporiť zotrvanie občanov obce v ich prirodzenom prostredí  

 Poskytovanie pobytových sluţieb iba v súlade s potrebou intenzívnej pomoci – 
poskytovať pobytové sluţby len vtedy, ak terénne sluţby nestačia pokryť potreby 
občanov. 
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 Funkčná opatrovateľská sluţba v obci v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
sluţbách podľa § 41. 

Ľudské zdroje: 1-2 pracovníci opatrovateľskej sluţby  

 
 
Tabuľka 2 – špecifikácia opatrenia 1.2. 

Cieľ 1: Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych sluţieb v obci Nová Sedlica 

Opatrenie 1.2.: Zriadiť v obci terénnu sociálnu sluţbu a dostupné sociálne 
poradenstvo 

Charakteristika opatrenia: 
Súčasťou procesu KPSS bol aj dotazníkový prieskum určený občanom obce Nová Sedlica, 
zameraný na dopyt v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb a sociálnej pomoci v obci. 
V rámci prieskumu výrazne rezonovala poţiadavka občanov po poskytovaní sociálnej 
sluţby ako je  zabezpečenie a poskytovanie obedov, ich donáška domov, pomoc pri 
nákupoch, výbere liekov, poradenstvo v oblasti kompenzácii, a pod. Dopyt po tomto druhu 
sociálnych sluţieb u seniorov a osôb so zdravotnými obmedzeniami poukazuje na to, ţe 
v obci chýba terénna sociálna sluţba a taktieţ sociálne poradenstvo, ktoré by dôchodcom 
a osamelo ţijúcim ľuďom so zdravotnými ťaţkosťami výrazne uľahčili ţivot.  Toto opatrenie 
je moţné vyuţiť aj pre ostatné cieľové skupiny. Nie je vylúčené, ţe sluţby sociálneho 
poradenstva bude môcť vyuţiť aj CS Osoby v riziku sociálneho vylúčenia a ostatné skupiny 
obyvateľov obce Nová Sedlica podľa potreby.       

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Funkčné poskytovanie  sociálnej sluţby v súlade s potrebami občanov  

 Zníţenie sociálnej odkázanosti 

 Zvýšenie kvality ţivota dotknutých skupín občanov 

 Spokojnosť občanov vyuţívajúcich sociálne sluţby 

 Rozvoj svojpomocného riešenia miestnych potrieb 

 Zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov 

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1:  Prieskum dopytu potrieb a monitoring aktuálnych potrieb u seniorov, resp. osôb so 
zdravotnými obmedzeniami 
A2: Komplexné vyhodnotenie prieskumu, vrátane sumarizácie sluţieb z hľadiska rozsahu 
a závaţnosti 
A3: Personálne zabezpečenie osôb na výkon sociálnej sluţby 
A4: Práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti pri riešení 
ţivotných situácií 
A5: Podpora a rozvoj dobrovoľníctva (skutoční dobrovoľníci, dobrovoľnícke aktivity 
vykonávané  nezamestnanými ako forma aktivačnej činnosti (Zákon 5/2004 Z.z. o sluţbách 
zamestnanosti) 
A6: Získanie finančných prostriedkov 

Časový harmonogram plnenia opatrenia:  2012 –  2021 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obecný úrad 

Spolupracujúce subjekty: UPSVR SV, VÚC, MVO 

Počet klientov: Presný počet sa teraz nedá presne kvantifikovať 

Predpokladané finančné náklady: 430,- €/mesiac  mzdové náklady vrátane odvodov za 
zamestnávateľa, v  prípade zamestnania 1 pracovníka prostredníctvom obecného úradu 

Zdroje financií: ESF, MPSVR SR, ÚPSVR SV, VUC, Nadácie – SPP, Markíza, Orange, 
NADÁCIA SOCIA, Slovak Telecom a pod. 

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Nezáujem zo strany CS prispievať na sociálnu sluţbu 

 Nedostatok dobrovoľníkov  

 Nezáujem  zo strany verejnosti 
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Efektivita: 

 Podpora zotrvania občanov obce v ich prirodzenom prostredí  

 Poskytovanie pobytových sluţieb iba v súlade s potrebou intenzívnej pomoci – 
poskytovať pobytové sluţby len vtedy, ak terénne sluţby nestačia pokryť potreby 
občanov 

 Nová sociálna sluţba v obci 

 Moţnosť vyuţiť opatrenie pre ostatné CS 

Ľudské zdroje: 1-2 sociálny pracovníci 

 
 
Tabuľka 3 – špecifikácia opatrenia 1.3. 

Cieľ 1: Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych sluţieb v obci Nová Sedlica 

Opatrenie 1.3.: Zabezpečiť v obci dostupnú zdravotnú starostlivosť 

Charakteristika opatrenia: 
Výstupy z analytickej časti KPSS týkajúce sa  štruktúry obyvateľstva v obci Nová Sedlica 
poukázali na to, ţe obyvateľstvo v obci starne. V rámci dotazníkového prieskumu, ktorý bol 
súčasťou KPSS medzi občanmi rezonovala poţiadavka dostupnej zdravotnej starostlivosti 
a rehabilitácie. Obec Nová Sedlica je od mesta Snina, kde je najbliţšia NsP a väčšina 
všeobecných a odborných lekárov, vzdialená skoro 50 km. Pre starších a chorých občanov 
je veľmi náročné dostať sa do mesta za pravidelnou lekárskou starostlivosťou. Pre seniorov, 
ktorí nemajú moţnosť cestovať vlastným autom je hlavne v zimných mesiacoch veľmi ťaţké 
cestovať autobusom. Cieľová skupiny seniori a osoby so zdravotnými obmedzeniami, ale 
nie len tí,  by uvítali ak by v obci mohli aspoň raz do týţdňa navštíviť všeobecného lekára, 
prípadne rehabilitáciu. Takáto sluţba by uľahčila ţivot v obci nie len starším a chorým 
obyvateľom obce.           

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Dostupná zdravotná starostlivosť a rehabilitácia v obci  

 Funkčné poskytovanie  sociálnej sluţby v súlade s potrebami občanov  

 Zníţenie sociálnej odkázanosti 

 Zvýšenie kvality ţivota dotknutých skupín občanov 

 Spokojnosť občanov vyuţívajúcich sociálne sluţby 

 Rozvoj svojpomocného riešenia miestnych potrieb 

 Zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov 

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1:  Prieskum dopytu potrieb a monitoring aktuálnych potrieb u seniorov, resp. osôb so 
zdravotnými obmedzeniami 
A2: Komplexné vyhodnotenie prieskumu, vrátane sumarizácie sluţieb z hľadiska rozsahu 
a závaţnosti 
A3: Oslovenie všeobecných lekárov, prípadne špecialistov, s ponukou poskytovania svojich 
sluţieb v obci Nová Sedlica podľa dohody aspoň raz týţdenne 
A4: Výber, úprava priestorov vhodných pre zriadenie lekárskej ambulancie   
A5: Podpis zmluvy s lekárom o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v obci – začatie 
poskytovania zdravotníckej starostlivosti 
A6: Získanie finančných prostriedkov 

Časový harmonogram plnenia opatrenia:  2012 –  2021 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obecný úrad 

Spolupracujúce subjekty: UPSVR SV,MPSVR SR, VÚC, MVO, NsP Snina, ambulancie 
všeobecných lekárov a špecialistov   

Počet klientov: Obyvatelia obce Nová Sedlica 

Predpokladané finančné náklady: 5 000 ,- € - 7 000,- € (rekonštrukcia priestorov, pomoc 
pri vybavení ambulancie)  

Zdroje financií: vlastné zdroje, sponzori, legislatívne príjmy, iné 

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 
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 Nedostatok finančných zdrojov 

 Nevhodné priestory na zriadenie ambulancie   

 Nezáujem a nerentabilnosť zo strany  lekárov poskytovať svoje sluţby v obci Nová 
Sedlica   

Efektivita: 

 Podpora zotrvania občanov obce v ich prirodzenom prostredí  

 Rozšírenie inovatívnych sluţieb, ktoré uľahčia ţivot občanom obce Nová Sedlica  

 Zdravotná starostlivosť priamo v obci 

Ľudské zdroje:  všeobecný lekár,  prípadne špecialisti (rehabilitačný lekár, geriater, 
internista)  

 
 
Tabuľka 4 – špecifikácia opatrenia 2.1. 

Cieľ 2: Zvýšenie dostupnosti podporných sociálnych sluţieb pre seniorov a osoby so 
zdravotnými obmedzeniami    

Opatrenie 2.1.:  Zriadiť v obci Denné centrum 

Charakteristika opatrenia: 
V súčasnosti sa v obci nenachádza ţiadne Denné centrum  v zmysle zákona č. 448/2008 
Z.z. o sociálnych sluţbách podľa § 56.  
Z dotazníkového prieskumu je zrejmé, ţe seniorom v obci a osobám so zdravotnými 
obmedzeniami chýba v obci miesto na vzájomné stretávanie sa, miesto, kde môţu aktívne 
tráviť svoj voľný čas, venovať sa záľubám a tvorivým činnostiam.  
 Je možné uvažovať nad spojením poskytovania sociálnych služieb v Dennom centre aj pre 
ostatné cieľové skupiny z hľadiska efektívneho využívania prevádzky a činnosti centra.  
Obec ma k dispozícií niekoľko voľných priestorov, ktoré môţe poskytnúť na rôzne aktivity, 
taktieţ na prevádzku a  činnosť Denného centra (DC). Existujúce priestory bude nutné 
rekonštruovať tak, aby vyhovovali poţiadavke bezbariérového prístupu a všestrannému 
vyuţitiu pre všetky cieľové skupiny. V priestoroch DC môţe svoje činnosti a aktivity rozvíjať 
aj novovzniknutá Jednota dôchodcov v obci.   

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Rekonštrukcia a úprava existujúcej budovy v obci 

 Vytvorenie multifunkčného priestoru pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie 

 Aktívne trávenie voľného času, nie len pre seniorov a osoby so zdravotnými 
obmedzeniami, ale aj pre ostatné cieľové skupiny, stretávanie sa generácii, výmena 
skúsenosti a odovzdávanie morálnych hodnôt  

 Poskytovanie sociálneho poradenstva a pomoci pri prekonávaní problémov 

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1:  Výber vhodných priestorov v obci pre zariadenie Denného centra  
A2:  Komplexné vyhodnotenie prieskumu, vrátane kategorizácie existujúcich bariér 
a potrebnej rekonštrukcie - výber najvhodnejších priestorov 
A3:  Príprava legislatívnych podkladov (registrácia Denného centra a pod.)  
A4:  Spracovanie projektového zámeru orientovaného na  úpravu priestorov;   prípadnú 
rekonštrukciu  priestorov, vrátane odstránenia existujúcich bariér 
A5:  Získanie finančných prostriedkov  
A6:  Realizácia úprav, rekonštrukcie, resp. odstránenie bariér 
A7:  Materiálno-technické zabezpečenie prevádzky Denného centra 
A8:  Personálne zabezpečenie prevádzky Denného centra 
A9:  Spustenie zariadenia do prevádzky   

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2012 – 2016 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obecný úrad 

Spolupracujúce subjekty: VÚC, ÚPSVR SV, MVO,  

Počet klientov: v obci je 95 seniorov – predpokladaní klienti DC 

Predpokladané finančné náklady:  20 000,- €  stavebné úpravy, MTZ,  430,- €/mesiac 
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v prípade zamestnania 1 pracovníka prostredníctvom obecného úradu 

Zdroje financií: ESF, NEFO fond VUC, granty, ÚPSVR, MPSVR SR,  súkromný sektor 

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Neochota zainteresovaných subjektov spolupracovať 

 Nevhodné legislatívne zmeny 

 Nezáujem zo strany CS 

Efektivita:  

 Komplexné riešene problematiky sociálnej integrácie CS Seniori a osoby so 
zdravotnými obmedzeniami s vyuţitím pre ostatné CS    

 Efektívne vyuţívanie prevádzky a činnosti Denného centra všetkými CS 

Ľudské zdroje: stavebné úpravy – ľudské zdroje závisia od rozsahu realizovaných úprav 
1-2 osoby – personálne zabezpečenie prevádzky Denného centra 

 
 
Tabuľka 5 – špecifikácia opatrenia 2.2. 

Cieľ 2: Zvýšenie dostupnosti podporných sociálnych sluţieb pre seniorov a osoby so 
zdravotnými obmedzeniami    

Opatrenie 2.2.: Vytvoriť v obci oddychové zóny (park),  odstrániť existujúce bariéry 
v obci  

Charakteristika opatrenia: 
Obec Nová Sedlica sa nachádza v krásnom prostredí, napriek tomu obyvateľom v obci 
chýba priestor, oddychová zóna, kde by si mohli posedieť v upravenom prostredí, stretnúť 
sa s priateľmi a stráviť príjemné chvíle mimo svojho domova. V obci chýba park, ktorý by 
poskytoval obyvateľom obce príjemné chvíle v pokojnej oáze plnej zelene a kvetín. Cieľová 
skupina „ Seniori a osoby so zdravotnými obmedzeniami“ vníma elimináciu bariér ako veľmi 
dôleţité opatrenie, nakoľko bariéry povaţuje za váţny problém. Existujúce bariéry výrazne 
ovplyvňujú nielen sociálnu integráciu a sebestačnosť CS, ale aj dostupnosť k verejným 
a kultúrno-spoločenským a športovým aktivitám a podujatiam v obci.  

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Vytvorenie pokojného miesta v obci, oddychovej zóny nie len pre CS seniori a osoby 
so zdravotnými obmedzeniami, ale aj pre ostatné CS    

 Odstránenie  existujúcich bariér v celej obci (chodníky, úrad a pod). 

 Zlepšenie dostupnosti sluţieb v obci   

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1:  Výber vhodného miesta pre vybudovanie oddychovej zóny, parku v obci  
A2:  Spracovanie projektového zámeru na zriadenie parku v obci; oslovenie a výber 
najvýhodnejšieho  dodávateľa     
A3:  Úprava priestoru, vyrovnanie terénu, výsadba stromčekov, okrasných kríkov, kvetín, 
umiestnenie lavičiek, prípadne fontána    
A4:  Prieskum a sumarizácia existujúcich bariér v obci 
A5:  Komplexné vyhodnotenie prieskumu, vrátane kategorizácie existujúcich bariér 
A6:  Spracovanie projektového zámeru orientovaného na odstránenie existujúcich bariér  
A7:  Postupné odstraňovanie existujúcich bariér 
A8:  Získanie dobrovoľníkov v obci na realizáciu opatrení  
A5:  Získanie finančných prostriedkov 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2012 – 2021 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obecný úrad 

Spolupracujúce subjekty: organizácie a inštitúcie na území obce Nová Sedlica   

Počet klientov: občania obce Nová Sedlica   

Predpokladané finančné náklady:  cca 30 000,- € 

Zdroje financií: ESF, MPSVR SR, ÚPSVR SV, VUC, Nadácie – SPP, Markíza, Orange, 
NADÁCIA SOCIA, dotácie, rozpočet obce a pod.   
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Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Neochota zainteresovaných subjektov spolupracovať 

 Nevhodné legislatívne zmeny 

Efektivita:  

 Kumulácia rôznych zdrojov za účelom vybudovania oddychových zón v obci  

 Kumulácia rôznych zdrojov za účelom odstránenia bariér a zvýšenia dostupnosti  

 Vyváţené náklady na zabezpečenie opatrenia 

 Dodrţiavanie zákona o bezbariérovosti všetkých stavieb 

Ľudské zdroje: pracovníci OÚ, pracovníci odstraňujúci bariéry  
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7.2 Cieľová skupina „DETI MLÁDEŢ A RODINY V RIZIKU SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA“ 
 
 
7.2.1 Zdôvodnenie výberu cieľovej skupiny 
 
V obci Nová Sedlica došlo za posledné obdobie k  poklesu počtu občanov 
v predproduktívnom veku oproti dlhodobému priemeru aţ o 8 osôb. Môţeme konštatovať,  ţe 
za sledované obdobie  sa v obci narodilo  menej detí ako po minulé obdobia; pôrodnosť v 
obci má klesajúcu tendenciu. Je potrebné a dobré, aby obec venovala pozornosť aj tejto 
cieľovej skupine. 
Deti a mládeţ sú budúcnosť kaţdej spoločnosti a preto treba aj v malej obci vytvárať priestor 
pre ich zdravý psychický a fyzický vývoj. Dôleţitý ukazovateľ pre túto CS je ten, ţe naproti 
poklesu počtu občanov v predproduktívnom veku došlo k nárastu počtu občanov 
v produktívnom veku oproti dlhodobému priemeru o 3,8 osôb. Aj na základe týchto 
ukazovateľov je dôleţité obyvateľom obce v produktívnom veku, deťom a mládeţi venovať 
náleţitú pozornosť, naplánovať opatrenia pre zlepšenie ich sociálnej situácie, vytvárať 
podmienky v obci pre aktívne trávenie voľného času a kultúrno-spoločenské vyţitie sa.         
 
Vo všeobecnosti moţno o dnešných mladých ľuďoch povedať, ţe je to najcitlivejšia sociálna 
skupina, ktorú ostro zasiahli sociálne zmeny v spoločnosti v posledných rokoch.  Spôsob 
ţivota a prístup dnešných mladých ľudí k ţivotu má preto dnes iné dimenzie, niekedy ťaţko 
akceptovateľné staršími generáciami vyrastajúcimi v tradičnej kultúre zaťaţenej totalitnými 
praktikami.  
 
Voľný čas zohráva v ţivote mladého človeka stále dôleţitejšiu úlohu. Nejde v ňom len o 
funkciu socializačnú, ale rastúci význam nadobúda aj jeho funkcia kompenzačná 
(vyrovnávanie pracovnej a školskej záťaţe) a najmä preventívna (voľnočasové aktivity s 
moţnosťami vyuţitia hodnotových orientácii ako súčasť ochrany pred negatívnymi 
spoločenskými javmi). Preto dôleţitú úlohu v ţivotnom štýle mladého človeka by mal 
zohrávať aktívny športový pohyb. 
Nesprávne a neefektívne vyuţívanie voľného času môţe mať za následok únik mnohých 
mladých ľudí do pasivity a ničnerobenia. 
 
V obci Nová Sedlica chýbajú voľne prístupné športoviská, detské ihrisko aj telocvičňa. Deti 
a mládeţ v obci majú málo príleţitosti a moţností na aktívne trávenie voľného času. Mladí 
ľudia v obci sú málo organizovaní, nemajú k dispozícii klubovňu, miesto kde by sa mohli 
stretávať aj v prípade nepriaznivého počasia. V obci chýba medzi mladými ľuďmi duch 
dobrovoľníctva, vodcovská osobnosť spomedzi mladých ľudí, ktorá by ich aktivizovala. 
   
Definícia - Dieťa 
Podľa článku l Dohovoru o právach dieťaťa sa pre jeho účely dieťaťom rozumie kaţdá ľudská 
bytosť mladšia ako osemnásť rokov, pokiaľ podľa právneho poriadku, ktorý sa na dieťa 
vzťahuje, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr. Nadobudnutie plnoletosti v právnom poriadku 
Slovenskej republiky upravuje Občiansky zákonník (zákon č. 40/l964 Zb. v znení neskorších 
predpisov). Podľa § 8 odsek 2 Občianskeho zákonníka sa „plnoletosť nadobúda dovŕšením 
osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím 
manţelstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manţelstva ani 
vyhlásením manţelstva za neplatné“. 
 
Pojem mládeţ 
Pojem mládeţ právny poriadok Slovenskej republiky nepozná. Vo verejnosti rezonuje pojem 
mládeţ jednak vo význame sociologickom ako sociálno – demografická skupina, ale súčasne 
aj vo význame psychologickom ako ţivotná fáza (mladosť). V obidvoch prípadoch sa jej 
bezprostredne dotýkajú významné spoločenské zmeny, ktoré vyvolávajú zmenu spôsobu 
ţivota. Mladosť podľa všeobecných spoločenských predstáv je osobitnou samostatnou fázou 
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ţivota, ktorá potrebuje „spoločensky chránený, ale slobodný priestor“, ktorý zbavuje mládeţ 
úloh a starostí ţivota dospelých a je vyhradený na učenie a prípravu na ďalší ţivot. Preto je 
nevyhnutné počas tejto fázy zabezpečiť slobodný priestor a moţnosti pre úspešný rast, 
nadobudnutie vzdelania a kvalifikácie 
 

Pomoc rodinám s deťmi, rodiny v riziku sociálneho vylúčenia 

Pre túto cieľovú skupinu obec ţiadne špecifické sociálne sluţby neposkytuje. Pre rodiny 
s malými deťmi nie je k dispozícií materská škola. Pre rodiny v núdzi je poskytované 
základné sociálne poradenstvo na Obecnom úrade. V obci  chýba vyhľadávacia činnosť pre 
rodiny v riziku sociálneho vylúčenia  odkázaných na sociálnu pomoc – absencia terénnej 
sociálnej práce. V obci chýba zariadenie núdzového bývania.  V podmienkach malej obce sú 
však tieto opatrenia veľmi ťaţko realizovateľné, napriek tomu je obec pripravená pomôcť 
podľa svojich moţností, v prípade, ţe sa rodina ocitne v krízovej ţivotnej situácii  
 
 
7.2.2 SWOT analýza cieľovej skupiny „Deti, mládeţ a rodiny v riziku sociálneho 
vylúčenia“ 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Záujem obce na fungovaní a zaistení 
sociálnych sluţieb 

 Pevné rodinné väzby, rodinné 
zázemie  

 Jazyková zdatnosť mladých ľudí, 
počítačová gramotnosť 

 Pracovitosť, flexibilita, cieľavedomosť 
mladých ľudí, snaha uplatniť sa 
v ţivote 

 Ochota podieľať sa na ţivote obce, 
dobrovoľníci    

 Dobre fungujúci Dobrovoľný hasičský 
zbor, v ktorom úspešne pôsobia 
mnohí mladí chlapci a dievčatá    

 Nedostatočná informovanosť detí 
a mládeţe o ponuke sluţieb 

 Chýbajúce komunitné centrá, kluby 
pre mládeţ 

 V obci chýba športovisko, detské 
ihrisko  

 Chýba zariadenie núdzového 
bývania v prípade nepredvídanej 
a ţivot ohrozujúcej situácie 

 Absentujúce podporné sluţby  - 
poskytovanie sociálnej sluţby 
v dennom centre, sociálne 
poradenstvo  

 Chýba vyhľadávacia činnosť rodín 
v riziku sociálneho vylúčenia 

 Negatívne rodinné vzory /závislosť 
v rodine/ 

 Absentujúce moţnosti pracovnej 
integrácie pre hendikepované detí, 
mládeţ a občanov v produktívnom 
veku 

 Nedostatok vlastných finančných 
zdrojov komunity na rozvoj 
sociálnych sluţieb 

Príleţitosti Ohrozenia 

 Vhodné priestory na realizáciu 
opatrení, športoviská, detské ihriská 

 Zapojiť do práce s CS dobrovoľníkov 
a vytvoriť funkčný systém spolupráce 
s dobrovoľníkmi 

 Podpora a rozvoj mládeţníckeho 
dobrovoľníctva – zriadenie 
Otvoreného mládeţníckeho klubu 

 Demografický vývoj populácie 
v komunite,  očakávajúci nárast počtu 
sociálnych kategórií občanov 
vyţadujúcich väčšiu mieru sociálnych 
sluţieb ( hroziaca disparita  medzi 
potrebami a moţnosťami ) 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Neochota mládeţníckych 
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 Dobre fungujúci dobrovoľný hasičský 
zbor v ktorom pôsobia aj mnohí mladí 
ľudia, zapájajú sad o súťaţí a sú 
úspešní   

 Zriadiť v obci zariadenie núdzového 
bývania 

 Vyuţitie dobrých vzťahov v rámci 
regiónu, spolupráca s ostatnými 
starostami pri organizovaní podujatí 
pre mládeţ 

 Moţnosť získať finančné prostriedky 
zo štrukturálnych fondov EU a iných 
zdrojov zameraných na podporu 
riešenia sociálnej inklúzie, vyuţitie 
dotácií zo štátnej správy 

dobrovoľníkov participovať na 
realizácii opatrení   

 Zlá ekonomická situácia 
(pretrvávajúca finančná kríza) 

 Stereotypy a predsudky v rodinách a 
spoločnosti 

 Zloţitosť implementácie projektov 
a nedostatočná odborná spôsobilosť 
problematiky projektovania 

 Zlé nastavenie grantových 
programov (nezodpovedajúcich 
potrebám komunity) 

 Volebný cyklus 

 Legislatívne prekáţky – legislatíva 
nekorešpondujúca s reálnymi 
potrebami CS 
 

 
 
7.2.3  Ciele KPSS vo vzťahu k CS „Deti, mládeţ a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia“ 
 

 Cieľ 1 - Podpora činnosti a aktivít zameraných na rozvoj práce s deťmi 
a mládeţou 
 

 Cieľ 2 – Vytvorenie podmienok pre efektívne vyuţívanie voľného času detí, 
mládeţe a rodičov 

 

 Cieľ 3 – Pomoc rodinám v krízovej ţivotnej situácii  
 

 Cieľ 4 – Reálne moţnosti pracovnej integrácie v obci Nové Sedlica pre 
hendikepované deti, mládeţ a občanov v produktívnom veku    

 
 
7.2.4 Opatrenia vedúce k naplneniu cieľov CS „Deti , mládeţ a rodiny v riziku 
sociálneho vylúčenia  

Cieľ 1: 
Podpora činnosti a aktivít zameraných na 
rozvoj práce s deťmi a mládeţou 

Opatrenie 1.1. Podpora mládeţníckeho dobrovoľníctva 

Cieľ 2: 
Vytvorenie podmienok pre efektívne 
trávenie voľného času detí, mládeţe 
a rodičov 

Opatrenie 2.1. Podporiť vznik Klubu mládeţe – mládeţnícky 
otvorený klub  

Opatrenie 2.2. Zriadiť v obci detské ihrisko a multifunkčné 
ihrisko   

Cieľ 3: Pomoc rodinám v krízovej ţivotnej situácii 

Opatrenie 3.1. Zriadiť v obci Zariadenie núdzového bývania  

Cieľ 4: Reálne moţnosti pracovnej integrácie 
v obci Nová Sedlica pre hendikepované 
deti, mládeţ a občanov v produktívnom 
veku 

Opatrenie 4.1.:  Zriadiť chránené pracovisko, resp. chránenú 
dielňu pre hendikepovanú mládeţ a občanov 
obce Nová Sedlica  
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7.2.5 Špecifikácia jednotlivých opatrení 
 
Tabuľka 1 – špecifikácia opatrenia 1.1. 

Cieľ 1: Podpora činnosti a aktivít zameraných na rozvoj práce s deťmi a mládeţou 

Opatrenie 1.1.:  Podpora mládeţníckeho dobrovoľníctva 

Charakteristika opatrenia: 
Cieľom tohto opatrenia je systematická, cieľavedomá a účinná podpora mládeţníckeho 
dobrovoľníctva pre danú cieľovú skupinu; zabezpečiť rovnosť príleţitostí pre mladých ľudí 
bez ohľadu na pohlavie, rasu, vyznanie, národnosť, príslušnosť k politickej, či inej skupine 
obyvateľstva a zabezpečiť finančnú podporu činnostiam rozvíjajúcim danú aktivitu.  

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Participácia mladých ľudí na dobrovoľníckej práci v obci 

 Zmysluplné a efektívne vyuţívanie voľného času 

 Výmena skúsenosti, získanie nových poznatkov v danej oblasti 

 Nadväzovanie nových kontaktov  

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1:  Prezentácia dobrovoľníckej práce a získavanie dobrovoľníkov z radov mládeţe v obci 
A2:  Vytváranie príleţitosti pre dobrovoľníkov 
A3:  Podpora a rozvoj vzdelávania v oblasti dobrovoľníckej práce 
A4:  Získanie finančných prostriedkov na podporu a rozvoj mládeţníckeho dobrovoľníctva - 
zapojenie sa do programov FINANČNEJ PODPORY EÚ MLÁDEŢ V AKCII 

Časový harmonogram plnenia opatrenia:  2012 –   2021 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obecný úrad 

Spolupracujúce subjekty: OÚ, MVO 

Počet klientov: nevieme vopred určiť 

Predpokladané finančné náklady:  100,- € (reprezentačné) 

Zdroje financií: MPSVR SR, IUVENTA, ESF, granty, OÚ, VÚC a pod.    

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nezáujem zo strany mládeţe spolupracovať 

 Nedostatok finančných prostriedkov na podporu a rozvoj mládeţníckeho 
dobrovoľníctva 

 Nevhodné projektové výzvy 

Efektivita:  

 Dobrovoľnícka sluţba v obci prostredníctvom mládeţe 

 Systematická, cieľavedomá a účinná podpora mládeţníckeho dobrovoľníctva v obci 

Ľudské zdroje: 1-pracovník OÚ, 1-pracovník z MVO, mládeţnícky dobrovoľníci   

 
 
Tabuľka 2 – špecifikácia opatrenia 2.1. 

Cieľ 2: Vytvorenie podmienok pre efektívne trávenie voľného času detí, mládeţe 
a rodičov 

Opatrenie 2.1.: Podporiť vznik Klubu mládeţe – mládeţnícky otvorený klub  

Charakteristika opatrenia: 
Cieľom tohto opatrenie je umoţniť mladým ľuďom v obci, aby si vlastnými silami vytvorili 
otvorený priestor, kde sa budú môcť stretávať vo svojom voľnom čase. Priestor, kde 
spoločne budú tráviť svoj voľný čas pri rôznych záujmových činnostiach, vzdelávacích 
aktivitách a kultúrno-spoločenských aktivitách.     

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Aktivizácia mládeţe k činnosti  

 Vyburcovanie vodcovských osobností spomedzi mladých ľudí v obci    

 Zlepšenie vzájomných vzťahov 

 Sebarealizácia detí, ich nápadov a návrhov 
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 Spestrenie osobného ţivota 

 Aktívne a zmysluplné trávenie voľného času mládeţe v obci  

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1:  Výber vhodnej vodcovskej osobnosti spomedzi mládeţe – zaškolenie na prácu s danou 
CS 
A2:  Výber skupiny mladých ľudí, ktorí sa budú podieľať pri príprave a realizácii projektu  
A3:  Získanie finančných prostriedkov - zapojenie sa do programov FINANČNEJ PODPORY 
EÚ MLÁDEŢ V AKCII 
A4:  Výber vhodných priestorov poskytnutých obcou na prevádzku Klubu mládeţe 
A5:  Rekonštrukcia a úprava priestorov klubu 
A6: Uvedenie klubu do prevádzky, spustenie činnosti.  

Časový harmonogram plnenia opatrenia:  2012 –  2015 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obecný úrad 

Spolupracujúce subjekty:  OÚ, MVO,  

Počet klientov: mládeţ v obci 

Predpokladané finančné náklady: (300 ,- € – 600,- € náklady na rekonštrukciu priestorov, 
vybavenie priestorov)   

Zdroje financií: MPSVR SR, IUVENTA, ESF, granty, OÚ, VÚC a pod.    

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Pasivita mladých, nezáujem o vytvorenie klubu  

 Nedostatok finančných prostriedkov  

 Nevhodné priestory v obci  

Efektivita:  

 Participácia mládeţe na riešení svojich problémov  

 Vytvorenie miesta na stretávanie sa mladých ľudí  

 Rozvíjanie komunikačných zručností 

Ľudské zdroje: mládeţ obce, 1 koordinátor 

 
 
 
Tabuľka 3 – špecifikácia opatrenia 2.2. 

Cieľ 2: Vytvorenie podmienok pre efektívne trávenie voľného času detí, mládeţe 
a rodičov 

Opatrenie 2.2.:  Zriadiť v obci detské ihrisko a multifunkčné ihrisko    

Charakteristika opatrenia: 
 Z dotazníkového prieskumu vyplynula aj poţiadavka obyvateľov obce, ktorým v obci chýba 
multifunkčný športový areál a detské ihrisko. Detské ihrisko je miesto pre deti, kde sa môţu 
hrať na preliezačkách, hojdačkách a v piesku. Je to miesto, kde sa môţu stretávať nie len 
deti,  ale aj ich rodičia a starí rodičia, navzájom sa spoznávať a utuţovať dobré susedské 
vzťahy. V obci tieţ chýba otvorený multifunkčný športový areál, na rôzne loptové športy. 
Multifunkčné ihrisko je veľkým prínosom pre rozvoj športu a mládeţe v danej  obci. Na 
týchto ihriskách je moţné hrať nasledovné športy: futbal, tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, 
hádzanú a ďalšie športy. Viacúčelové ihriská s povrchom z umelej trávy sú v zimných 

mesiacoch s obľubou využívané ako klziská. Viacúčelové ihriská na Slovensku sa realizujú 
hlavne za podpory Úradu vlády.  Mladí ľudia v obci potrebujú miesta na zmysluplné trávenie 
voľného času. Túţia po novom ţivotnom štýle, chcú sa zdravo stravovať, športovať a byť 
aktívni. Preto je ich poţiadavka a dopyt po otvorených športoviskách logickým výsledkom 
nových trendov a zdravého spôsobu ţivota po celom svete.          
Očakávaný dopad opatrenia: 

 Miesta na športové vyţitie sa pre obyvateľov obce  

 Zlepšenie vzájomných vzťahov v obci 

 Spestrenie aktívneho spoločenského ţivota 

 Nové priestory na aktívne a zmysluplné vyuţívanie voľného času 
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Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1: Vytvorenie pracovnej skupiny z radov mládeţe, občanov obce, ktorí sa budú aktívne 
podieľať na budovaní detského ihriska a viacúčelového ihriska     
A2:  Výber vhodných priestorov na vybudovanie detského ihriska a viacúčelového ihriska 
A3: Získanie finančných prostriedkov za účelom vybudovania detského ihriska 
a viacúčelového ihriska (projekt cez Úrad vlády, úver, grant a pod.)   
 
A4:  Výberové konanie na výrobcu preliezačiek, hojdačiek a iných pomôcok na ihrisko 
A5:  Výber najvhodnejšieho dodávateľa viacúčelového ihriska – samotná prezentácia 
dodávateľa   
A5:  Úprava priestorov (povrchová úprava terénu, umiestnenie preliezačiek, hojdačiek, 
kolotoča, pieskoviska, lavičiek, výsadba zelene) 
A6:  Odovzdanie detského ihriska do uţívania 
A7: Samotná realizácia viacúčelového ihriska 
A8: Odovzdanie multifunkčného ihriska do uţívania 

Časový harmonogram plnenia opatrenia:  2012 – 2015 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obecný úrad 

Spolupracujúce subjekty: miestna mládeţ,  občania obce 

Počet klientov: obyvatelia obce Nová Sedlica    

Predpokladané finančné náklady: 40 000,- € – 50 000,- € 

Zdroje financií: rozpočet obce, sponzorské príspevky, Nadácie Orange (Šanca pre váš 
región), Markíza, SPP, Úrad vlády SR, VUC, MPSVR SR, ESF a ďalšie.    

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných prostriedkov 

 Pasivita zo strany cieľových skupín 

 Nevhodné miesta v obci  

Efektivita:  

 Prevencia sociálnej izolácie 

 Miesto na stretávanie sa detí a ich rodičov  

 Multifunkčný športový areál aktívne vyuţívaný všetkými obyvateľmi obce  

 Miesto na aktívne trávenie voľného času  

Ľudské zdroje: 1 človek na písanie projektov, 1 – 2 pracovníci firmy na inštaláciu ihrísk, 
obyvatelia obce na dobrovoľnícku prácu     

 
 
Tabuľka 4 – špecifikácia opatrenia 3.1. 

Cieľ 3: Pomoc rodinám v krízovej ţivotnej situácii  

Opatrenie 3.1.:  Zriadiť v obci Zariadenie núdzového bývania 

Charakteristika opatrenia: 
Definícia zariadenia núdzového bývania v zmysle zákona č. 448/2008 o Sociálnych 
sluţbách § 29 odsek 1) V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna sluţba 
fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania 
s ľuďmi, osamelej tehotnej ţene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú 
zabezpečené ubytovanie, alebo nemôţu z váţnych dôvodov uţívať bývanie, a fyzickej 
osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 
a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôţe z váţnych dôvodov uţívať bývanie. Váţny 
dôvod podľa odseku 1 je najmä: ţivelná pohroma, poţiar, ekologická havária alebo 
priemyselná havária. V súčasnosti  sa takého zariadenie núdzového bývania pre občanov, 
ktorí sa ocitli v krízovej ţivotnej situácii z rôznych dôvodov  v obci nenachádza.  

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Poskytnutie sociálnej sluţby  v krízovej ţivotnej situácii deťom, fyzickým osobám 
a rodinám v obci Nová Sedlica    

 Funkčné a dostupné zariadenie núdzového bývania ako nástroj pomoci 
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Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1:  Výber vhodných  voľných priestorov v obci pre Zariadenie núdzového bývania 
A2:  Vyhodnotenie existujúcich bariér a potrebnej rekonštrukcie vybratých priestorov 
A3:  Príprava legislatívnych podkladov, registrácia Zariadenia núdzového bývania 
A4:  Spracovanie projektového zámeru orientovaného na  úpravu priestorov;  prípadnú 
rekonštrukciu  priestorov, vrátane odstránenia existujúcich bariér 
A5:  Realizácia úprav, rekonštrukcia priestorov, resp. odstránenie bariér 
A6:  Materiálno-technické zabezpečenie prevádzky Zariadenia núdzového bývania 
A7:  Personálne zabezpečenie prevádzky Zariadenia núdzového bývania 
A8:  Spustenie zariadenia do prevádzky  
A9:  Získanie finančných prostriedkov  

Časový harmonogram plnenia opatrenia:  2012 – 2017 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obecný úrad Nová Sedlica   

Spolupracujúce subjekty: VÚC, ÚPSVR SV, MPSVR SR, MVO 

Počet klientov: nevieme vopred určiť 

Predpokladané finančné náklady:  5 000,- € -  10 000,- € 

Zdroje financií: ESF, NEFO fond VUC, granty, ÚPSVR SV, MPSVR SR,  a pod.  

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných zdrojov  

 Nevhodné priestory v obci  

Efektivita:  

 Poskytovanie sociálnej sluţby v zmysle zákona č. 448/2008 o Sociálnych sluţbách 

 Účinná krízová intervencia osobám, ktoré sa ocitli v ťaţkej ţivotnej situácii 

Ľudské zdroje: 2-3 ľudia   

 
 
 
 
 
Tabuľka 5 – špecifikácia opatrenia 4.1. 

Cieľ 4: Reálne moţnosti pracovnej integrácie v obci Nová Sedlica pre hendikepované 
deti, mládeţ a občanov v produktívnom veku 

Opatrenie 4.1.:  Zriadiť chránené pracovisko, resp. chránenú dielňu pre 
hendikepovanú mládeţ a občanov obce Nová Sedlica  

Charakteristika opatrenia: 
Cieľom opatrenia je vytvoriť nové moţnosti pracovnej integrácie pre mládeţ zo zdravotnými 
hendikepmi, ako aj pre občanov so zdravotnými obmedzeniami v obci Nová Sedlica. Tieto 
deti a mládeţ, resp. občania so zdravotnými obmedzeniami majú veľmi malé moţnosti 
uplatnenia sa na trhu práce. Zriadenie chránenej dielne, resp. chráneného pracoviska je pre 
túto skupinu občanov obce Nová Sedlica reálnou šancou zamestnať sa a byť spoločensky 
prospešným občanom obce.  

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Vytvorenie pracovných miest pre občanov so zdravotnými obmedzeniami 

 Eliminácia sociálnej odkázanosti osôb so zdravotnými obmedzeniami 

 Zníţenie nezamestnanosti občanov so zdravotnými obmedzeniami v obci 

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1: Analýza rozsahu problému a dopytu (reálne počty hendikepovanej mládeţe o občanov, 
rozsah zdravotných obmedzení,  záujem a pod.) 
A2:  Rediagnostika osobnostného, vzdelanostného a pracovného potenciálu 
hendikepovanej mládeţe a občanov 
A3:  Návrh a rozsah činností a štruktúry chráneného pracoviska, resp. chránenej dielne (z 
hľadiska výstupov rediagnostiky) 
A4:  Lokalizácia chráneného pracoviska, resp. chránenej dielne z hľadiska dostupnosti pre 
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klientov 
A5:  Spracovanie projektovej dokumentácie 
A6:  Spracovanie projektového zámeru 
A7:  Rekonštrukcia, resp. výstavba chráneného pracoviska, resp. chránenej dielne 
A8:  Obsahové, personálne, materiálno-technické a finančné zabezpečenie prevádzky 
chráneného pracoviska, resp. chránenej dielne 
A9:  Otvorenie prevádzky chráneného pracoviska, resp. chránenej dielne 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2012 –  2014 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obecný úrad 

Spolupracujúce subjekty: MVO, VÚC, PSK, UPSVR SV 

Počet klientov: na základe dostupných podkladov cca 5 klientov 

Predpokladané finančné náklady: 15 000,- € –  30 000,- € 

Zdroje financií: FSR, ESF, MPSVR SR, ÚPSVR SV, Nadácie SPP, Markíza, Orange, 
rozpočet obce a pod.  

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných prostriedkov 

 Nedostatočný záujem relevantných subjektov spolupracovať 

 Nepriaznivé legislatívne prostredie 

Efektivita:  

 Systematické riešenie problematiky pracovnej integrácie hendikepovaných občanov 

 Reálne moţnosti pracovného uplatnenia pre hendikepovaných občanov 

Ľudské zdroje: 1-osoba analytická časť, 5-7 osôb realizačná časť   (vrátane prevádzky 
chránenej dielne, chráneného pracoviska) 
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7.3 Cieľová skupina „SPOLOČENSKY A SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÍ OBČANIA“    
 
 
7.3.1 Zdôvodnenie výberu cieľovej skupiny 
Svojím zloţením ide o najrôznorodejšiu sociálnu skupinu občanov, preto aj potreby, prístupy, 
formy a nástroje sociálnej pomoci vo vzťahu k tejto sociálnej skupine sú veľmi rôznorodé.  
Táto skupina ľudí patrí medzi najviac ohrozené sociálnou exklúziou. Ich sociálnu situáciu uţ 
dlhodobo podmieňuje  vysoká miera nezamestnanosti, závislosť na dávkach sociálneho 
systému, nízka úroveň vzdelania, zneuţívanie návykových látok, gamblerstvo a pod. Najmä 
dlhodobo nezamestnaní, navyknutí na pravidelní príjem sociálnych dávok upadajú do 
pasivity a rezignácie. Tieto dávky často vplývajú na ľudí demotivačne. Tí sa potom nesnaţia 
zmeniť svoju sociálnu a ţivotnú situáciu. U dlhodobo nezamestnaných sa uţ po pol roku 
prejavuje dezilúzia, strata optimizmu, viery vo vlastné schopnosti a strata pracovných 
návykov. Po tomto období sa uţ zvyšuje riziko depresií, konfliktov a negatívneho vzťahu 
k spoločnosti. Medzi touto cieľovou skupinou prevládajú mnohé formy závislosti, ktoré 
dostávajú celé rodiny do ťaţkej, často neriešiteľnej situácie. V riziku sociálneho 
a spoločenského vylúčenia sa kedykoľvek môţe ocitnúť kaţdý jeden jedinec alebo rodina, 
preto musí byť obec pripravená na riešenie najrôznejších sociálnych situácii, ktoré jedinca 
alebo rodinu vytlačia na okraj spoločnosti. Spoločenský ţivot a stretnutia s okruhom priateľov 
a známych sú dôleţité aj pre duševnú rovnováhu jednotlivca, ktorá sa vznikom sociálneho 
vylúčenia ľahko narúša.  
 
K tejto sociálnej skupine jednotlivo zaraďujeme :  

 Dlhodobo nezamestnaní občania 

 Závislí občania (alkohol a pod.) 

 Občania  spoločenskí neprispôsobiví  

 Iní občania so sociálnymi a spoločenskými problémami 
 
V obci chýba terénna sociálna práca, ktorá by zabezpečovala vyhľadávaciu činnosť pre 
občanov odkázaných na pomoc, prostredníctvom ktorej by sa prispievalo k prevencii 
a zlepšeniu kvality ţivota jednotlivcov a rodín ohrozených sociálnym vylúčením.   
 
 
7.3.2 SWOT analýza cieľovej skupiny „Spoločensky a sociálne znevýhodnení občania“ 

Silné stránky Slabé stránky 

 Záujem obce na fungovaní a zaistení 
sociálnych sluţieb 

 Snaha jednotlivcov spolupracovať pri 
náprave krízovej situácie v ktorej sa 
ocitli 

 Silné rodinné väzby, ktoré na vidieku 
stále pretrvávajú  

 Moţnosť včasného zachytenia 
problému pri susedskej výpomoci 

 Sila komunity, ochota a snaha 
navzájom si pomáhať   
 

 Nedostatočná miera prevencie  
a poradenstva  

 Pri dlhodobo neriešenom probléme 
rezignácia a frustrácia 

 Rozmanitosť moţných problémov 

 Závislosť na návykových látkach, 
a iné rôzne formy závislosti   

 Málo odborníkov ochotných 
spolupracovať a pomáhať 

 Pocit hanby, ktorý núti jedinca 
zakrývať problém     

 Absencia terénnej sociálnej práce 

 Nedostatok vlastných finančných 
zdrojov komunity na rozvoj 
sociálnych sluţieb 

 Slabé podnikateľské prostredie 
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Príleţitosti Ohrozenia 

 Moţnosť získať finančné prostriedky 
zo štrukturálnych fondov EU a iných 
zdrojov zameraných na podporu 
riešenia sociálnej inklúzie, vyuţitie 
dotácií zo štátnej správy 

 Realizácia národných projektov 
prostredníctvom MPSVR SR a Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity (Národný projekt terénnej 
sociálnej práce a Národný projekt 
komunitné centrá) 

 Vyuţitie potenciálu odborníkov 
a dobrovoľníkov z obce 

 Zapojiť do práce s CS dobrovoľníkov 
a vytvoriť funkčný systém spolupráce 
s dobrovoľníkmi 

 Vyuţitie dobrých vzťahov v rámci 
regiónu, spolupráca s ostatnými 
starostami 

 Demografický vývoj populácie 
v komunite,  očakávajúci nárast počtu 
sociálnych kategórií občanov 
vyţadujúcich väčšiu mieru sociálnych 
sluţieb ( hroziaca disparita  medzi 
potrebami a moţnosťami ) 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Zlá ekonomická situácia 
(pretrvávajúca finančná kríza) 

 Zloţitosť implementácie projektov 
a nedostatočná odborná spôsobilosť 
problematiky projektovania 

 Zlé nastavenie grantových 
programov (nezodpovedajúcich 
potrebám komunity) 

 Volebný cyklus 

 Legislatívne prekáţky – legislatíva 
nekorešpondujúca s reálnymi 
potrebami CS 
 
 

 
 
7.3.3. Ciele KPSS vo vzťahu k CS „Spoločensky a sociálne znevýhodnení občania“   
 

 Cieľ 1 – Udrţiavanie a rozvíjanie pracovných návykov u dlhodobo 
nezamestnaných    
 
 

 Cieľ 2 – Podpora a rozvoj poskytovania sociálnych sluţieb pre spoločensky 
a sociálne znevýhodnených     

 
 
7.3.4. Opatrenia vedúce k naplneniu cieľov CS „Spoločensky a sociálne znevýhodnení 
občania“   
 
 

Cieľ 1: 
Udrţiavanie a rozvíjanie pracovných 
návykov u dlhodobo nezamestnaných     

Opatrenie 1.1. Udrţiavať aktivačné práce v obci 

Opatrenie 1.2. Poradenstvo a pomoc pri hľadaní 
zamestnania  

Cieľ 2: 
Podpora a rozvoj poskytovania sociálnych 
sluţieb pre spoločensky a sociálne 
znevýhodnených občanov 

Opatrenie 2.1. Zriadiť v obci terénnu sociálnu prácu   
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7.3.5 Špecifikácia jednotlivých opatrení 
 
Tabuľka 1 – špecifikácia opatrenia 1.1. 

Cieľ 1: Udrţiavanie a rozvíjanie pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných 
občanov 

Opatrenie 1.1.:  Udrţiavať aktivačné práce v obci   

Charakteristika opatrenia: 
V rámci opatrenia trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie aktivačnej činnosti 

formou menších obecných sluţieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o sluţbách zamestnanosti“). Aktivačná činnosť formou menších obecných 

sluţieb pre obec je podpora udrţiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného 

občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

Menšie obecné sluţby pre obec organizované obcou sú formou aktivačnej činnosti UoZ, 

ktoré sú určené na:  

 zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok 
 tvorbu, ochranu, udrţiavanie a zlepšovanie ţivotného prostredia obyvateľov obce,    
 starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva,    
 podporu vzdelávania,    
 rozvoj a poskytovanie sociálnych sluţieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti,    
 rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,    
 podporu komunitnej činnosti.  

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Kontakt so spoločenským prostredím 

 Participácia nezamestnaných občanov  na menších obecných sluţbách pre obec 

 Udrţiavanie špecifických pracovných príleţitosti pre dlhodobo nezamestnaných 
občanov v obci   

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1: Spracovať menný zoznam uchádzačov o zamestnanie, ktorí budú zaradení do 
aktivačnej činnosti formou menších obecných sluţieb 
A2:  Na UPSVR Snina predloţiť  ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú 
činnosť na tlačive Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť vrátane 
povinných príloh 
A3:  Po schválení ţiadosti zahájenie realizácie  aktivačnej činnosti   
A4:  Výber zodpovednej osoby dohliadajúcej na realizáciu aktivačnej činnosti 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2012 –  2021 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obecný úrad 

Spolupracujúce subjekty: ÚPSVR SV 

Počet klientov: dlhodobo nezamestnaní občania 

Predpokladané finančné náklady:  v zmysle platných predpisov 

Zdroje financií: UPSVR SV, rozpočet obce  

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nepriaznivé legislatívne prostredie 

 Nezáujem a neochota cieľovej skupiny spolupracovať, nezodpovedný prístup CS 
k vykonávaným prácam  

Efektivita:  

 Podpora udrţiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana  

 Dočasné riešenie problematiky dlhodobo nezamestnaných občanov v obci   

 Prevencia sociálnej izolácie 

Ľudské zdroje: 1-2 príprava ţiadosti, vedenie pracovnej skupiny  
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Tabuľka 2 – špecifikácia opatrenia 1.2. 

Cieľ 1: Udrţiavanie a rozvíjanie pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných 
občanov 

Opatrenie 1.2.: Poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania  

Charakteristika opatrenia: 
Pre nezamestnaných je najúčinnejším riešením ich situácie pomoc pri hľadaní zamestnania. 
Aby sa z nezamestnaných nestali dlhodobo nezamestnaní, odkázaní a navyknutí na dávky 
v hmotnej núdzi a sociálne príspevky, je nutné, aby si čím skôr našli prácu. Obec aj v tomto 
môţe byť pre svojich obyvateľov nápomocná. Poskytovať poradenstvo a pomoc pri hľadaní 
zamestnania môţe pomocou informačnej tabule, prístupnej pre všetkých obyvateľov obce, 
na ktorej bude zverejňovať aktuálne ponuky práce. Pri aktualizácii ponúk je nutná 
spolupráca s ÚPSVR SV, a taktieţ prístup na internet. Obec môţe pre svojich občanov 
taktieţ sprostredkovať prednášky, či školenia z ÚPSVR, ktoré pomôţu nezamestnaním 
nájsť si prácu a uplatniť sa na pracovnom trhu. Aktívny prístup pri hľadaní zamestnania 
zabráni nezamestnaným upadnúť do apatie a rezignovať na svoju situáciu. V tomto im môţe 
byť nápomocní aj aktívny prístup zo strany obce.       

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Nezamestnaní si môţu aktívne hľadať zamestnanie  

 Participácia obce na riešení problémov svojich občanov  

 Nezamestnaní občania si rýchlejšie nájdu prácu   

 Formou školení a prednášok sa nezamestnaní lepšie uplatnia na pracovnom trhu    

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1: Výber vhodného miesta na umiestnenie informačnej tabule  
A2:  V spolupráci s ÚPSVR SV pravidelne aktualizovať pracovné ponuky na informačnej 
tabuli v obci 
A3:  Vhodné pracovné ponuky aktualizovať aj pomocou internetu, internet prístupný pre 
všetkých     
A4:  Výber zodpovednej osoby dohliadajúcej na realizáciu týchto činnosti 
A5: V spolupráci s UPSVR SV sprostredkovať pre nezamestnaných školiace aktivity 
a prednášky , ktoré pomôţu CS uplatniť sa na trhu práce 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2012 –  2021 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obecný úrad 

Spolupracujúce subjekty: ÚPSVR SV, MVO 

Počet klientov: dlhodobo nezamestnaní občania 

Predpokladané finančné náklady:  cca 20,- € – 50,- €, informačná tabuľa, papier, tlač, 
internet 

Zdroje financií: UPSVR SV, rozpočet obce  

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nepriaznivé legislatívne prostredie 

 Nezáujem a neochota CS spolupracovať 

 Nezáujem a neochota spolupracujúcich subjektov spolupracovať  

 Nedostatok finančných zdrojov    

Efektivita:  

 Aktívny prístup pri hľadaní zamestnania   

 Opatrenie vedúce k naplneniu cieľa pri nízkych nákladoch   

 Spolupráca s ÚPSVR SV  predstavuje komplexné riešenie problému CS  

Ľudské zdroje: 1-2 aktualizácia pracovných ponúk, sprostredkovanie na informačnej tabuli, 
komunikácia s ÚPSVR  
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Tabuľka 3 – špecifikácia opatrenia 2.1. 

Cieľ 2.: Podpora a rozvoj poskytovania sociálnych sluţieb pre občanov so 
spoločenskými a sociálnymi problémami   

Opatrenie 2.1: Zriadiť v obci terénnu sociálnu prácu 

Charakteristika opatrenia: 
Cieľom terénnej sociálnej práce v obci je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom 
obce, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami, ani s pomocou 
rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Cieľom 
terénnej sociálnej práce v obci je aj preventívne pôsobiť na rizikové faktory a ohrozené 
skupiny obyvateľov, a tým predchádzať vzniku krízových situácií. Špecifickým cieľom 
terénnej sociálnej práce v obci je hľadať riešenie nepriaznivej sociálnej situácie tej skupiny 
obyvateľov, ktorí sa pre dlhodobo neriešené sociálne problémy stali členmi vylúčenej 
komunity, dôsledkom čoho je nepriaznivá sociálna situácia spojená s diskrimináciou 
spoločnosti v prístupe k zamestnaniu a verejným sluţbám na lokálnej i národnej úrovni. 
V obci chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na pomoc. Toto opatrenie je 
moţné realizovať v nadväznosti na zriadenie Denného centra, kde tieţ budú pôsobiť terénny 
sociálny pracovníci, ktorí sú fundovaní na poskytovanie sociálneho poradenstva pre 
občanov obce Nová Sedlica.   

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Zlepšenie ţivotnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov 
prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci 

 Zníţenie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v 
prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí 

 Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom 
chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch 
psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických 
osôb a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov 

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1:  Zapojiť sa do pripravovanej aktuálnej výzvy prostredníctvom MPSVR SR a Úradu 
splnomocnenca  vlády SR pre rómske komunity prostredníctvom  národných projektov – 
Národný projekt terénnej sociálnej práce a Národný projekt komunitné centrá 
A2:  Po podpise zmluvy uskutočniť výberové konanie na TSP a ATSP 
A3: Podpora a rozvoj dobrovoľníctva (skutoční dobrovoľníci, dobrovoľnícke aktivity 
vykonávané  nezamestnanými ako forma aktivačnej činnosti (Zákon 5/2004 Z.z. o sluţbách 
zamestnanosti) 
A4: Informovanie širšej verejnosti a miestnych občanov obce Nová Sedlica o zahájení 
terénnej sociálnej práce 
A5:  Samotná realizácia terénnej sociálnej práce v obci Nová Sedlica 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2012 –  2021 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obecný úrad 

Spolupracujúce subjekty: MPSVR SR, UPSVR  

Počet klientov: občania obce Nová Sedlica  

Predpokladané finančné náklady:  podľa pravidiel zverejnenej  výzvy 

Zdroje financií: MPSVR SR, UPSVR 

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Nekvalifikovaní pracovníci na výkon poţadovanej činnosti 

 Nepriaznivé legislatívne prostredie 

Efektivita:  

 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti  

 Funkčná terénna sociálna práca v obci  

Ľudské zdroje: 1-2 osoby (napísanie projektu), 1-TSP, 1-ATSP 
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8. MONITORING A IMPLEMENTÁCIA 
 
K efektivite implementácie komunitného plánu nevyhnutne patrí aj vybudovanie systému 
kontroly monitorovania a aktualizácie komunitného plánu. Preto po ukončení procesu 
komunitného plánovania bude kreovaná tzv. monitorovacia skupina, ktorá bude v 
stanovených časových intervaloch pravidelne kontrolovať stav realizácie jednotlivých aktivít v 
rámci konkrétnych opatrení. V rámci monitoringu budú realizované prieskumy, ktoré budú 
zamerané na posúdenie vývoja v oblasti napĺňania konkrétnych aktivít a opatrení. Výstupy 
spracované vo forme monitorovacej správy budú predkladané v pravidelných intervaloch na 
obecné zastupiteľstvo, ktoré ich posúdi, prípadne navrhne zmeny aktivít. Zmeny v 
komunitnom pláne budú podliehať schvaľovaniu v obecnom zastupiteľstve. Výsledky 
pravidelného monitoringu komunitného plánu môţu byť zverejňované aj na webovej stránke 
obce. 
 
 

Kód 
opatrenia 

Názov opatrenia Doba trvania Monitorovacia 
komisia 

Termín 
monitoringu 

Cieľová skupina „Seniori a osoby so zdravotnými obmedzeniami“ 

1.1 
Zriadiť v obci 
opatrovateľskú sluţbu  

 
2012 - 2021 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI 
HE-SV 

 
1x ročne 

1.2 

Zriadiť v obci terénnu 
sociálnu sluţbu 
a dostupné sociálne 
poradenstvo 

 
2012 - 2021 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI 
HE-SV 

 
1x ročne 

1.3 

Zabezpečiť v obci 
dostupnú zdravotnú 
starostlivosť 

 
 

2012 - 2021 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI 
HE-SV 

 
1x ročne 

2.1 

Zriadiť v obci Denné 
centrum  

 
 

2012 - 2016 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI 
HE-SV 

 
1x ročne 

2.2 

Vytvoriť v obci 
oddychové zóny (park),  
odstrániť existujúce 
bariéry v obci  

 
 

2012 - 2021 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI 
HE-SV 

 
1x ročne 

Kód 
opatrenia 

Názov opatrenia Doba trvania Monitorovacia 
komisia 

Termín 
monitoringu 

Cieľová skupina „Deti, mládeţ a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia“ 

1.1 
Podpora mládeţníckeho 
dobrovoľníctva 

 
2012 - 2021 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI 
HE-SV 

 
1x ročne 

2.1 
Podporiť vznik klubu 
mládeţe – mládeţnícky 
otvorený klub  

 
2012 - 2015 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI 
HE-SV 

 
1x ročne 

2.2 
Zriadiť v obci detské 
ihrisko a multifunkčné 
ihrisko   

2012 - 2015 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI 
HE-SV 

 
1x ročne 

3.1 

Zriadiť v obci Zariadenie 
núdzového bývania  2012 - 2017 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI 
HE-SV 

 
1x ročne 
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3.2 
Zriadiť v obci Zariadenie 
núdzového bývania 

 
2012 – 2017 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI 
HE-SV 

 
1x ročne 

4.1 

Zriadiť chránené 
pracovisko, resp. 
chránenú dielňu pre 
hendikepovanú mládeţ 
a občanov obce Nová 
Sedlica  

 
2012 - 2014 - pracovníci OÚ 

- zástupca CS 
- zástupca PSI 
HE-SV 

 
1x ročne 

Kód 
opatrenia 

Názov opatrenia Doba trvania Monitorovacia 
komisia 

Termín 
monitoringu 

Cieľová skupina „Spoločensky a sociálne znevýhodnení občania“ 

1.1 
Udrţiavať aktivačné 
práce v obci 

 
2012 – 2021 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI 
HE-SV 

 
1x ročne 

1.2 
Poradenstvo a pomoc pri 
hľadaní zamestnania  

 
2012 – 2021 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI 
HE-SV 

 
1x ročne 

2.1 
Zriadiť v obci terénnu 
sociálnu prácu   

 
2012 – 2021 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI 
HE-SV 

 
1x ročne 

 
 
Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Nová Sedlica má dlhodobý časový charakter a je 
spracovaný na obdobie desiatich rokov 2011 - 2021. Ide o otvorený dokument v rámci 
ktorého sa nevylučujú jeho prípadné úpravy, korekcie a doplnky v danom období. Úpravy a 
zmeny Komunitného plánu sociálnych sluţieb sú v kompetencii pracovnej skupiny, ktorá sa 
konsenzuálne dohodne na forme a spôsobe zmeny. Navrhované zmeny a úpravy vstúpia do 
platnosti po schválení obecným zastupiteľstvom.  
 

„Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Nová Sedlica na roky 2011 – 2021“  

bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Nová Sedlica dňa ............................... 

 
 
 
 

Vasil Dinič, v.r.  
starosta obce Nová Sedlica  

 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovateľ KPSS: 
Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Humenné – Snina 
Kukorelliho 34 
066 01 Humenné 
www.partnerstvohesv.sk 

http://www.partnerstvohesv.sk/
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Príloha č. 1 
 
VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU 
 
V priebehu mesiaca máj 2011 prebiehal v obci Nová Sedlica dotazníkový prieskum ku 
komunitnému plánovaniu sociálnych sluţieb. Dotazníky boli distribuované smerom k 
občanom obce Nová Sedlica dvoma spôsobmi:  

 prostredníctvom povereného pracovníka obecného úradu  

 prostredníctvom členov pracovnej skupiny 
Medzi občanov obce bolo distribuovaných 20 dotazníkov. Spätnú väzbu poskytli všetci 20 
oslovení občania, čo predstavuje cca 7% občanov ţijúcich v obci Nová Sedlica. Uvedený 
počet respondentov z kvantitatívneho hľadiska nemá rozhodujúci vplyv na výsledný 
dokument - komunitný plán sociálnych sluţieb obce Nová Sedlica, avšak výstupy 
dotazníkového prieskumu boli pracovnou skupinou rešpektované a zohľadňované pri 
špecifikácii prioritných oblastí, na ktoré je potrebné plánovanie sociálnych sluţieb zamerať a 
ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O RESPONDENTOCH 
 
1.1 Pohlavie 
 
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 20 respondentov, pričom z celkového počtu 
respondentov bolo 8 muţov a 12 ţien. Tabuľka č.1 a graf č. 1 poskytujú pohľad na 
zastúpenie respondentov nielen z kvantitatívneho hľadiska, ale aj z hľadiska pohlavia. Z nej 
je evidentné, ţe prieskumu sa zúčastnilo viac ţien ako muţov. 
 
Tabuľka č.1 

Pohlavie Počet respondentov % podiel 

Muţ 8 40% 

Ţena 12 60% 

Neuvedené pohlavie 0 0,0% 

 
 
graf č.1 – Zastúpenie muţov a ţien v rámci dotazníkového prieskum 
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1.2 Vek 
 
Zastúpenie respondentov dotazníkového prieskumu z hľadiska veku poskytuje niţšie 
uvedená tabuľka č.2 a graf č. 2. Respondenti vo veku do 18 rokov sa dotazníkového 
prieskumu nezúčastnili. Najviac respondentov bolo vo veku 50 – 60 rokov, predstavovali 
35% opýtaných.  
 
Tabuľka č.2 – Zastúpenie respondentov z hľadiska veku 

Vek Počet respondentov % podiel 

do 18 rokov 0 0% 

18 – 24 2 10% 

25 – 49 6 30% 

50 – 60 7 35% 

nad 60 5 25% 

 
Graf č.2 – Zastúpenie respondentov z hľadiska veku 
 

0%
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30%

35%
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Zastúpenie respondentov z hľadiska veku

do 18 18 - 24 25 - 49 50 - 60 nad 60

 
 

1.3 Stupeň ukončeného vzdelania 
 
Členenie respondentov dotazníkového prieskumu z hľadiska dosiahnutého vzdelania 
detailne pribliţuje tabuľka č.3 a graf č.3. Z kvantitatívneho hľadiska sa dotazníkového 
prieskumu zúčastnilo najviac občanov obce Nová Sedlica so stredoškolským vzdelaním bez 
maturity - 35 %. Na druhom mieste sa dotazníkového prieskumu zúčastnili respondenti so 
základným vzdelaním - 30%. Títo respondenti boli zväčša v dôchodkovom veku. Významné 
zastúpenie mali aj respondenti s úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou – 25%. 
Vysokoškolské vzdelanie mali dvaja z respondentov. Dotazníkového prieskumu sa 
nezúčastnil nikto bez vzdelania.   
   
Tabuľka č.3 – Zastúpenie respondentov z hľadiska vzdelania 

Stupeň ukonč. vzdelania Počet respondentov % podiel 

bez vzdelania 0 0% 

základné vzdelanie 6 30% 

SOU bez maturity 7 35% 

ÚS s maturitou 5 25% 

vysokoškolské 2 10% 
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Graf č.3 – Zastúpenie respondentov z hľadiska vzdelania 
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1.4 Bydlisko 
 
Z hľadiska miesta trvalého bydliska (TB) sú všetci respondenti ţijúci priamo v obci Nová 
Sedlica. Zastúpenie respondentov vo vzťahu k bydlisku pribliţuje detailnejšie niţšie uvedená 
tabuľka č. 4 a graf č. 4. 
 
Tabuľka č.4 - Zastúpenie respondentov z hľadiska trvalého bydliska 

Bydlisko Počet respondentov % podiel 

priamo v obci 20 100,0 % 

v separovanej osade 0 0,0 % 

v segregovanej osade 0 0,0 % 

 
Graf č.4– Zastúpenie respondentov z hľadiska trvalého bydliska  
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1.5 Ekonomická aktivita 
 
Prehľad respondentov z hľadiska typu ekonomickej aktivity je súčasťou tabuľky č.5. 
Najväčšie  zastúpenie medzi respondentmi mala skupina zamestnancov 45%, na druhom 
mieste sa umiestnila skupina starobných dôchodcov 35%. Dotazníkového prieskumu sa 
zúčastnili dvaja SZČO čo predstavuje 10% z celkového počtu respondentov. Nezamestnaný 
a invalidný dôchodca sa dotazníkového prieskumu zúčastnili po jednom – 5%. Ostatné 
kategórie neboli zastúpené. Percentuálne porovnanie respondentov z hľadiska ekonomickej 
aktivity nám poskytuje aj graf č. 5.  
 
Tabuľka č.5 - Zastúpenie respondentov z hľadiska ekonomickej aktivity 

Druh ekonomickej aktivity Počet respondentov % podiel 

zamestnanec 9 45% 

SZČO 2 10% 

nezamestnaný 1 5% 

starobný dôchodca 7 35% 

invalidný dôchodca 1 5% 

študent 0 0% 

Iné, MD 0 0% 

 
 
Graf č.5 – Zastúpenie respondentov z hľadiska ekonomickej aktivity 

 
 
 
 

1.6 Rodinný stav 
Kategorizácia respondentov z hľadiska rodinného stavu tvorí súčasť tabuľky č.6. 
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnila aţ 70% respondentov z kategórie ţenatý/vydatá. 
20% respondentov bolo z kategórie vdovec/vdova. Títo respondenti môţu byť osamelí 
a budú potrebovať sociálne sluţby na skvalitnenie ich kaţdodenného ţivota.  Dvaja 
respondenti boli z kategórie slobodný/á. Ďalšie kategórie v prieskume neboli zastúpené. 
Vysoké percento respondentov z kategórie ţenatý/vydatá, vo všetkých vekových kategóriách 
nám ukazuje, ţe v obci je aj v dnešnej dobe kladený dôraz na rodinné hodnoty. Z hľadiska 
plánovania sociálnych sluţieb je to dôleţitý ukazovateľ, nakoľko rodina je nositeľom hodnôt, 
vychováva svojich členov  a ponúka im útočisko. Preto je dôleţité zamerať sa na rodinu, ako 
základ spoločnosti. Detailnejšie členenie respondentov z hľadiska rodinného stavu v 
percentuálnom zastúpení jednotlivých kategórií poskytuje graf č. 6. 
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Tabuľka č.6 - Zastúpenie respondentov z hľadiska rodinného stavu 

Rodinný stav Počet respondentov % podiel 

slobodný 2 10% 

ţenatý / vydatá 14 70% 

rozvedený / á 0 0% 

vdovec / vdova 4 20% 

 
 
Graf č.6 – Zastúpenie respondentov z hľadiska rodinného stavu 

 
 
 

2. ZNALOSŤ PROBLEMATIKY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA 
 

Úroveň znalosti problematiky komunitného plánovania predstavuje tabuľka č.7 a graf č.7 

Úroveň poznatkov o procese KPSS - jeho princípoch a význame medzi občanmi obce Nová 
Sedlica nie je dostačujúca. Viac ako polovica obyvateľov obce nemá povedomie 
o komunitnom plánovaní, jeho potrebe a priebehu. Výsledok dotazníkového prieskumu 
poukázal na to, ţe v obci prebehla slabá komunikácia s občanmi v priebehu KPSS, ako aj 
nedostačujúca medializácia celého procesu. V procese tvorby KPSS je moţné tento stav 
zmeniť a občanov viac informovať.  
 
Tabuľka č.7 - Vedomosť o kom. plánovaní 

Vedomosť o KP Počet respondentov % podiel 

áno 8 40% 

nie 12 60% 

 
Graf č.7 – Vedomosť o kom. plánovaní 
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3. ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU V PROCESE KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA 
 
 
Záujem aktívne participovať na tvorbe KPSS prejavili celkom 2 respondenti (10 %),rovnako 2 
respondenti (10%) nemajú záujem o spoluprácu a 8 respondentov (40%) nie je 
rozhodnutých, či na procese KPSS bude aktívne participovať. 2 Respondent, ktorí prejavili 
záujem o spoluprácu, preferoval spoluprácu prostredníctvom osobnej konzultácie. 
Detailnejšie členenie respondentov z hľadiska záujmu o spoluprácu v procese KPSS v 
zastúpení jednotlivých kategórií poskytuje tabuľka č. 8 a graf č. 8. 
 
Tabuľka č.8 - Záujem respondentov o spoluprácu na KPSS 

Osobná spolupráca KP Počet respondentov % podiel 

áno 2 10% 
priamo práca v skupine 0 0% 
prostredníctvom e-mailu 0 0% 
prostredníctvom osobnej 
konzultácie 

2 10% 

nešpecifikovaná forma 
spolupráce 

0 0% 

nie 2 10% 

neviem 8 40% 

 
 
Graf č.8 – Záujem respondentov o spoluprácu na KPSS 
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4. ZARADENIE RESPONDENTOV Z HĽADISKA SÚČASNEJ SITUÁCIE 
 
Z osloveného počtu respondentov 60 % deklarovalo, ţe nemajú a nepociťujú sociálny 
problém. 25% respondentov sa vyjadrilo, ţe sú občania so zdravotnými problémami. 15% 
respondentov sa radia k nezamestnaným, čo vidia ako svoj hlavný sociálny problém. Jeden z 
respondentov, sa zaradil k občanom v ťaţkej ţivotnej situácii, kde svoj problém špecifikoval 
ako stratu ţivotného partnera. Ostatné kategórie neboli zastúpené. Detailnejšie členenie 
respondentov z hľadiska súčasnej situácie poskytuje tabuľka č. 9 a graf č. 9. 
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Tabuľka č.9 - Zastúpenie respondentov vo vzťahu k typu sociálneho problému 

Kategória vo vzťahu k typu sociálnych 
problémov 

Počet respondentov % podiel 

nemám sociálny problém 12 60% 

nezamestnaný / ná 3 15% 

občan v ťaţkej ţivotnej situácii 1 5% 

 strata partnera 1 0,0% 

 strata bývania 0 0,0% 

 problémy spolunažívania 0 0,0% 

 osamelý rodič s maloletým dieťaťom 0 0,0% 

 iné 0 0,0% 

občan so zdravotnými problémami 5 25% 

občan po výkone trestu 0 0,0% 

odchovanec detského domova 0 0,0% 

iné (uveďte presne) 0 0,0% 

 
 
 
Graf č.9 – Zastúpenie respondentov vo vzťahu k typu sociálneho problému 

 
 
 
 

5. POTREBY OBČANOV (RESPONDENTOV) VO VZŤAHU K SOCIÁLNYM PROBLÉMOM 
 
Potreby klientov - uţívateľov sociálnych sluţieb boli zohľadňované pri stanovovaní priorít v 
sociálnej oblasti. Neoddeliteľnú súčasť dotazníkového prieskumu tvorila oblasť, zameraná na 
monitoring prioritných potrieb občanov obce Nová Sedlica. Z kvantitatívneho hľadiska najviac 
respondentov - 7 (35 %) uviedlo, ţe má problém s nedostupnosťou zdravotníckej 
starostlivosti, problémy s pracovnou integráciou deklarovalo 6 respondentov (30%). Zhodne 
po dvaja občania uviedli problémy s mobilitou a problémy s vykonávaním sebaobsluţných 
úkonov (10%), taktieţ dvaja občania neuviedli nič. Jeden občan uviedol problém s potrebnou 
rehabilitáciou (5%). Detailnejšiu špecifikáciu potrieb občanov vo vzťahu k sociálnym 
problémom pribliţuje tabuľka č.10 a graf č.10. 
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Tabuľka č.10 - Prioritné problémy respondentov 

Kategória Počet 
respondentov 

% podiel 

problém s mobilitou 2 10% 

problém s vykonávaním sebaobsluţných úkonov 2 10% 

problém s nedostupnosťou zdravotníckej starostlivosti 7 35% 

problém s pracovnou integráciou 6 30% 

problém s potrebnou rehabilitáciou 1 5% 

Iné,  0 0% 

neuvedené 2 10% 

 

 
Graf č.10 – Prioritné problémy respondentov 

 
 
 
 
 

6. SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI A INŠTITÚCIAMI PRI RIEŠENÍ SOCIÁLNYCH 
PROBLÉMOV 
 
Aţ 75 % respondentov (15) neuvideli ţiadne inštitúcie, s ktorými spolupracovali pri riešení 
svojho sociálneho problému. To môţe znamenať nedostupnosť inštitúcii zameraných na 
riešenie rôznych sociálnych problémov, ale aj nedôveru občanov voči takýmto inštitúciám. 
Jeden občan sa obrátil pri riešení svojich zdravotných problémov na Cirkevný úrad pre 
sociálnu núdzu v Banskej Bystrici, zhodne po jeden občan riešili svoje sociálne problémy na 
UPSVR v Snine, na Sociálnej poisťovni, Zdravotnej poisťovni a tieţ u podnikateľských 
subjektov. Prehľad o inštitúciách pomocou, ktorých riešili občania svoj sociálny problém 
poskytuje tabuľka č. 11 a graf č. 11    
 
Tabuľka č.11 – Organizácie ktoré vyuţívajú občania pri riešení sociálnych problémov 

Organizácie, resp. inštitúcie, ktoré vyuţívajú 
občania pri riešení sociálnych problémov 

Počet 
respondentov 

% podiel 

Cirkevný úrad pre soc. núdzu B. Bystrica  1 5% 

UPSVR - SV 1 5% 

Sponzorstvo od podnikateľských subjektov 1 5% 

Sociálna poisťovňa - SV 1 5% 

Zdravotná poisťovňa  1 5% 

neuviedli 15 75% 

 
 



                                                                                     Komunitný plán obce Nová Sedlica 2011 – 2021 
 

61 
 

 
 
  Graf č.11  – Organizácie ktoré vyuţívajú občania pri riešení sociálnych problémov 

 

 
 
 
7. DOPYT PO SOCIÁLNEJ POMOCI V RODINÁCH, KTORÉ SA O NIEKOHO DLHODOBO 
STARAJÚ 
 
Monitoring dopytu po sociálnej pomoci, resp. sociálnych sluţbách v rodinách, ktoré sa o 
niekoho dlhodobo starajú (z váţnych sociálnych, resp. zdravotných dôvodov), tvoril súčasť 
dotazníkového prieskumu. Najviac respondentov – zhodne po 35% uvidelo, ţe by uvítali 
pomoc v rámci obce a opatrovateľskú sluţbu v obci. Poradenstvo preferuje 5 opýtaných čo 
predstavuje 25%. Štyria respondenti by potrebovali kompenzácie – 20%. Traja respondenti – 
15% uviedli, ţe nepotrebujú ţiadnu pomoc, pomôţu si v rámci rodiny. Podrobné znázornenie 
dopytu po sociálnej pomoci v obci poskytuje tabuľka č. 12 a graf č. 12.  
    
 
Tabuľka č.12 – Dopyt po sociálnej pomoci v rodinách, ktoré sa o niekoho dlhodobo starajú 

Dopyt po sociálnej pomoci v rodinách, ktoré sa o 
niekoho dlhodobo starajú (z váţnych sociálnych, resp. 
zdravotných dôvodov)  

Počet 
respondentov 

% podiel 

pomoc len v rámci rodiny („rodina sa postará“) 3 15% 

poradenstvo 5 25% 

kompenzácie 4 20% 

pomoc v rámci obce, mesta 7 35% 

opatrovateľská sluţba 7 35% 

zaistenie pobytov: 1 5% 

 denné 1 5% 

 týždenné - - 

 celoročné - - 

neuvedené 0 0% 
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 Graf č.12 – Dopyt po sociálnej pomoci v rodinách, ktoré sa dlhodobo o niekoho starajú 

 
 
 
 

8. VYUŢÍVANIE SOCIÁLNYCH SLUŢIEB V SÚČASNOSTI 
 

V tabuľke a grafe č.13 nájdete stručný prehľad vyuţívania sociálnych sluţieb z pohľadu 
respondentov dotazníkového prieskumu. 
 
 
Tabuľka č.13 – Vyuţívanie sociálnej sluţby 

Vyuţívanie poskytovanej sociálnej sluţby Počet 
respondentov 

% podiel 

áno 2 10% 

nie 18 90% 

 
 
Graf č.13 – Vyuţívanie sociálnej sluţby 
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9. ZÁUJEM O ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŢBY (v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
sluţbách) 
 
9.1 Dopyt po sluţbách na uspokojenie základných ţivotných potrieb  
 
V súvislosti s novým zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách je v kompetencii 
samosprávy zabezpečovanie sociálnych sluţieb a nevyhnutných podmienok na 
uspokojovanie základných ţivotných potrieb v zariadeniach, ktorými sú  

 nocľaháreň  

 útulok  

 domov na pol ceste  
 nízkoprahové denné centrum  

 zariadenie núdzového bývania.  
Dopyt po citovaných sluţbách detailne pribliţuje tabuľka č.14 a graf č.14. Z nich je evidentné, 
ţe medzi opýtanými nie je veľký dopyt po týchto sluţbách 
 
 
Tabuľka č.14 – Dopyt po sluţbách v zariadeniach zriaďovaných za účelom uspokojovania základných 
ţivotných potrieb 

Dopyt po sluţbách v zariadeniach zriaďovaných za 
účelom uspokojovania základných ţivotných potrieb 

Počet 
respondentov 

% podiel 

nocľaháreň 1 5% 

útulok 0 0% 

domov na polceste 0 0% 

nízkoprahové denné centrum 1 5% 

zariadenie núdzového bývania 3 15% 

 
 
 
Graf č.14 – Dopyt po sluţbách v zaradeniach za účelom uspokojovania základných ţivotných potrieb 
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9.2 Dopyt po soc. sluţbách na podporu rodiny s deťmi 
 

 
Sociálne sluţby na podporu rodiny s deťmi v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
sluţbách sú členené nasledovne:  

 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného ţivota a 
pracovného ţivota  

 poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti  

 poskytovanie sociálnej sluţby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu  
 
V rámci dotazníkového prieskumu bol monitorovaný aj dopyt po citovaných sluţbách. 
Výsledky sú zhrnuté v tabuľke č.15 a grafe č.15. Z nich je evidentný dopyt po pomoci pri 
osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného ţivota a pracovného ţivota 
a dopyt po sociálnej sluţbe v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu.   
 
 
Tabuľka č.15 – Dopyt po sociálnych sluţbách na podporu rodiny s deťmi 

Sociálne sluţby na podporu rodiny s deťmi  
 

Počet 
respondentov 

% podiel 

pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora 
zosúlaďovania rodinného ţivota a pracovného ţivota 

5 25% 

sociálna sluţba v zariadení dočasnej starostlivosti o 
deti  

0 0% 

sociálna sluţba v nízkoprahovom dennom centre 
pre deti a rodinu 

2 10% 

 
 
 
Graf č.15 – Dopyt po sociálnych sluţbách na podporu rodiny s deťmi 
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9.3 Dopyt po sociálnych sluţbách na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 
ŤZP,  nepriaznivého zdravotného  stavu alebo dovŕšenie dôchodkového veku   
 
Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého zdravotného postihnutia, 
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku zákon č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách definuje nasledovne:  

 poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na 
pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek  

 opatrovateľská sluţba  

 prepravná sluţba  

 sprievodcovská sluţba a predčitateľská sluţba  

 tlmočnícka sluţba  

 sprostredkovanie tlmočníckej sluţby  

 sprostredkovanie osobnej asistencie  

 poţičiavanie pomôcok  
 
V rámci dotazníkového prieskumu bol venovaný priestor aj na zisťovanie potrieb občanov 
obce Nová Sedlica vo vzťahu k vyššie uvedenému typu sluţieb. Výsledky prieskumu sú 
súčasťou tabuľky č. 16 a grafu č. 16. Najviac preferovanými sluţbami sú:  

 opatrovateľská sluţba - 8 respondentov (40%) 

 prepravná sluţba - 2 respondenti (10%)  

 poskytovanie soc. sluţby v zariadení pre fyzické osoby (5%) 
Po ostatných sluţbách medzi obyvateľmi obce nebol záujem.  
 
 
Tabuľka č.16 – Dopyt po sluţbách na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 
veku 

Sociálne sluţby na riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu ťaţkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu 
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, 
ktorými sú:  

Počet 
respondentov 

% podiel 

poskytovanie soc. sluţby v zariadení pre fyzické osoby 1 5% 

opatrovateľská sluţba  8 40% 

prepravná sluţba  2 10% 

sprievodcovská sluţba a predčitateľská sluţba  0 0% 

tlmočnícka sluţba 0 0% 

sprostredkovanie tlmočníckej sluţby 0 0% 

sprostredkovanie osobnej asistencie 0 0% 

poţičiavanie pomôcok 0 0% 
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Graf č.16 – Dopyt po sluţbách na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 
veku 
 

 

 
 
9.4 Dopyt po sluţbách s pouţitím telekomunikačných technológií 

 
V tabuľke č.17 a grafe č.17 môţeme sledovať dopyt po sluţbách s pouţitím 
telekomunikačných technológií. 
 
 
Tabuľka č.17 – Dopyt po sociálnych sluţbách s pouţitím telekomunikačných technológií 

Sociálne sluţby s pouţitím telekomunikačných 
technológií 

Počet 
respondentov 

% podiel 

monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  6 30% 

krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 
telekomunikačných technológií  

2 10% 

 
 
Graf č.17 – Dopyt po sociálnych sluţbách s pouţitím telekomunikačných technológií 
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9.5 Dopyt po podporných sluţbách   

 
V tabuľke č.18 a grafe č.18 môţeme sledovať dopyt po podporných sluţbách. Najvyšší 
záujem je o nasledujúce podporné sluţby:  

 

 odľahčovacia sluţba – 3 respondenti (15%) 

 zabezpečenie opatrovníckych práv a povinností – 3 respondenti (15%) 

 denné centrum – 1 respondent (5%) 
 
 
Tabuľka č.18 – Dopyt po podporných sluţbách 

Podporné sluţby Počet 
respondentov 

% podiel 

odľahčovacia sluţba 3 15% 

zabezpečenie opatrovníckych práv a povinností 3 15% 

denné centrum 1 5% 

integračné centrum 0 0,0% 

jedáleň 0 0,0% 

práčovňa 0 0,0% 

stredisko osobnej hygieny 0 0,0% 

 
 
Graf č.18 – Dopyt po podporných sluţbách 

 
 
 
 

10. DOPYT PO ZARIADENIACH, RESP. AKTIVITÁCH V RÁMCI PREVENCIE V 
SOCIÁLNEJ OBLASTI 
 

Dôleţitou a neoddeliteľnou súčasťou sociálnych sluţieb a sociálnej pomoci sú aj 
aktivity a opatrenia preventívneho charakteru, ktoré sú zamerané prioritne na predchádzanie 
nepriaznivej sociálnej situácie. Oblasť prevencie tvorila súčasť dotazníkového prieskumu a z 
kvantitatívneho hľadiska bol zo strany respondentov veľmi vysoký záujem o jednotlivé formy 
preventívnych opatrení. Najvyšší záujem bol prioritne o kultúrno–spoločenské aktivity – 9 
respondentov(45%). Detaily prieskumu pribliţuje tabuľka č.19 a graf. č.19. 
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Tabuľka č.19 – Dopyt po zariadeniach, resp. aktivitách v rámci prevencie  

Oblasti prevencie Počet 
respondentov 

% podiel 

voľne prístupné športoviská 5 25% 

detské ihriská, miesta na hranie detí 2 10% 

kultúrno-spoločenské aktivity 9 45% 

klubovne, záujmové krúţky 1 5% 

neuvedené 3 15% 

 
 
 
Graf č.19 – Dopyt po zariadeniach, resp. aktivitách v rámci prevencie 

  


