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1. DOVODOVÁ SPRÁVA  
 
 

Analýza riešenia sociálnej problematiky na území obyvateľov mesta Nová Dubnica 
vychádza z celkového vývoja sociálnych služieb v našej spoločnosti a z objektívneho poznania 
potrieb obyvateľov mesta Nová Dubnica. Zahŕňa tiež najnovšie poznatky a trendy vývoja 
sociálnych služieb a nové humanistické prístupy k občanovi, jeho potrebám a záujmom, ktoré 
patria medzi rozhodujúce determinanty /podmienenosti/ nového systému sociálnych služieb.  
 
 Uvedený materiál analyzuje daný stav, ponúka funkčný model riešenia sociálnej 
problematiky s dobudovaním sociálnych služieb a inštitúcií zabezpečujúce sociálne služby na 
území mesta.  O vyjadrenie ku analýze boli požiadané aj  poradné orgány mesta, inštitúcie a 
združenia  zaoberajúce sa službami v sociálnej oblasti alebo združujúce občanov s rôznym 
postihom.  
 
 Analýza je základný programový dokument, ktorý stanovuje smerovanie služieb na úrovni 
mesta, je v súlade a je súčasťou  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
s výhľadom do roku 2010, vytyčuje želané ciele ako aj nástroje a spôsoby ich realizácie.  
 
Z celospoločenského hľadiska je potrebné pripraviť sa na: 

• zvyšovanie podielu starších ľudí 
• postupné oslabovanie rodinnej solidarity 
• na výraznejšiu migráciu za prácou. 

 
Sociálno-bytová komisia MsZ  si zvolala v dňoch od 8. 3. 2006, 14. 3. 2006, 20. 3. 2006, 

22. 3. 2006, 29. 3. 2006, 29. 3. 2006 a 11. 4. 2006 dotknuté záujmové,  spoločenské  a športové 
organizácie za účelom zistenia názorov, poznatkov, pripomienok a návrhov do pripravovanej 
sociálnej koncepcie. 
 
Záver:  
     Cieľom tohoto materiálu  je analýza existujúceho stavu a hľadanie východísk pre 
efektívne a čo najlepšie zabezpečenie služieb v sociálnej oblasti  pre občanov nášho mesta.  

 
 
 
2. KOMISIA PRE PRÍPRAVU ANALÝZY  
 
Kamila Poláčková  predsedníčka sociálno-bytovej komisie  
JUDr. Iveta Orgoníková  členka sociálno-bytovej komisie  
Marta Koyšová  členka sociálno-bytovej komisie  
Ing. Jana Jandová členka sociálno-bytovej komisie 
PhDr. Daniela Gunárová   členka sociálno-bytovej komisie 
Bc. Zuzana Vanková    pov. ved. RSVaOS  
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3. PLATNÁ  LEGISLATÍVA  
 
- Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov  
- Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých  zákonov 
- Zákon č. 601/2003 Z.z .o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
- Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
- Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 
 
4. SOCIÁLNA TERMINOLÓGIA  

 
• Domov pre osamelých rodičov – možno v ňom  poskytovať bývanie a poradenstvo 

osamelému rodičovi maloletého alebo osamelému rodičovi s maloletým, ktorých život alebo 
zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého, a tiež osamelej tehotnej žene, ktorá 
sa ocitla v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia. 
 

• Stanica opatrovateľskej služby – možno v nej poskytovať starostlivosť dieťaťu od dvoch 
rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak si rodičia alebo iný občan, ktorý prevzal 
dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, nemôžu na prechodný čas plniť 
povinnosti voči dieťaťu. Okrem stravovania, bývania a zaopatrenie sa poskytuje výchovná 
starostlivosť o deti predškolského veku, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, sprevádzanie 
do školy a na záujmovú činnosť. 

 
• Detský domov – možno v ňom poskytovať starostlivosť dieťaťu od narodenia do 

dosiahnutia plnoletosti a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do 25 rokov veku. V detskom 
domove sa deťom poskytuje starostlivosť nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie. Okrem 
stravovania, bývania a zaopatrenia sa zabezpečuje výchova, poskytuje liečebno-výchovná 
starostlivosť, poradenstvo, záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť, ako aj výchovná starostlivosť 
rodinám, z ktorých boli deti vyňaté pre zlyhanie výchovnej funkcie rodiny. 
 

• Zariadenie pestúnskej starostlivosti – možno v ňom poskytovať starostlivosť dieťaťu, ktoré 
je zverené do pestúnskej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do 
pestúnskej starostlivosti. Zariadenie je možné zriadiť najmenej pre 4 deti. 
 

• Krízové stredisko  - možno v ňom  poskytovať starostlivosť najmä dieťaťu, ktorého 
doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená, a tiež dieťaťu, ktoré je týrané, 
pohlavne zneužívané alebo je využívané na komerčné účely alebo dieťaťu, ktoré ma poruchy 
správania. Je to zariadenie preventívneho charakteru, kde sa zabezpečuje liečebno-výchovná 
starostlivosť, sociálne a psychologické poradenstvo a sociálna práca rodinám, ktoré zlyhali vo 
svojej výchovnej funkcii. Ďalej zabezpečuje psychologická, špeciálno-pedagogická, sociálna a 
lekárska diagnostika a na nevyhnutný čas aj stravovanie, bývanie a zaopatrenie. 
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• Domov sociálnych služieb – možno v ňom poskytovať bývanie a dohľad občanom so 
zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania 
alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácia postihnutí, za podmienky, že občania sú na tento 
druh sociálnej služby  odkázaní na základe posudku vydaného  príslušným úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Okrem stravovania, bývania a zaopatrenia sa poskytuje aj ďalšia 
starostlivosť, t.j. výchova, poradenstvo, záujmová, kultúrna, rekreačná a rehabilitačná činnosť, 
pracovná terapia, utvárajú sa podmienky na pracovné uplatnenie. 
 

• Zariadenie chráneného bývania – Možno v ňom poskytovať bývanie a dohľad občanovi so 
zdravotným postihnutím alebo s duševnou poruchou. Podmienkou je, že občan je schopný viesť 
samostatný život s pomocou inej osoby a je na tento druh sociálnej služby odkázaný na základe 
posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 

• Domov dôchodcov – možno v ňom poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nemožno 
poskytovať inú sociálnu službu alebo poskytovanie inej sociálnej služby dostatočne nerieši jeho 
sociálnu núdzu. Zároveň je občan poberateľom starobného dôchodku, alebo si pre svoj 
nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi nemôže 
zabezpečiť rodina alebo poskytovanie opatrovateľskej služby, prípadne túto starostlivosť 
potrebuje z iných vážnych dôvodov. Okrem stravovania, bývania a zaopatrenia sa poskytuje aj 
ďalšia starostlivosť, ktorou je poradenstvo, záujmová, kultúrna a rehabilitačná činnosť, podpora 
účasti na spoločenskom živote. 
 

• Domov – penzión pre dôchodcov – možno v ňom poskytovať starostlivosť občanovi, 
ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie, ak je poberateľom starobného alebo výsluhového 
dôchodku a je starší ako 60 rokov, pričom jeho zdravotný stav nevyžaduje sústavnú starostlivosť 
inej osoby. V tomto type zariadenia sa občanovi poskytuje bývanie a zaopatrenie, a tiež 
poradenstvo, záujmová a kultúrna činnosť, podporuje sa účasť občana na spoločenskom živote a 
utvára podmienky na prípravu stravy. 
 

• Zariadenie opatrovateľskej služby – možno v ňom poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý 
je podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia odkázaný na zabezpečenie nevyhnutných 
životných úkonov, ak tomuto občanovi nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jeho byte. 
V tomto zariadení sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť(stravovanie, bývanie a zaopatrenie) 
 

• Útulok – možno v ňom poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý je bez prístrešia a je 
v hmotnej núdzi, alebo občanovi, ktorý je bez prístrešia a ktorému sa zrušila ústavná alebo 
ochranná výchova po dosiahnutí plnoletosti, a tiež občanovi, na ktorom je páchané násilie 
osobou, s ktorou žije v domácnosti. Občanovi sa poskytuje prístrešie, zaopatrenie, poradenstvo, 
sociálna prevencia a zabezpečuje sa mu stravovanie alebo sa utvárajú podmienky na prípravu 
stravy. 
 

• Resocializačné stredisko – možno v ňom poskytovať starostlivosť drogovo závislému 
maloletému so skončenou povinnou školskou dochádzkou alebo plnoletému občanovi po skončení 
liečby v zdravotníckom zariadení na liečbu drogovo závislých osôb na základe odporúčania 
tohoto zdravotníckeho zariadenia. V stredisku sa poskytuje resocializácia a rehabilitácia 
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s cieľom aktivizovať vnútorné schopnosti občana na prekonanie osobnostných dôsledkov 
drogových závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí. Ďalej sa poskytuje 
stravovanie, bývanie a zaopatrenie, liečebno-výchovná starostlivosť, poradenstvo, záujmová a 
kultúrna činnosť, pracovná terapia. Zariadenie utvára aj podmienky na pracovné uplatnenie.    
 

• Chránená dielňa a chránené pracovisko -  sú pracoviská zriadené právnickou osobou 
alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím 
uznaných za invalidných občanov podľa zákona o sociálnom poistení (§ 71 zákona č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení), ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo 
pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú a v ktorých sú pracovné 
podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so 
zdravotným postihnutím. 

  
 
  

5. SÚČASNÝ STAV A SOCIÁLNE SLUŽBY V MESTE NOVÁ DUBNICA   
      
 

Mesto Nová Dubnica má k 1. 1. 2006 – 11813 obyvateľov, pričom veková skladba 
obyvateľstva je nasledovná: 
Muži     - 4994 
Ženy     - 5288 
Deti od 0-14 rokov   - 1531 
Produktívni muži od 15-59  - 3858 
Produktívne ženy od 15-54  - 3333 
Poproduktívni muži   - 1146 
Poproduktívne ženy   - 1945 
 
Vekový priemer občanov mesta Nová Dubnica je 41 rokov.  

 
Z demografického vývoja počtu obyvateľov a štatistických ukazovateľov vyplýva, že v 

prípade pokračovania tohto vývoja bude priemerný vek trvalo bývajúcich občanov stúpať a na 
sociálne a zdravotnícke služby budú požiadavky vzrastať. Na základe dostupných štatistických 
zistení môžeme očakávať, že približne 10 %  a viac občanov v poproduktívnom veku bude 
potrebovať nejaký druh sociálnej služby. 
  

Uvedené poznatky sú dôležité z hľadiska stanovenia priorít rozvoja sociálnej politiky 
mesta a určenia cieľových skupín obyvateľstva  -  potencionálnych subjektov sociálnej pomoci. 
Táto analýza konkretizuje, aktualizuje a rozširuje úlohy, ktoré boli zahrnuté v PSHR mesta Nová 
Dubnica a priority schválené Sociálno-bytovou komisiou MsZ a to nasledovne: 

- rozšírenie domova dôchodcov o penzión, o týždenné a denné pobyty pre seniorov 
- pomoc pre občanov, ktorí sa ocitnú v kríze 
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Mesto Nová Dubnica je zriaďovateľom:  

• Domov dôchodcov Nová Dubnica     tel.: 042/4432418 
Trenčianska 45                          fax:  

 018 51 Nová Dubnica  
typ: pre seniorov a zdravotne postihnutých  

 forma pobytu: celoročný 
 kapacita: 54 
 
Mesto Nová Dubnica poskytuje pre občanov nasledovné služby:  
- spoločné stravovanie  
- opatrovateľská služba 
- sociálne poradenstvo  
 
Záujmové, spoločenské a športové organizácie pôsobiace v meste Nová Dubnica: 

- ŠK TJ Mladosť Nová Dubnica  
- TJ Družstevník Kolačín  
- Tenisový klub 
- Mestský klub stolného tenisu  
- Mestský športový klub – futbal 
- Mestská únia malého futbalu. 
- Športový klub Victory Star 
- Hokejový klub mládeže – pozemný hokej 
- DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko  
- Miešaný spevácky zbor  
- Dychový orchester a mažoretky  
- Folklórny súbor Dubinka 
- Slovenský skauting 62. Zbor Strelka  
- Slovenský zväz rybárov 
- Farský úrad cirkevného zboru absburského vvyznania  
- Rímsko-katolícky farský úrad 
- Farská charita  
- Jednota dôchodcov na Slovensku – Nová Dubnica a Kolačín  
- Združenie Klubu dôchodcov  
- Únia žien Slovenska 
- Miestny odbor Matice Slovenskej  
- Klub paličkovanej čipky  
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých  
- Slovenský červený kríž 
- Klub Venuša – onkologické ochorenia 
- Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
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Občania mesta sú členmi nasledovných spoločenských a záujmových organizácií, ktoré 
nesídlia na území mesta:  
- Slovenský zväz sluchovo postihnutých Dubnica nad Váhom  
- Slovenský zväz zrakovo postihnutých Dubnica nad Váhom  
- Klub slovenských stomikov Ilava 
 
 

Všetky druhy sociálnych služieb, ako aj sociálne poradenstvo sú definované v zákone č. 
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov ako špecializované činnosti na 
riešenie sociálnej núdze. Patria sem – opatrovateľská služba / štátna politika ju vo svojej 
koncepcii dáva na druhé miesto po starostlivosti rodiny o svojho  seniora alebo zdravotne 
postihnutého, pretože sa deje v prirodzenom prostredí pre klienta/, organizovanie spoločného 
stravovania, prepravná služba, starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb / denná, týždenná 
alebo celoročná/, sociálna pôžička a jednorazová dávka v hmotnej núdzi.  

Na odporúčanie SB komisie bolo  v roku 2005 vyplatených 150 tis. Sk pre občanov mesta 
na jednorázovú dávku v hmotnej núdzi. 

 
Sociálne poradenstvo  
je zamerané na zistenie rozsahu a charakteru hmotnej a sociálnej núdze, príčin jej vzniku, na 
poskytovanie informácii o možnostiach riešenia hmotnej alebo sociálnej núdze a na usmernenie 
pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci. 

Základná koncepcia poradenskej služby vychádza z rešpektovania človeka,  ktorý dokáže 
pomocou poradcu riešiť svoje problémy, t.j. aktivizovať klienta k aktívnemu podieľaniu sa na 
riešení svojej  núdze. 

Poradca pracuje s aktuálnymi informáciami, zákonmi o možnosti pomoci zo strany štátu, 
charity či iných kompetentných orgánov a organizácii. Klient v spolupráci s poradcom, hľadá 
možné varianty  riešenia krízy. Dôraz v sociálnom poradenstve sa kladie  na vnútorné 
posudzovanie klienta a postupné presvedčenie o správnosti určitej zmeny správania sa klienta  
 
Sociálna prevencia   
-v prvej etape sa snaží poradca spoločne s klientom riešiť príčiny krízy a následnej núdze a hľadá 
spôsoby odstránenia tohto stavu. 
-v druhej etape je nápomocní pri vybavovaní a uskutočňovaní dohodnutých krokov. 
-v tretej etape sa snaží udržiavať kontakt s klientom buď  návštevou v jeho domácnosti alebo 
návštevou klienta v zariadení, ktoré vykonáva prevenciu.. 
 
V našom meste je treba  rozvíjať a podporovať svojpomoc v podobe skupín vzájomnej pomoci 
a rozmanitých združení.   
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6. CIEĽOVÉ SKUPINY 
 
A/ DETI A MLÁDEŽ  
 
Hlavné ciele tejto cieľovej skupiny:  

• právna ochrana rodiny a jej členov 
• sociálno-ekonomické zabezpečenie rodín 
• výchova detí a mládeže 
• príprava na rodičovstvo 
• ochrana zdravia členov rodiny  
 

Mesto je zriaďovateľom:  
Materská škola Jilemnického ul. Nová Dubnica s elokovanými pracoviskami:  
Materská škola Kukučínova ul. Nová Dubnica  
Materská škola Komenského sady Nová  Dubnica 
 
 
Ďalej je mesto zriaďovateľom dvoch základných škôl:  
Základná škola POH Nová Dubnica  
Základná škola J. Kráľa Nová Dubnica  
 
Pre mimoškolskú činnosť má mesto zriadené nasledovné zariadenia:  
Centrum voľného času Nová Dubnica 
Základná umelecká škola Nová Dubnica  
 
V meste sa nachádzajú aj iné školské zariadenia, ktorých nie je mesto zriaďovateľom:  
Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica  
Súkromná základná škola Nová Dubnica  
Súkromná jazyková škola Nová Dubnica  
 
 
Počet detí a mládeže v meste Nová Dubnica podľa veku k 31. 6. 2006: 
Predškolský vek  –  do 6 rokov     - 468 
Základná škola  – 7 – 15 rokov    - 968 
Mládež   -  16 – 18 rokov    - 315  
Mládež   -  18 – 25 rokov /nezamestnaná/ - 121 
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Problémy detí v školskom veku: 
 
Záškoláctvo 
     Tendencia neplnenia si povinnej školskej dochádzky neustále rastie a mesto Nová Dubnica – 
referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby od roku 2004 je osobitným príjemcom rodinných 
prídavkov pre záškolákov, ktorých počet sa mesačne pohybuje okolo štyroch. Pri tejto 
problematike spolupracujeme so školami, rodičmi a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Dubnici nad Váhom – sociálnou kurátorkou. Východiskom je neustála kontrola plnenia si 
povinnej školskej dochádzky  sociálnym kurátorom, sociálnym pracovníkom MsÚ Nová Dubnica 
a včasná informovanosť škôl o neplnení si povinnej školskej dochádzky. 
 
Problémy v drogových závislostiach 
      
     Z pohovoroch s maloletými konštatujeme dostupnosť tabakových výrobkov, alkoholu a drog. 
Pri návšteve v  rôznych podnikoch a baroch maloletí neočakávajú, že ich bude niekto pri kúpe 
alkoholu či tabakových výrobkoch legitimovať 
    Ani  zdravotné zariadenia nesignalizujú odborom sociálnych vecí , ani polícií 
hospitalizovaných maloletých , ohľadom návykových látok .  
 Deti  majú vedomosť o díleroch drog, ako aj o cenových reláciách jednotlivých 
návykových látok.  

 
Skúsenosť detí a ich tolerancia voči všetkým uvedeným látkam stojacim mimo 

zákona minimálne pre deti a mládež do 18 rokov ukazuje na nutnosť viesť deti k 
rešpektovaniu zákona. 
 

Tu platí úloha rodiny, na ktorú v súčasných legislatívnych podmienkach nemáme dosah, 
alebo nie je dosť skúseností s udeľovaním postihu pre rodičov za umožňovanie vedenia 
záhaľčivého života ich detí, keď sa tieto môžu túlať v nočných hodinách vonku alebo 
navštevovať reštauračné zariadenia. Problém nastáva, ak rodič chce, ale nedokáže výchovne 
usmerniť dieťa , ktoré rešpektuje len hodnoty partie s asociálnym správaním. V našom  regióne 
nie je zaradenie typu Liečebno-výchovného sanatória, kde by rodičia na istý čas deti umiestnili. 
Zariadenie tohoto typu v iných regiónoch sú preplnené a sotva pokrývajú vlastnú klientelu.  
 Taktiež je nedostatočná kapacita miest v diagnostických centrám a detských domovoch.  
 
 Veľmi by sme potrebovali, aby rešpektovanie zákona a polície ako prirodzenej 
autority ochrancu zákona bolo u detí rozvíjané prostredníctvom kontroly dodržiavania 
zákona, teda kontrolou v reštauračných zariadeniach, diskotékach a herniach.  
 
 Tu je podľa nás úlohou polície, dať deťom jasne na vedomie, že dodržiavanie zákona je 
nutné, že sa kontroluje a v prípade nerešpektovania sa vyvodzujú dôsledky. Cieľom kontrol nie je 
nachytať vinníkov, ale takým, ktorí váhajú alebo skúšajú ”či za to niečo budú mať” stanoviť 
hranice, za ktoré nesmú ísť.  Úlohou kontrol je v prvom rade postih prevádzkovateľov 
reštauračných zariadení, ktorí  umožňujú  maloletým užívanie alkoholických nápojov 
a zdržiavanie sa v ich zariadení vo večerných a nočných hodinách.  
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Koncepcia prevencie v rezorte školstva je zameraná na celú šírku problematiky v 
oblastiach: 

• výchovy a vzdelávania (v predškolskej výchove, v školskom systéme, v mimoškolskej 
záujmovej činnosti),  

• aktívnej ochrany dieťaťa pred sociálno-patologickými javmi,  

• odbornej psychologickej a poradenskej starostlivosti,  

• spolupráce s rodinou,  

• reedukácie a resocializácie.  

 

Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov sa zameriava na realizáciu aktivít 
v rámci troch základných úrovní jej uskutočňovania: 

• primárnej prevencie  v školách a školských zariadeniach v zmysle (cieľavedomého 
vytvárania optimálnych podmienok pre zdravý vývin detí, realizácie súboru 
pedagogických a psychologických opatrení zameraných na redukciu príčin vyvolávajúcich 
poruchy psychosociálneho vývinu, realizácie aktivít zameraných na včasnú elemináciu 
vznikajúcich problémov u detí a mládeže) – školský psychológ 

• sekundárnej prevencie na úrovni špeciálnej starostlivosti v zmysle odbornej práce s 
deťmi s poruchami psychosociálneho vývinu a s poruchami správania, preventívnych 
opatrení a programov, ktorých cieľom je zabrániť fixovaniu sociálnopatologických javov, 
spolupráce škôl a školských zariadení s rodinou a vecne príslušnými inštitúciami za 
účelom odstránenia príčin, ktoré ich vyvolali, ambulantnej a sanatórnej starostlivosti s 
možnosťou umiestnenia dieťaťa v diagnostickom centre, resp. liečebno–výchovnom 
sanatóriu na krátkodobý diagnostický alebo liečebnovýchovný pobyt 

• terciálnej prevencie, v rámci ktorej je riešená komplexná a odborná starostlivosť o deti 
so závažnými poruchami správania a asociálnym vývinom, u ktorých bola nariadená 
ústavná výchova, reedukačný a terapeutický prístup k dieťaťu.  
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ÚPSVaR Dubnica nad Váhom - výkon sociálnoprávnej ochrany detí pre občanov mesta 
Nová Dubnica  
 
V roku 2005 bolo spísaných 14 návrhov vo vecí určenia výživného pre maloleté deti.  
V roku 2006 do 31. 7. 2006 bolo spísaných 9 návrhov.  
 
V roku 2005 bolo spísaných 17 návrhov na zvýšenie  výživného pre maloleté deti.  
V roku 2006 do 31. 7. 2006 bolo spísaných 9 návrhov.   
 
V roku 2005 bolo podaných 28 návrhov na rozvod manželstva a následnú úpravu práv 
a povinností k maloletým deťom.  
V roku 2006 do 31. 7. 2006 bolo podaných 10 návrhov na rozvod manželstva.  
 
V roku 2005, rovnako aj v roku 2006 sa pracovníci ÚPSVaR Dubnica nad Váhom  zúčastnili na 
pojednávaniach vo veci maloletých detí aj v ostatných konaniach, napr. zníženie výživného, 
úprava styku dieťaťa s rodičom, zmena zverenia do výchovy, žaloby o určenie a zapretie 
otcovstva a iné.  
 
V roku 2005 sa pracovníčky zúčastnili na 140 pojednávaniach.  
V roku 2006 do 31. 7. 2006 sa zúčastnili na 77 pojednávaniach.  
 
Aktuálny stav umiestnených detí v ústavnej výchove je 12 , z počtu 6 rodín.  
 
Záver: 

V zmysle zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorý dal obciam a mestám nové kompetencie a 
povinnosti je potrebné zaoberať sa predchádzaním patologických javov, čiže aj práca mesta 
v spolupráci s ÚPSVaR, MsP a inými bude smerovať do prevencie.   

Úlohou mesta je aj ochrana detí pred týraním, zneužívaním a zanedbávaním 
výchovy a výživy zo strany rodičov. Mesto nie je vlastníkom zariadenia určeného na 
dočasné umiestnenie takýchto detí , preto je potrebné vyhradiť miestnosti pre občanov, 
ktorí sa ocitnú v kríze.  
 
Z uvedených stretnutí vyplýva nasledovné a navrhujeme:  
 

1. Zriadiť pri MsZ Komisiu prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti, ktorá 
koordinuje spoločné postupy jednotlivých inštitúcií na území mesta v boji proti ohrozeniu 
mravnosti,  záškoláctvu, drogových závislostí a pod. u detí a mládeže. 
T: rok 2007  
Z: RSVaOS 

 
2. Vykonávať pravidelné mesačné kontroly v spolupráci s MsP a OO PZ SR Nová Dubnica 

a aj za účasti rodičov a pedagógov nad dodržiavaním  zákonov, teda kontrolovať  mládež 
v reštauračných zariadeniach, na diskotékach a v herniach.  
T: rok 2006 a trvale, Z: RSVaOS 
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3. Od 1. 9. 2006 je zabezpečiť psychológa pre materskú školu a základné školy pôsobiace na 

území mesta Nová Dubnica.  
T: rok 2006 a trvale  
Z: RSVaOS 

 
4. Koordinovať jednotlivé kultúrne a športové akcie zamestnancom MsÚ, oddel. ŠKKŠ. 

Zdôvodňujeme to tým, že všetky predškolské a školské zariadenia mesta si organizujú 
svoje kultúrne a športové akcie pre svoje zariadenia s malým počtom účastníkov. Našim 
cieľom je, aby sme do kultúrneho a športového života mesta zapojili čo najväčší počet 
detí, mládeže, ich rodičov a starých rodičov – prevencia. 
T: rok 2006 a trvale  
Z: Oddel. ŠKKŠ  

 
5. Uskutočniť tábor v spolupráci so 62. zborom skautov N. Dca pre deti zo sociálne slabých 

rodín a zo sociálne znevýhodneného prostredia v počte cca 10 detí. 
T: rok 2006  
Z: RSVaOS 
Uskutočniť tábor v spolupráci s MŠK a TJ Družstevník Kolačín N. Dca v rámci prázdnin  
ako prevenciu mladistvých pred nežiadúcimi vplyvmi . 
T: rok 2006  
Z: RSVaOS 

 
6. Zriadiť v priestoroch CVČ miestnosť pre spoločenské a záujmové organizácie mesta - pre 

ich spoločné akcie a akcie väčšieho rozsahu.  
T: rok 2007 
 

7. Podať projekt za všetky predškolské a školské zariadenia na pomocných pracovníkov, 
ktorí by pomáhali pri spoločných akciách a pri voľnočasových aktivitách. 
T: rok 2006 
Z: RSR 

 
8. Pokračovať v organizovaní 4-týždenných pobytov cez letné prázdniny pre deti a mládež 

zo sociálne znevýhodneného prostredia v belgických rodinách. Pobyty organizuje 
Charitatívno-sociálne centrum v Trenčianskej Teplej v spolupráci s organizáciou Euro-
children so sídlom v Antwerpách. 

 
9. Spolupracovať s akreditovanými subjektami ohľadom  sanácie rodín, náhradnej rodinnej 

starostlivosti, násilia v rodine, bezplatné poradenstvo.  
T: rok 2006 a trvale   

 
10. Budovať v každom roku 2 byty  nižšej kategórie pre sociálne odkázané rodiny.  

 
11. Zriadiť mestskú práčovňu ako napr. chránenú dielňu – podať projekt na MPSVaR SR.  

T: rok 2007 
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B/ NEZAMESTNANÍ OB ČANIA MESTA  

 
Na základe údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dubnici nad Váhom je miera 

evidovanej nezamestnanosti za posledných 5 rokov v meste Nová Dubnica relatívne ustálená, 
pohybuje sa okolo cca 4 %. Zo štruktúry nezamestnaných vyplýva, že nie sú výraznejšie rozdiely 
v nezamestnanosti mužov /112/ a žien /143/. Spomedzi absolventov škôl majú najťažšie 
uplatnenie čerstvo ukončení stredoškoláci.  
      Evidovaní nezamestnaní môžu požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o 
nasledovné príspevky: 
    
a) na samostatnú zárobkovú činnosť 

O poskytnutie príspevku môže požiadať uchádzač vedený v evidencii uchádzačov o 
zamestnanie najmenej 4 mesiace. Doba prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej 
zárobkovej činnosti je najmenej dva roky. 

 
b) na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača 

Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa poskytuje 
zamestnávateľovi, ktorý prijme znevýhodneného uchádzača o zamestnanie do pracovného 
pomeru na vytvorené pracovné miesto. 
 

c) uchádzačov o zamestnanie  zaradených na absolventskú prax 
Absolventská prax je získavanie odborných zručností a praktických skúseností u 
zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. Za 
absolventskú prax je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností 
alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré rozšíria 
jeho možnosti uplatnenia na trhu práce. Absolventská prax sa vykonáva v rozsahu 20 hodín 
týždenne. Počas vykonávania absolventskej praxe poskytuje úrad absolventovi školy paušálny 
príspevok mesačne. Zamestnávateľovi, u ktorého absolvent školy vykonáva absolventskú 
prax, poskytuje úrad paušálny príspevok mesačne na úhradu jeho nevyhnutných výdavkov 
spojených s vykonávaním absolventskej praxe jedným absolventom školy. 

 
d) na aktivačnú činnosť uchádzačov o zamestnanie 

Hlavným cieľom projektu je podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov o 
zamestnanie s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných a nezamestnaných v hmotnej núdzi ako 
prostriedok zvyšovania ich zamestnanosti. Aktivačná činnosť sa vykonáva v rozsahu 
najmenej 10 hodín týždenne a 40 hodín mesačne.  

 
Priemerný počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v  obvode Nová Dubnica od 1. 4. 
2006 do 30. 6. 2006 podľa kódu zamestnanosti.  
 
Evidovaní nezamestnaní podľa vekovej štruktúry k 30. 6. 2006  

Vek Počet 
15 –17 rokov  0 
18 rokov  0 
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19 rokov 1 
20-24 rokov  49 
25-29 rokov  26 
30-34 rokov  15 
35-39 rokov  17 
40-44 rokov 37 
45-49 rokov  45 
50-54 rokov  37 
55-59 rokov  25 
60 rokov  3 
Spolu  255 

 
Evidovaní nezamestnaní podľa dosiahnutého stupňa vzdelania k 30. 6. 2006: 

Dosiahnuté vzdelania počet  
Nedokončené základné a bez vzdelania 0 
Úplné základné 33 
Vyučenie 81 
SOU s maturitou  40 
Gymnázium  7 
SOŠ s maturitou  50 
Vyššie vzdelanie  6 
Vysokoškolské 38 
Spolu  255 

 
Evidovaní nezamestnaní so zdravotným postihnutím a na dočasnej pracovnej neschopnosti 
k 30. 6. 2006: 

Nezamestnaní  počet  
Uchádzači so zdravotným postihnutím  26 
Dočasná práceneschopnosť  111 
Spolu  690 

 
Evidovaní nezamestnaní podľa rodinných vzťahov  k 30. 6. 2006: 

Nezamestnaní  počet  
Slobodní  98 
Ženatí – vydaté  114 
Rozvedení  39 
Vdovci  4 

 
 
Záver: 

  Mesto Nová Dubnica by sa malo spolupodieľať na vytváraní vhodných podmienok pre 
investorov na zvyšovaní zamestnanosti v našom meste.  
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Z uvedených stretnutí vyplýva nasledovné a navrhujeme:  
 

Vytvárať podmienky pre aktivačnú činnosť uchádzačov o zamestnanie s následkom 
vytvárania pracovných návykov.  
T: rok 2006 a trvale  

 
 
C/ OBČANIA V DOCHODKOVOM VEKU  
 
Motto" Nepridávať roky k životu, ale život k rokom." 
 
Charakteristika cieľovej skupiny 
Skupinu seniorov predstavujú v širšom ponímaní ľudia od doby odchodu do starobného 
dôchodku a v užšom ponímaní sú to seniori od 65 rokov a viac, ktorí potrebujú občasnú alebo 
trvalú sociálnu pomoc. 
 
V meste Nová Dubnica je k 31. 7. 2006 - 1879 seniorov starších ako 65 rokov.  
 
 
Sieť sociálnych služieb pre seniorov v meste Nová Dubnica v roku 2005: 
 

1. Kluby dôchodcov – Združenie Klubu dôchodcov a Jednota dôchodcov Slovenska 
2. Opatrovateľská služba a sociálne poradenstvo poskytované občanom uchádzajúcim sa 

o túto službu, alebo ich rodinným príslušníkom 
3. Sociálne poradenstvo a prevencia, ktoré poskytuje Charitatívno-sociálne centrum 

v Trenčianskej Teplej aj pre občanov Novej Dubnice priamo v centre a niekedy i v meste 
Nová Dubnica 

4. Domov dôchodcov Nová Dubnica  
5. Občianske a záujmové združenia na území mesta. 

 
Zriaďovateľmi sociálnych služieb pre seniorov  na území mesta Nová Dubnica sú: 

- Mesto Nová Dubnica - domov dôchodcov - stravovanie, opatrovateľská služba, sociálne 
poradenstvo  

- Občianske združenia - poradenstvo.  
 
     Ku komplexnej starostlivosti seniorov v domácom prostredí patrí aj ošetrovateľská 
starostlivosť poskytovaná zdravotnými sestrami Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
(ADOS) z Dubnice nad Váhom  v počte cca 250 návštev mesačne – najčastejšie úkony: odber 
krvi, pichanie injekcií a meranie krvného tlaku.  
Ďalšou agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti je Diecézna charita Nitra - ADOS so 
sídlom v Ilave. 
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Princípy, priority a ciele rozvoja sociálnych služieb pre seniorov na obdobie 2006 -2010  
 
Princípy sociálnej pomoci seniorom : 

1. Inklúzia – každý človek má právo žiť v miestnej komunite. Systém sociálnej pomoci 
seniorov má garantovať podmienky pre čo najdlhší a plnohodnotný život človeka vo 
svojej domácnosti.  

2. Princíp subsidiarity – pomoc má prichádzať seniorom postupne od príbuzných, priateľov, 
susedov, dobrovoľníkov a až potom od profesionálnych zamestnancov opatrovateľskej 
služby, príp. po umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb. 

3. Spolupráca a partnerstvo medzi poskytovateľmi sociálnej pomoci na úrovni mesta. 
 
 
Priority rozvoja sociálnych služieb pre seniorov: 

1. čo najdlhšia udržateľnosť  psychickej, fyzickej a sociálnej kvality života seniorov v 
domácom prostredí 

2. rozvoj terénnej opatrovateľskej služby 
3. posilňovanie svojpomoci a dobrovoľníctva v meste. 

 
Dlhodobý cieľ: 
Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v meste Nová Dubnica v intenciách štandardov pre 
jednotlivé typy sociálnych služieb. 
  
Krátkodobé ciele rozvoja sociálnych služieb pre seniorov: 

1. zvyšovať informovanosť seniorov a rodinných príslušníkov o sociálnych službách 
2. podporovať dobrovoľníctvo a svojpomoc  
3. rozšíriť a skvalitniť sociálne služby pre seniorov v meste Nová Dubnica /podporopvať 

aktivity, zvýšenie počtu hodín opatrovateľskej služby v prípade potreby na 24 hod. 
viacerými opatrovateľkami, aby  mohol byť klient čo najdlhšie v domácom prostredí.  

 
Prognóza sociálnej siete pre seniorov do roku 2010: 
1. sociálne poradenstvo  
2. komunitné centrá  a farské charity ( distribúcia svojpomoci a dobrovoľníctva) 
3. klubová činnosť 
4. mestská práčovňa – chránená dielňa  
5. prepravná služba 
6. terénna opatrovateľská služba      a) denná forma 
                          b) nepretržitá forma   
7. denný stacionár a týždenné pobyty, penzión pre dôchodcov   – Centrum sociálnych služieb  
8. domov dôchodcov – rozšírenie.   
   
Popis a analýza potrieb cieľových skupín seniorov:  
 

1. Sebestační seniori  sú najmä seniori vo veku od 60 – 70 rokov, ktorí sú schopní žiť 
plnohodnotný život a zapájať sa aktívne do diania komunity formou  klubovej činnosti, 
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svojpomoci a dobrovoľníctva. Pre kvalitu života tejto skupiny seniorov je vhodné 
vytvárať rôzne aktivity prostredníctvom klubovej činnosti a zároveň ju iniciovať 
k dobrovoľníctvu v komunitných centrách a farských charitách. 

2. Osamelí seniori  sú seniori žijúci sami v domácnosti bez väčších kontaktov so 
spoločenským prostredím, čím sú ohrození exklúziou. Sem patria slobodní seniori, 
ovdovelí seniori, bezdetní seniori, seniori, ktorých deti nežijú v meste alebo z rôznych 
dôvodov nemajú stály kontakt s deťmi alebo príbuznými. Túto skupinu seniorov je 
potrebné vyhľadávať v komunite prostredníctvom svojpomocného vyhľadávania cez 
komunitné centrá a farské charity, snažiť sa ich motivovať k činnosti, a pokiaľ im zdravie 
dovoľuje, zapájať ich do aktivít prvej skupiny.  
Osamelí seniori so zdravotným obmedzením potrebujú zvlášť silnú podporu komunity 
formou svojpomoci, dobrovoľníctva a opatrovateľskej služby, lebo inak hrozí dlhodobé 
umiestenie v zariadeniach sociálnych služieb. 

3. Seniori v hmotnej a sociálnej núdzi - základnou formou pomoci je  pre nich sociálne 
poradenstvo a možnosti pomoci prostredníctvom charitatívnych organizácii. Pre nich by 
mali byť určené  byty s nižším štandardom a tiež zariadenia sociálnych služieb s nižším 
štandardom. 

4. Seniori potrebujúci sociálnu službu sú seniori, ktorým sa v dôsledku zhoršenia 
zdravotného stavu znížila kvalita života a pomoc formou dobrovoľníckej práce 
v domácnosti je pre nich už nepostačujúca. Udržať určitú mieru kvality života je možné v 
domácom prostredí formou opatrovateľskej služby rozšírením na 24 hod., ktoré by 
zaisťovalo viacero opatrovateliek, prípadne kombináciou opatrovateľskej služby 
a dobrovoľníckou činnosťou. Senior by mal byť umiestený do zariadení sociálnych 
služieb až vtedy, keď jeho zdravotný stav mu nedovoľuje žiť v domácnosti. 

 
 
SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA  
 
1. Opatrovateľská služba 

Mesto poskytuje pre svojich občanov opatrovateľskú službu. Poskytuje sa prevažne v byte 
občana. 
Cieľová skupina: občan, ktorý pre svoj zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri 
zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo 
kontaktu so spoločenským prostredím, dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak 
starostlivosť o dieťa z vážnych dôvodov nemôže zabezpečiť rodič, matka, ak sa jej súčasne 
narodili 3 a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá.  
 
Rok 2003 – počet opatrovateliek 44, počet opatrovaných 72 
Rok 2004 – počet opatrovateliek 43, počet opatrovaných 75 
Rok 2005 – počet opatrovateliek 39, počet opatrovaných 71 

 
K 31. 7. 2006 sa 40 opatrovateliek - zamestnankýň mesta staralo o 73 obyvateľov mesta 
s rôznym zdravotným postihom. Opatrovateľská služba je poskytovaná v pracovných dňoch. 
Záujem o opatrovateľskú službu stále rastie. 
Najčastejšie využívané služby: bežné úkony osobnej hygieny, pomoc pri obliekaní 
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a vyzliekaní, pomoc pri  použití WC, kúpanie, umytie vlasov, donáška obeda, pomoc pri 
podávaní jedla, príprava a varenie raňajok a obeda, nákup potravín, dohľad osoby, sprievod 
na lekárske vyšetrenie.  
 
 

2.  Kluby dôchodcov: 
a)  Klub dôchodcov, Mierové námestie 55/15, Nová Dubnica – 258 členov   
b)  Jednota dôchodcov Slovenska, Nová Dubnica – 125 členov  
 
Prehľad služieb poskytovaných v zariadeniach pre seniorov:  
Záujmová činnosť, organizovanie a informácie o rekreačných pobytoch, organizovanie zájazdov, 
prednášky na rôzne témy, spoločenské posedenia s hudbou, návšteva chorých na lôžku a iné. 
 
Financovanie: mesto Nová Dubnica 
- Za rok 2005 bola úhrada nákladov za elektriku, čistiace prostriedky, časopisy, telefón - 70 tis. 

Sk a náklady za teplo, teplú vodu a vodu cca 150 tis. Sk  
- dotácie na činnosť pre obidva kluby – po 8.000,- Sk/pre každý klub  

 
 

3. Jedáleň pre dôchodcov 
Mesto poskytuje spoločné stravovanie pre dôchodcov mesta a to v dvoch zariadeniach:  
- Domov dôchodcov Nová Dubnica – s počtom cca 60 stravníkov /denne 
- Repo-Gastro Nová Dubnica – počtom cca 15 stravníkov/denne 
 
Poslanci MsZ v Novej Dubnici odsúhlasili od 1. 9. 2005 príspevok na 1 obed  nasledovne: 
- dôchodok do 7.000,- Sk    príspevok vo výške 20,- Sk 
- dôchodok od 7.001- 8.000,- Sk   príspevok vo výške 12,- Sk 
- dôchodok nad 8.001,- Sk    0 
 
V roku 2005 mesto vyčlenilo vo svojom rozpočte na príspevky na stravovanie dôchodcov 160 tis. 
Sk  
 
 
4. Domov dôchodcov Nová Dubnica 

  
Zriaďovateľom Domova dôchodcov Nová Dubnica je Mesto Nová Dubnica.  

Domov dôchodcov je právnická osoba so samostatnou právnou subjektivitou,  je to 
mestská rozpočtová organizácia so sídlom v Novej Dubnici na ulici Trenčianska 45 a hospodári 
podľa samostatného rozpočtu schváleného Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici.  
 Domov dôchodcov vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce zamerané na 
plnenie úloh v oblasti poskytovania sociálnych služieb obyvateľom mesta Nová Dubnica 
a obyvateľom z iných miest v súlade s predmetom činnosti vymedzenom zriaďovacou listinou. 
Kapacita miest pre celoročné ubytovanie v domove dôchodcov je 54  miest a čakateľov na 
umiestnenie do domova dôchodcov je v súčasnej dobe 91.  
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Domov dôchodcov v súlade s platnou právnou úpravou vykonáva najmä tieto činnosti:  
- poskytuje komplexnú starostlivosť občanom podľa § 24 zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. 

o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 
- zabezpečuje odborné podklady a vydáva rozhodnutia o umiestnení, o zaradení do 

poradovníka, o poskytovaní a  skončení starostlivosti a úhrade za poskytnutú starostlivosť. Pri 
tomto rozhodovaní má postavenie správneho orgánu.  

- riadi a organizuje administratívne činnosti zamerané na plnenie odborných úloh a finančne ich 
zabezpečuje,  

- spravuje zverený hnuteľný a nehnuteľný majetok, 
- vykonáva a dodržiava VZN  mesta, uznesenia MsZ a primátora mesta,  
- zostavuje rozpočet a riadi financovanie domova dôchodcov 
- riadi personálnu a mzdovú politiku domova dôchodcov 
- dbá na zákonnosť rozhodnutí vydávaných v správnom konaní,  
- riadi a koordinuje činnosť jednotlivých úsekov domova dôchodcov 
- organizuje spoločné stravovanie podľa §16 zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej 

pomoci v znení neskorších predpisov.  
 
Záver: 

Analýzou sociálnych služieb bolo zistené, že najväčší záujem je o penzión /1-izb. bunky/ 
alebo rozšírenie možností ubytovania v domove dôchodcov. Preto jednou z priorít mesta by 
malo byť zriadenie Centra sociálnych služieb Nová Dubnica /organizácia mesta/, ktorá 
bude zahrňovať denný stacionár, penzión, domov dôchodcov, možnosti týždenných pobytov 
pre dôchodcov, jedáleň, možnosti rehabilitácie a možnosti ubytovania krízových situácií pre 
občanov nášho mesta.  
 
Z uvedených stretnutí vyplýva nasledovné a navrhujeme:  
 

1. Vybudovať podkrovné izby pre 10-15 klientov v domove dôchodcov – projekt je 
vypracovaný. 
T: rok 2007-2008 
 

2. Prebudovať MŠ SNP na zariadenie  sociálnych služieb mesta Nová Dubnica a prepojiť ho  
s domovom dôchodcov a vytvoriť novú organizáciu mesta  - Centrum sociálnych služieb.  
V uvedenom zariadení vyčleniť miestnosti pre krízové situácie s kapacitou cca 4 miesta.  
T: rok 2007 - 2008 

 
3. Pri vyjadrovaní mesta k stavebným projektom na území mesta dbať o bezbariérovosť. 

Napr. prístup do  VÚB, bankomaty, pošta, lekárne, nájazdy na chodníky, mestské WC, 
požiarna zbrojnica.  
 

4. Poskytnutie bezbariérových priestorov na činnosť zdravotne postihnutých – rekonštrukcia 
MŠ Sady CaM.  
T: rok 2007 
 

5. Dbať na parkovacie miesta pre vozičkárov. T: trvale 
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6. Dobudovať pri autobusových zástavkách na Mierovom námestí lavičky pre starších ľudí 

a zdravotne postihnutých – zabudovať do urbanistickej štúdie Mierového námestia.  
 
 
D/ OBČANIA V NÚDZI  
 
Rozdelenie poberateľov dávok v hmotnej núdzi v meste Nová Dubnica za júl 2006 
 
Jednotlivci: 
 ženy : 37  z toho s príspevkom na bývanie 20 
 muži : 125 z toho s príspevkom na bývanie  44 
 
Dvojice bez detí: 6 z toho 4 s príspevkom na bývanie 
 
 Dvojice s deťmi: 
  s jedným dieťaťom  2 z toho    1 s príspevkom na bývanie 
  s dvomi deťmi         4 z toho   3 s príspevkom na bývanie 
  s tromi a viac deťmi 3 z toho    2 s príspevkom na bývanie 
 
Jednotlivec: 
 žena:   s jedným dieťaťom  24 z toho  12 s príspevkom na bývanie 
   s dvomi deťmi    6 z toho    3 s príspevkom na bývanie 
   s tromi a viac deťmi    1  z toho    1 s príspevkom na bývanie 
 muži:    s jedným dieťaťom       1 z toho    1 s príspevkom na bývanie 
   s dvomi deťmi             0 z toho    0 s príspevkom na bývanie 

  s tromi a viac deťmi    1 z toho    1 s príspevkom na bývanie 
 
Počet poberateľov dávky a príspevkov v hmotnej núdzi v dôchodkovom veku k 31. 7. 2006 je 25.  
 
Počet ZŤP občanov, ktorí poberali peňažné príspevky na kompenzáciu : 
- v roku 2005 bolo 390 občanov 
-  k 31. 7. 2006 je 413 občanov. 
 
           Mesto Nová Dubnica – referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby poskytuje 
v zmysle zákona 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi osobám, ktoré sú v núdzi jednorázovú 
dávku v hmotnej núdzi, sociálne poradenstvo /medzi to patrí aj pomoc: návšteva odborných 
lekárov, pri vybavovaní dokladov, umiestňovanie do zariadení, vybavovanie dávok v HN a 
príspevkov a pod./ a tiež šatstvo, obuv, nábytok a zariadenie bytu od darcov. Vypracováva 
podklady pre príspevky na stravu, štipendiá a školské pomôcky a spolupracuje s predškolskými 
a školskými zariadeniami. Je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi, prídavkov na deti 
a opatrovníkom nesvojprávnych obyvateľov mesta. Taktiež žiada súd o zbavenie svojprávnosti 
občanov  mesta.  
 Ďalšou skupinou, ktorej sa poskytuje pomoc sú bezdomovci. V zimnom období sa im 
poskytlo ubytovanie so stravou – polievka a chleba. O túto službu malo záujem 5 bezdomovcov.  
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Záver: 
 
Z uvedených stretnutí vyplýva nasledovné a navrhujeme:  
 

 
1. Pokračovať v budovaní náhradného bývania pre neplatičov – 1. izb. byty na slobodárni sa 

prerábajú  na dve samostatné jednotky.  
T:  trvale  

 
2. Vybudovanie útulku pre ľudí bez domova - na ul Sady CaM 18/7 /slobodáreň/ s kapacitou 

cca 10 ľudí – vypracovať projekt útulku vrátane jeho prevádzkovania .  
T: rok 2007 

 
 
 
7. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ZÁMEROV  
 
Možnosti financovania výstavby (prestavby) 
 
• Štrukturálne fondy EÚ od roku 2006 
• Sponzorské príspevky 
• Rozpočet mesta – formou príspevku 
• Nadačné programy podporujúce psychohygienu a duševný rozvoj  
• Štátny fond rozvoja bývania 
• Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
 
Možnosti financovania prevádzky 
 
• VÚC Trenčín  - formou príspevku v zmysle zákona 141/2004 Z.z. 
• Rozpočet mesta – formou príspevku 
• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v Dubnici nad Váhom  
• Obyvatelia zariadenia 
• 2% z daní fyzických a právnických. 
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8. SWOT ANALÝZA – plusy a mínusy nášho mesta 
 
 
SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  
Poskytovanie sociálnej starostlivosti mestom: 
kluby dôchodcov, jedálne pre dôchodcov, 
opatrovateľská služba, domov dôchodcov                          

znižujúci sa počet občanov  

Dostatok kvalifikovanej pracovnej sily oslabovanie a zmena hodnôt v rodine 
Existujúca sieť zdravotníckych zariadení prehlbovanie sociálnych rozdielov 
Dostatok predškolských a školských zariadení nevyhovujúca štruktúra bytového fondu 
Rôznorodosť spoločenských, záujmových 
a športových zariadení  

 

 nedostatok malých bytov 
 nedostatočná sociálna sieť – útulky ... 
 nedostatočná bezbariérovosť v meste 
  
 
 
 
PRÍLEŽ ITOSTI  OHROZENIA  
Finančné prostriedky štátu na rekvalifikáciu 
nezamestnaných  

výrazný pokles pôrodnosti, postupne starnutie 
obyvateľov  

Možnosť získať finančné prostriedky 
z eurofondov /partnerstvo – mesto, VÚC, firmy 

nedostatok finančných prostriedkov na 
rekonštrukciu inžinierskych sietí  

Aktivity záujmových, spoločenských 
a športových organizácií  

nedostatočná podpora zo strany VÚC 

Možnosti využívania fondov EÚ /priemyselný  
park/ 

prehlbujúce sa sociálne problémy 

Zintenzívnenie cielenej spolupráce mestských 
samosprávnych orgánov so zástupcami orgánov 
samosprávneho kraja  
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9. POSTUPNOSŤ KROKOV  PRI REALIZOVANÍ NÁVRHOV  
 

V zmysle spracovaného materiálu a potrieb výstavby, prípadne rekonštrukcie objektov pre 
zabezpečenie uvedených sociálnych potrieb občanov a v zmysle  načrtnutého finančného riešenia 
je možné využiť majetok mesta: 

 
A/ Centrum sociálnych služieb mesta Nová Dubnica  
 

MŠ SNP – rekonštrukcia na 1-izb. bunky a prepojenie s domovom dôchodcov. 
V uvedenom zariadení by sa nachádzali aj 2 miestnosti pre  krízové centrum pre matky s deťmi 
a zanedbávané a týrané deti  /dočasné umiestnenie/ – zriadenie Centra sociálnych služieb mesta.  
 
- resp. budovu ZŠ POH využiť na  zriadenie sociálnych služieb mesta /domov dôchodcov, 
krízové centrum/, kde by sa nachádzali aj priestory pre činnosť jednotlivých organizácií a taktiež 
miestnosť pre spoločenské akcie /telocvičňa/. V budove sa nachádza aj zariadená jedáleň.  
 
Návrh finančného zabezpečenia:  
 

Rekonštrukcia MŠ SNP na 1-izb-. bunky s príslušenstvom a vybudovanie a prepojenie  
spojovacím krčkom s domovom dôchodcov. V uvedenom zariadení by sa nachádzali aj 2 
miestnosti pre  krízové centrum pre matky s deťmi a zanedbávané a týrané deti  /dočasné 
umiestnenie/  
A/ vypracovanie projektovej dokumentácie r. 2007  – 800 tis. Sk 
B/ výstavba a realizácia v rokoch 2007 – 2008 -  2 mil. Sk – vyplynie z projektovej dokumentácie 
C/ predpokladané prevádzkové náklady zariadenia :  
 
 

Predpokladané ročné finančné náklady na prevádzku 
„Centra sociálnych služieb mesta Nová Dubnica“ 

 
 
 

- 1x  kuchárka       149.000,-Sk /mzdy + odvody/ 
- 3x zdravotná sestra       783.000,- Sk /mzdy + odvody/ 
- 1x sanitárka        172.000,- Sk /mzdy + odvody/ 
- 2x upratovačka       276.000,- Sk /mzdy + odvody/ 
- 1x práčka        138.000,- Sk /mzdy + odvody/ 
- náklady na teplo a TÚV      690.000,- Sk  
- náklady na elektriku      402.000,- Sk  
- náklady na vodu       69.000,- Sk  
- telefón        34.000,- Sk  
- zabezpečovací systém      287.000,. Sk  
- čistiace prostriedky       172.000,- Sk  
- údržba        115.000,- Sk  
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- hasiace prístroje       34.000,- Sk  
- revízie        34.000,- Sk  
- poistné        11.000,- Sk  
- pracovný odev       25.000,- Sk  
- drobné režijné náklady      25.000,- Sk  
...................................................................................................................... 
- predpokladané ročné výdavky    3.416.000,- Sk  
 
 
Jednorázové výdavky: 
- dobudovanie interiéru 
/jedálne, ambulancie, rehabilitácie, vodoliečby  800.000,- Sk /jednorázové výdavky  
 
- vybavenie izieb / 20/ stôl, stoličky, skriňa, posteľ,  
nočný stolík, televízor/ - cca 20.000,- Sk/1 izba   500.000,- Sk /jednorázové výdavky 
....................................................................................................................................................... 
Jednorázového výdavky     1.300.000,- Sk  
 
 
- predpokladané ročné príjmy    1.300.000,- Sk  
 

 
 

Náklady na prevádzku Domova dôchodcov Nová Dubnica za rok 2005:  
- výdavky  - 9.956.000,- Sk  
- príjmy  - 3.290.000,- Sk  
 
 
 
Predpokladané náklady Centra sociálnych služieb:  
- výdavky    - 3.416.000,- Sk  
- jednorázové výdavky  - 1.300.000,- Sk  
- príjmy    - 1.300.000,- Sk  
 
 

 
Finančné zdroje:  rozpočet mesta Nová Dubnica  

dotácia z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR  
príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania   

       fondy EÚ (prioritná os 2: Infraštruktúra sociálnych služieb)  
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B/ Útulok (noclaháreň) pre bezdomovcov 
 

Útulok (noclaháreň) pre bezdomovcov s kapacitou cca 10 lôžok- navrhovaná lokalita -  
budova na ul. Sady CaM 18/7.  
 
 
Návrh finančného zabezpečenia:  
 
A/ vypracovanie projektovej dokumentácie r. 2007  –  400.000,- Sk 
B/ výstavba a realizácia v rokoch 2007 – 2008 -  500.000,- Sk   
C/ predpokladané prevádzkové náklady zariadenia  - 1 mil. Sk ročne  
 
 
Finančné zdroje:  rozpočet mesta Nová Dubnica  
   VÚC Trenčín  

dotácia z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny Sk 
fondy EÚ (prioritná os 2: Infraštruktúra sociálnych služieb)  

   
 
 
 
 
10. ZÁVER 
 
     Sociálno-bytová komisia MsZ vypracovala tento materiál ako prvotný podklad  pre 
zhodnotenie súčasného stavu  v sociálnej oblasti  a návrhov na riešenie, ktorý sa bude 
pripomienkovať a postupne dopracovávať. 
 


