
 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

KOMUNITNÝ PLÁN  
  

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
 
 

MESTA NOVÁ  DUBNICA  
 

NA ROKY 2010 - 2014 
 

 
 

 
 

Komunitný plán sociálnych sluţieb Mesta Nová Dubnica na roky 2010-2014 bol schválený Mestským 

zastupiteľstvom v Novej Dubnici uznesením č. 16 zo dňa 26. 04. 2010.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil: Ing. Ján Šušaník – primátor mesta   .................................. 

 

 

 



 2 

Obsah:  

 

 

1.   Úvod            3 

 

2.   Komisia pre prípravu komunitného plánu      4 

 2.1. Pracovná skupina         4 

 2.2. Riadiaca skupina         4 

 

3.  Sociálne služby         5 

 

4.  Komunitné plánovanie        6 

 4.1. Ciele a fázy komunitného plánovania      7 

 

5.  Charakteristika cieľovej skupiny       8 

 5.1. Sieť sociálnych sluţieb pre seniorov      8 

 5.2. Zriaďovatelia sociálnych sluţieb      8 

 5.3. Popis a analýzy potrieb cieľových skupín      8 

 5.4. Princípy, priority a ciele rozvoja sociálnych sluţieb    9 

 

6.  Analýza súčasného stavu poskytovaných sociálnych služieb    10 

 6.1. Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica      10 

 6.2. Opatrovateľská sluţba        10 

 6.3. Odľahačovacia sluţba        12 

 6.4. Jedáleň          12 

 

7.  Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnej služby     15 

 7.1. Seniori          15 

 7.2. Rodina v ohrození         16 

 7.3. Občania v núdzi a neprispôsobiví       16 

 

8.  Občianske a záujmové združenia       18 

 8.1. Záujmové, spoločenské a športové organizácie pôsobiace v meste   18 

 8.2. Záujmové, spoločenské a športové organizácie pôsobiace mimo mesta 18   

 

9.  Stratégia a financovanie        21 

 9.1. Financovanie sociálnych sluţieb       21 

 

10.  Časový plán realizácie komunitného plánu      23 

 

11.  Spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu    24 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Úvod  

 
 

     V zmysle § 82 a 83 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách  a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec 

vypracováva a schvaľuje komunitný plán sociálnych sluţieb na základe Národných priorít rozvoja 

sociálnych sluţieb, ktoré boli Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválené v júni 

2009.  

 

     Zámerom samosprávy je vytvoriť podmienky pre fungovanie systému sociálnych sluţieb, ktorý 

bude poskytovať kvalitné a dostupné sluţby pre občanov. Sociálne sluţby sú nástrojom sociálnej 

pomoci a predstavujú špeciálne aktivity pomáhajúce riešiť hmotnú a sociálnu núdzu občanov.  

 

Celý systém sociálnych sluţieb by mal byť flexibilný, zameraný na klienta a jeho potreby. Systém 

je potrebné orientovať na poskytovanie sociálnych sluţieb v primeranej kvalite a rozsahu pre všetky 

sociálne kategórie.  

 

Sociálne sluţby majú pre občana zmysel iba ak sú dostupné, a to z hľadiska: 

- financií /podiel občana na úhrade nákladov/ 

- miesta /sluţba pre občana v mieste bydliska/ 

- času /od vzniku potreby sluţby, cez jej posúdenie, priznanie aţ k jej vyuţitiu/.  

 

V súvislosti s obmedzenými moţnosťami verejného rozpočtu pre oblasť sociálnych sluţieb bude 

potrebné zabezpečiť financie z viacerých zdrojov. Prínosom bude tieţ prepojenie inštitucionálnych 

a terénnych sluţieb. Terénne sluţby sú pre samosprávu výhodné nielen z hľadiska finančného, sú 

spoločensky vhodnejšie, nakoľko sú klientom poskytované iba v ich domácom prostredí.   
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2. Skupiny pre prípravu komunitného plánu 

 
 

     Do procesu tvorby komunitného plánu boli zapojené všetky skupiny obyvateľov, ktorých sa 

problematika sociálnych sluţieb v mesta týka:  

- objednávatelia – Mesto Nová Dubnica  

- poskytovatelia – zariadenia poskytujúce sociálne sluţby 

- príjemcovia – klienti a to formou Dotazníka o sociálnych sluţbách Mesta Nová Dubnica. 

 

2. 1. Pracovná skupiny, ktorá sa podieľala na tvorbe dokumentu:  

 

Kamila Poláčková  - poslankyňa a predsedníčka sociálno-zdravotno-bytovej 

komisie  

MUDr. Mária Augustínová  - poslankyňa a členka sociálno-zdravotno-bytovej komisie 

Ing. Mgr. Margita Urbanová   - členka sociálno-zdravotno-bytovej komisie  

PhDr. Ing. Drahomíra Janíková  - členka sociálno-zdravotno-bytovej komisie 

Ing. Jana Jandová  - členka sociálno-zdravotno-bytovej komisie  

Ing. Jaroslav Kusý     - člen sociálno-zdravotno-bytovej komisie 

Marta Babuková    - poslankyňa a členka sociálno-zdravotno-bytovej komisie 

Mgr. Zuzana Vanková    - vedúca oddelenia sociálnych vecí a opatrovateľskej  

sluţby 

Ing. Jarmila Hulajová    - riaditeľka Zariadenia pre seniorov Nová Dubnica  

PhDr. Jarmila Gašparová   - Únia ţien Slovenska  

Eva Vetrová     - Zdruţenie Klubu dôchodcov Nová Dubnica  

Mária Drieniková    - Jednota dôchodcov na Slovensku  

Anna Šebová     - Klub Venuša Nová Dubnica 

Eva Liptáková     - ANEPS Nová Dubnica  

Ján Smaha     - ILCO Klub Nová Dubnica  

Gabriela Heldáková    - ZPMP Nová Dubnica  

Júlia Králiková    - ZO SZZP Nová Dubnica  

 

2.2. Riadiaca skupina, ktorá sa podieľala na tvorbe dokumentu:   

 

Ing. Ján Šušaník    - primátor mesta   

JUDr. Miroslav Holba    - zástupca primátora  

Ing. Iveta Jurisová    - prednosta úradu  

Kamila Poláčková  - poslankyňa a predsedníčka sociálno-zdravotno-bytovej 

komisie  

MUDr. Mária Augustínová  - poslankyňa a členka sociálno-zdravotno-bytovej komisie 

Marta Babuková    - poslankyňa a členka sociálno-zdravotno-bytovej  

komisie 

Mgr. Zuzana Vanková    - vedúca oddelenia sociálnych vecí a opatrovateľskej  

sluţby 
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3. Sociálne služby  
 

 

Sociálne  sluţby  predstavujú  špecializované  činnosti,  resp.  súbory  činností  zamerané  na 

prevenciu  sociálneho  vylúčenia  zabezpečujúce  pomoc fyzickej  osobe  a rodine a sú definované 

v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon zaručuje 

fyzickej osobe práva na poskytnutie sociálnej sluţby alebo zabezpečenie jej poskytnutia, tieţ právo 

výberu poskytovateľa. Sú vytvorené rovnaké podmienky pre poskytovateľov sociálnych sluţieb a to 

bez ohľadu na to, či ide o verejných alebo neverejných poskytovateľov.  Stanovuje sa podmienka 

zápisu poskytovateľov sociálnych sluţieb do registra, sú definované štandardy kvality sociálnych 

sluţieb, tieţ povinnosť poskytovateľa vypracovať individuálne rozvojové plány klientov. Zavádzajú 

sa nové druhy sociálnych sluţieb a zariadení. Upravené je financovanie verejných a neverejných 

poskytovateľov sociálnych sluţieb. Zavádza sa viacstupňové komunitné plánovanie sociálnych 

sluţieb. 

 

Problematika sociálnych sluţieb je na úrovni mesta legislatívne dostatočne upravená a to formou 

VZN č. 2/2009 o rozsahu poskytovania sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 

sluţby v Meste Nová Dubnica.  

 

      Z hľadiska  svojej štruktúry,   zloţenia    a vonkajšieho  prejavu  sociálnych  sluţieb  ide  o  

sústavu orgánov   a  sociálnych  inštitúcií (spolu s ich  materiálno-technickou, prevádzkovou,  

riadiacou, legislatívnou  a personálnou  infraštruktúrou),  ktoré  poskytujú  sociálnu  pomoc  vo  

forme  úkonov nahrádzajúcich v rôznej miere stratu sociálnej samostatnosti občanov.  

Ich základné zameranie smeruje do týchto oblastí:  

- zamerané na prevenciu  

- sociálne poradenstvo  

- zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných ţivotných potrieb pre 

občanov so zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom  

- súvisiace s pobytom a ubytovaním  

- na podporu rodiny s deťmi.   

 

     Z hľadiska úrovne komunity miest a obcí vystupujú sociálne sluţby na rozdiel od ostatných  

nástrojov  sociálnej  pomoci  (napr.  sociálnych    dávok)  ako  základný  nástroj  v  systéme  sociálnej 

pomoci a tvoria  najrozsiahlejšie zastúpený vecný obsah sociálnej politiky obce.  Takéto dominantné 

postavenie  sociálnych sluţieb vyplýva zo skutočnosti, ţe práve sluţby majú  vychádzať z potrieb a 

z moţností, tej ktorej komunity obce  a ich  obyvateľov, ktoré sú špecifické a rôznorodé, čo do svojho 

obsahu i foriem  a  preto  je  ich  existencia  a  ďalší  rozvoj  primárne  riadený  z  komunitnej  úrovne 

obecných samosprávnych orgánov.  

 

     Z uvedených dôvodov je aj samotný pojem „sociálne sluţby“ na komunitnej úrovni chápaný širšie  

neţ  na  legislatívnej,  nakoľko  v sebe  zahŕňa  aj  tzv.  súvisiace  –  komunitné  sluţby.  V praxi a v 

ţivote  komunity  nie  je  moţné  striktne  sociálne  a komunitné  sluţby  od  seba    oddeliť.  Ide  napr. 

o sociálne bývanie, ako aj niektoré aktivity a opatrenia zamerané na výkon sociálno-právnej ochrany 

detí a sociálnej kurately. 
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4. Komunitné plánovanie  
 

 

     Komunita  je  miesto,  kde  človek  môţe  získať  emocionálnu  podporu,  ocenenie,  a  praktickú 

pomoc  v kaţdodennom  ţivote. V súvislosti  s riešením  kaţdodenných  problémov občanov  

pouţívame  termíny:  komunitná  práca,  komunitný  plán,  komunitné  sluţby,  komunitné prístupy.  

     Komunitné plánovanie je jednou z fáz  procesu komunitnej práce, ktorá je charakteristická 

vysokým  podielom  účasti  verejnosti  (zadávateľov,  prijímateľov  a potencionálnych  prijímateľov, 

spracovateľov, výstupov a plánovania) komunity  na  definovaní  vlastných  potrieb  a hľadania  

moţností a zdrojov  riešenia  problémov  v rámci  komunity. Počas  tohto  procesu  vstupujú občania, 

príbuzní  alebo  ako účastníci  –  uţívatelia  do  priamych  interakcií    a komunikácie  a tým   sa  

bliţšie poznávajú (profesijne  i osobne). Takto  získavajú  občania alebo  potencionálni  klienti  

prehľad  o poskytovaných  sluţbách v komunite,  spoznávajú  paletu  moţností ako  riešiť  rôzne  

problémy.  V konečnom  dôsledku  by  mali dokázať svoje problémy riešiť sami v rámci komunity v 

ktorej ţijú.  

 

     Komunitné plánovanie sociálnych sluţieb je metóda, ktorá umoţňuje spracovávať rozvojové 

materiály v oblasti sociálnych sluţieb verejného ţivota na úrovni obce i kraja, a ktorá výrazne 

posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie. Charakteristickým znakom metódy je dôraz kladený na: 

- zapájanie všetkých, ktorých sa spracovávaná oblasť týka, 

- dialóg a vyjednávanie, 

- dosiahnutie výsledku, ktorý je prijatý a podporovaní väčšinou účastníkov. 

 

Charakteristické znaky komunitného plánovania sú:  

- partnerstvo a dialóg  

- zapojenie celej komunity do plánovacích procesov  

- hľadanie nových a kreatívnych prístupov  

- informovanosť a medializácia procesov aj výstupov  

- procesy plánovania sú rovnako dôleţité ako jeho výstupy  

- spolupráca a koordinácia  

- spoločenský konsenzus komunity.  

 

     Je  to  nová  forma  a metóda  koncepčnej  práce, plánovania  a  riadenia  rozvojových  procesov  v 

komunite,  kde  sa  potreby  a ciele  generujú  „zdola“  od  ich  budúcich  uţívateľov  priamo,  ako  aj  

prostredníctvom ich záujmových organizácií a zdruţení. Tieto procesy môţu preto akceptovať 

miestne špecifiká a potreby danej komunity.  

 

     Postupy  a techniky  komunitného  plánovania  je  moţné  aplikovať  na  všetky  odvetvové  oblasti 

verejného  ţivota,  pretoţe  slúţia  k tomu,  aby  sa  dotknuté  cieľové  skupiny  a široká  verejnosť  

mohli vyjadriť  a aktívne  zapojiť  do  prípravy  podkladov  pre  strategické  rozhodnutia  oficiálnych  

orgánov komunity.   

 

     Pri komunitnom plánovaní je potrebné zváţiť potreby občanov, potreby a moţnosti poskytovateľov 

sluţieb a moţnosti tých, ktorí poskytujú finančné zdroje na naplánovanie potrieb komunity.  

 

     V záujme spoločnej predstavy o budúcnosti sociálnych sluţieb v danej komunite sa stretávajú a 

spoločne plánujú jednotliví aktéri: 

- objednávatelia sluţieb, 

- poskytovatelia sluţieb, 

- príjemcovia sluţieb (klienti). 

     Všetky tri strany majú v procese plánovania rovnaké práva a povinnosti, najmä v oblasti 

rozhodovania a finálnej podoby komunitného plánu. 

 

Komunitné plánovanie je otvorený aktívny proces zisťovania potrieb, zdrojov a hľadania najlepšieho 

riešenia v oblasti sociálnych sluţieb. Komunitný  plán  sociálnych  sluţieb  mesta  Nová Dubnica je  
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vypracovaný  na  päť ročné obdobie, do roku 2014, v súlade s národnými prioritami rozvoja 

sociálnych sluţieb. 

 

4.1.  Ciele a fázy komunitného plánovania  

 

A/ Ciele komunitného plánovania:  

 

- poznať plány a predstavy poskytovateľov sociálnych sluţieb 

- poznať poţiadavky a potreby príjemcov (klientov a obyvateľov Novej Dubnice) 

- rozšíriť a skvalitniť poskytované sociálne sluţby a snaha pomôcť všetkým cieľovým 

skupinám 

- spracovať aktuálny dokument o sociálnych sluţbách 

- koordinovať ponuky a potreby v oblasti sociálnych sluţieb 

- zvýšiť dostupnosť sociálnych sluţieb v Novej Dubnici  

- zapojiť verejnosť do plánovania. 

 

B/ Fázy komunitného plánovania  

 

1. Vytvorenie pracovnej a riadiacej skupiny na prípravu komunitného plánu – 11/2009. 

 

2. Predstavenie návrhu zámeru Komunitného plánu sociálnych sluţieb Mesta Nová Dubnica 

pracovnej skupine – 11/2009. 

 

3. Pravidelné stretnutia pracovnej a riadiacej skupiny, diskusia a pripomienky  – 11–12/2009. 

 

4. Prediskutovanie komunitného plánu a zapracovanie pripomienok – 12/2009-01/2010. 

 

5. Finalizácia Komunitného plánu a jeho odporučenie riadiacou skupinou – 01-03/2010. 

 

6. Schválenie Komunitného plánu Mestským zastupiteľstvom Nová Dubnica – 04/2010. 

 

7. Monitoring, vyhodnotenie, aktualizácia Komunitného plánu Mesta Nová Dubnica - priebeţne 

2010 – 2014. 
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5. Charakteristika cieľovej skupiny  
 

 

Skupinu seniorov predstavujú v širšom ponímaní ľudia od doby odchodu do starobného dôchodku 

a v uţšom ponímaní sú to seniori od 65 rokov a viac, ktorí potrebujú občasnú alebo trvalú sociálnu 

pomoc. 

 

V meste Nová Dubnica ţilo k 31. 12. 2009 - 2116 seniorov starších ako 65 rokov.  

 

5.1. Sieť sociálnych sluţieb pre seniorov v meste Nová Dubnica v roku 2010: 

 

a/ Opatrovateľská služba a sociálne poradenstvo poskytované občanom uchádzajúcim sa o túto 

sluţbu alebo ich rodinným príslušníkom.  

b/ Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica  

c/ Stravovanie  

 

5.2. Zriaďovateľmi sociálnych sluţieb pre seniorov  na území mesta Nová Dubnica sú: 

 

a/  Mesto Nová Dubnica je zriaďovateľom:  

- Zariadenia pre seniorov Nová Dubnica  

Ďalej mesto Nová Dubnica zabezpečuje:  

- stravovanie  

- opatrovateľskú sluţbu  

- odľahčovaciu sluţbu  

- jednorazovú dávku v hmotnej núdzi  

- ubytovanie pre ľudí bez domova  

- sociálne poradenstvo.    

 

b/ 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 200 návštev mesačne – najčastejšie úkony: pichanie injekcií, 

meranie krvného tlaku, preväzy a  individuálna rehabilitácia.   

 

5.3. Popis a analýza potrieb cieľových skupín seniorov:  

 

a/ Sebestační seniori  sú najmä seniori vo veku od 60 – 70 rokov, ktorí sú schopní ţiť plnohodnotný 

ţivot a zapájať sa aktívne do diania komunity formou  klubovej činnosti, svojpomoci 

a dobrovoľníctva. Pre kvalitu ţivota tejto skupiny seniorov je vhodné vytvárať rôzne aktivity 

prostredníctvom klubovej činnosti a zároveň ju iniciovať k dobrovoľníctvu v komunitných centrách 

a farských charitách. 

 

b/ Osamelí seniori  sú seniori ţijúci sami v domácnosti bez väčších kontaktov so spoločenským 

prostredím, čím sú ohrození exklúziou. Sem patria slobodní seniori, ovdovelí seniori, bezdetní seniori, 

seniori, ktorých deti neţijú 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, snaţiť 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 sluţby, lebo inak hrozí dlhodobé umiestenie 

v zariadeniach sociálnych sluţieb. 

 

c/ Seniori v hmotnej a sociálnej núdzi - základnou formou pomoci je  pre nich sociálne poradenstvo 

a moţnosti pomoci prostredníctvom charitatívnych organizácii. Pre nich by mali byť určené  byty 

s niţším štandardom a tieţ zariadenia sociálnych sluţieb s niţším štandardom. 
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d/ Seniori potrebujúci sociálnu službu sú seniori, ktorým sa v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu 

zníţila kvalita ţivota a pomoc formou dobrovoľníckej práce v domácnosti je pre nich uţ 

nepostačujúca. Udrţať určitú mieru kvality ţivota je moţné v domácom prostredí formou 

opatrovateľskej sluţby rozšírením na 24 hod., ktoré by zaisťovalo viacero opatrovateliek, prípadne 

kombináciou opatrovateľskej sluţby a dobrovoľníckou činnosťou. Senior by mal byť umiestený do 

zariadení sociálnych sluţieb aţ vtedy, keď jeho zdravotný stav mu nedovoľuje ţiť v domácnosti. 

 

5.4. Princípy, priority a ciele rozvoja sociálnych sluţieb pre seniorov na obdobie 2010 -2014  

 

a/ Princípy sociálnej pomoci seniorom : 

Inklúzia – kaţdý človek má právo ţiť v miestnej komunite. Systém sociálnej pomoci seniorov má 

garantovať podmienky pre čo najdlhší a plnohodnotný ţivot človeka vo svojej domácnosti.  

Princíp subsidiarity – pomoc má prichádzať seniorom postupne od príbuzných, priateľov, 

susedov, dobrovoľníkov a aţ potom od profesionálnych zamestnancov opatrovateľskej sluţby, 

príp. po umiestnenie v zariadeniach sociálnych sluţieb. 

Spolupráca a partnerstvo medzi poskytovateľmi sociálnej pomoci na úrovni mesta. 

 

 

b/ Priority rozvoja sociálnych služieb pre seniorov: 

- čo najdlhšia udrţateľnosť  psychickej, fyzickej a sociálnej kvality ţivota seniorov v domácom 

prostredí 

- rozvoj terénnej opatrovateľskej sluţby 

- posilňovanie svojpomoci a dobrovoľníctva v meste. 

 

c/ Dlhodobý cieľ: 

Poskytovanie kvalitných sociálnych sluţieb v meste Nová Dubnica v intenciách štandardov pre 

jednotlivé typy sociálnych sluţieb. 

  

d/ Krátkodobé ciele rozvoja sociálnych služieb pre seniorov: 

1. zvyšovať informovanosť seniorov a rodinných príslušníkov o sociálnych sluţbách 

2. podporovať dobrovoľníctvo a svojpomoc  

3. rozšíriť a skvalitniť sociálne sluţby pre seniorov v meste Nová Dubnica /podporovať aktivitu, 

zvýšenie počtu hodín opatrovateľskej sluţby v prípade potreby na 24 hod. viacerými 

opatrovateľkami, aby  mohol byť klient čo najdlhšie v domácom prostredí.  

 

e/ Prognóza sociálnej siete pre seniorov do roku 2014: 

1. sociálne poradenstvo  

2. komunitné centrá  a farské charity ( distribúcia svojpomoci a dobrovoľníctva) 

3. klubová činnosť 

4. terénna opatrovateľská sluţba      a) denná forma 

                          b) nepretrţitá forma   

5. denný stacionár a týţdenné pobyty   

6. zariadenie pre seniorov – rozšírenie.   
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6. Analýza súčasného stavu poskytovaných sociálnych služieb v meste 

Nová Dubnica  
 

 

6.1. Zariadenie pre seniorov, Trenčianska 727/45, Nová Dubnica 

  

Zriaďovateľom Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica  je Mesto Nová Dubnica.  

Zariadenie pre seniorov je právnická osoba so samostatnou právnou subjektivitou,  je to 

mestská rozpočtová organizácia so sídlom v Novej Dubnici na ulici Trenčianska 727/45 a hospodári 

podľa samostatného rozpočtu schváleného Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici.  

 Zariadenie pre seniorov vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce zamerané na 

plnenie úloh v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb obyvateľom mesta Nová Dubnica 

a obyvateľom z iných miest v súlade s predmetom činnosti vymedzenom zriaďovacou listinou. 

Kapacita miest pre celoročné ubytovanie v zariadení pre seniorov je 54  miest a čakateľov na 

umiestnenie je v súčasnej dobe 78.  

 

Zariadenie pre seniorov v súlade s platnou právnou úpravou podľa § 35 zákona o sociálnych 

službách vykonáva najmä tieto činnosti:  

1. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna sluţba:   

a/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej          

osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách ..., alebo  

b/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej sluţby v tomto    

zariadení potrebuje z iných váţnych dôvodov.  

 

2. V zariadení pre seniorov sa:  

a/ poskytuje:  

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  

- sociálne poradenstvo,  

- sociálna rehabilitácia,  

- ošetrovateľská starostlivosť,  

- ubytovanie,  

- stravovanie,  

- upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva,  

- osobné vybavenie,  

b/ utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,  

c/ zabezpečuje záujmová činnosť.  

 

3. Zariadenie pre seniorov uzatvára zmluvy s klientmi o poskytovaní a  skončení sociálnych sluţieb 

a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v zmysle platného VZN č. 2/2009 o rozsahu poskytovania 

sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne sluţby v Meste Nová Dubnica.  

 

4. Riadi a organizuje administratívne činnosti zamerané na plnenie odborných úloh a finančne ich 

zabezpečuje,  

- spravuje zverený hnuteľný a nehnuteľný majetok, 

- vykonáva a dodrţiava VZN  mesta, uznesenia MsZ a primátora mesta,  

- zostavuje rozpočet a riadi financovanie zariadenia pre seniorov  

- riadi personálnu a mzdovú politiku zariadenia pre seniorov  

- dbá na zákonnosť rozhodnutí vydávaných v správnom konaní,  

- riadi a koordinuje činnosť jednotlivých úsekov zariadenia pre seniorov  

- organizuje stravovanie podľa platného VZN mesta. 

 

6.2. Opatrovateľská sluţba 

  

     Mesto poskytuje pre svojich občanov opatrovateľskú sluţbu. Poskytuje sa prevaţne v byte občana. 
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Cieľová skupina: občan, ktorý pre svoj zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečení 

nevyhnutných ţivotných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským 

prostredím, dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak starostlivosť o dieťa z váţnych 

dôvodov nemôţe zabezpečiť rodič, matka, ak sa jej súčasne narodili 3 a viac detí alebo v priebehu 

dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá.  

 

Opatrovateľská sluţba je poskytovaná v pracovných dňoch. Záujem o opatrovateľskú sluţbu stále 

rastie. Najčastejšie vyuţívané sluţby: beţné úkony osobnej hygieny, pomoc pri obliekaní 

a vyzliekaní, pomoc pri  pouţití WC, kúpanie, umytie vlasov, donáška obeda, pomoc pri podávaní 

jedla, príprava a varenie raňajok a obeda, nákup potravín, dohľad osoby, sprievod na lekárske 

vyšetrenie.  

 

Graf: Porovnanie počtu priemerne opatrovaných k priemernému počtu opatrovateliek.  
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 Počet  

opatrovaných  

Počet  

opatrovateliek  

2006 73 38 

2007 77 39 

2008 75 36 

2009 77 34 

 

Graf: Porovnanie príjmov a výdavkov a opatrovateľskú sluţbu  
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 Výdavky za  

opatrovateľskú sluţbu 

Príjmy za 

opatrovateľskú 

sluţbu 
2006 128.692,82 € 8.331,67 € 

2007 141.273,31 € 8.763,19 € 

2008 158.102,64 € 8.464,45 € 

2009 151.594,44 € 7.783,77 € 
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6.3 Odľahčovacia sluţba 

 

Odľahčovacia sluţba je sociálna sluţba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu 

s ťaţkým zdravotným postihnutím a cieľom odľahčovacej sluţby je umoţniť fyzickej osobe, ktorá 

opatruje, nevyhnutný odpočinok za účelom udrţania jej fyzického a duševného zdravia. Jedná sa 

o osoby, ktoré poberajú príspevok za opatrovanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín.   

 

6.4 Jedáleň 

 

Mesto poskytuje stravovanie pre seniorov mesta a to v dvoch zariadeniach:  

a/ Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica, Trenčianska 727/45, Nová Dubnica   

b/ Repo-Gastro, Trenčianska 19, Nová Dubnica  

 

Rok 2006:  

Repo Gastro, Trenčianska 19, Nová Dubnica:  

- ročne vydali 1708 obedov s nasledovnými výškami príspevkov: 

- príspevok 0,40 € bol poskytnutý na 499 obedov    

- príspevok 0,67 € bol poskytnutý na 1209 obedov 

 

Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica: 

- ročne vydali 9222 obedov s nasledovnými výškami príspevkov: 

- príspevok 0,40 € bol poskytnutý na 3921 obedov    

- príspevok 0,67 € bol poskytnutý na 5301 obedov 

Rok 2007:  

Repo Gastro, Trenčianska 19, Nová Dubnica:  

- ročne vydali 3407 obedov s nasledovnými výškami príspevkov: 

- príspevok 0,40 € bol poskytnutý na 630 obedov  

- príspevok 0,67 € bol poskytnutý na 2777 obedov  

 

Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica: 

- ročne vydali 8283 obedov s nasledovnými výškami príspevkov: 

- príspevok 0,40 € bol poskytnutý na 3264 obedov  

- príspevok 0,67 € bol poskytnutý na 5019 obedov  

Rok 2008:  

Repo Gastro, Trenčianska 19, Nová Dubnica:  

- ročne vydali 5401 obedov s nasledovnými výškami príspevkov: 

- príspevok 0,40 € bol poskytnutý na 1445 obedov  

- príspevok 0,67 € bol poskytnutý na 3956 obedov  

 

Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica: 

- ročne vydali  5555 obedov s nasledovnými výškami príspevkov: 

- príspevok 0,40 € bol poskytnutý na 2111 obedov  

- príspevok 0,67 € bol poskytnutý na 3444 obedov  

Rok 2009:  

Repo Gastro, Trenčianska 19, Nová Dubnica:  

- ročne vydali 5240 obedov s nasledovnými výškami príspevkov: 

- príspevok 0,40 € bol poskytnutý na 2342 obedov  

- príspevok 0,67 € bol poskytnutý 2898 obedov  

 

Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica: 

- ročne vydali  4230 obedov s nasledovnými výškami príspevkov:  

- príspevok 0,40 € bol poskytnutý na 1934 obedov  

- príspevok 0,67 € bol poskytnutý na 2296 obedov   
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Poslanci MsZ v Novej Dubnici odsúhlasili od 1. 6. 2009 príspevok na 1 obed  nasledovne: 

 

Výška dôchodku      Príspevok z mesta     

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

Do výšky dôchodku - 265,57 €    - 0,67 € príspevok z MsÚ 

Rozpätie dôchodkov od 265,58 do 298,77 €  - 0,40 € príspevok z MsÚ  

Nad dôchodok 298,78 €     - 0 príspevok z MsÚ 

 

- Manţelia, ktorí majú spoločné trvalé bydlisko platia obedy v plnej výške aj vtedy, ak by obedy 

poberal iba jeden z manţelov.  

 

- Čiastočný invalidný dôchodca musí byť riešený do hranice ţivotného minima na Úrade práce, 

sociálnych vecí a rodiny Trenčín, pričom podmienka je, ţe je evidovaný na  úseku sluţieb 

zamestnanosti. 

 

- Ţiadateľ podľa čl. 2 písm. 2 bod c/ musí byť evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Trenčíne.  

 

Graf: Porovnanie výdavkov za poskytnuté príspevky na stravovanie  
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 Výdavky na poskytnuté  

príspevky za stravovanie  

2006 6.472,81 € 

2007 6.638,78 € 

2008 6.738,36 € 

2009 5.237,94 €   

 

 

           Mesto Nová Dubnica – oddelenie sociálnych vecí a opatrovateľskej sluţby poskytuje v zmysle 

zákona 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi osobám - jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, 

sociálne poradenstvo /medzi to patrí aj pomoc: pri návštevách odborných lekárov, pri vybavovaní 

dokladov, umiestňovanie do zariadení a pod./.  
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Graf: Porovnanie výdavkov za poskytnutú jednorazovú dávku v hmotnej núdzi   
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 Výdavky za poskytnutú 

Jednorazovú dávku v hmotnej 

núdzi  

2006 5.642,97 € 

2007 5.875,32 € 

2008 5.974,90 € 

2009 4.978,15 € 

 

 

Oddelenie vypracováva podklady pre príspevky na stravu a školské pomôcky a spolupracuje 

s predškolskými a školskými zariadeniami. Je osobitným príjemcom prídavkov na deti a dávok 

a príspevkov v hmotnej núdzi a je opatrovníkom nesvojprávnych obyvateľov mesta.  
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7. Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnej služby podľa jednotlivých 

druhov  sociálnych služieb a určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych 

služieb  
 

7.1. Seniori 

 

Mesto Nová Dubnica má k 31. 12. 2009 – 11665 obyvateľov, z toho:  

Muţi     - 5684 

Ţeny     - 5981 

 

Veková skladba obyvateľstva je nasledovná: 

Počet obyvateľov od 0 do 3 rokov   278 

Počet obyvateľov od 3 do 6 rokov   231 

Počet obyvateľov od 6 do 15 rokov   806 

Počet obyvateľov od 15 do 18 rokov   442 

Počet obyvateľov od 18 do 60 rokov   7119 

Počet obyvateľov nad 60 rokov    2789 

 

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

prípade pokračovania tohto vývoja bude priemerný vek trvalo bývajúcich občanov stúpať a na 

sociálne a zdravotnícke sluţby budú poţiadavky vzrastať. Na základe dostupných štatistických zistení 

máme pribliţne 19 %  občanov starších nad 65 rokov /rok 2009 - 2119/ a títo budú v dohľadnej dobe  

potrebovať nejaký druh sociálnej sluţby. 

Podľa údajov o demografickom vývoji a demografických prognóz bude proces starnutia obyvateľstva 

ďalej pokračovať. Predpokladá sa, ţe v období rokov  2010-2014 počet seniorov narastie o cca 350 aţ 

400 a priemerný vek obyvateľov sa bude zvyšovať.  

Rok 2010 – 2244 seniorov  

Rok 2011 – 2360 seniorov  

Rok 2012 – 2523 seniorov  

Rok 2013 – 2668 seniorov.  

 

Starnutie populácie a zvyšujúci sa počet seniorov bude vytvárať zvýšený dopyt po sluţbách 

pre túto cieľovú skupinu. V nasledujúcich rokoch bude potrebné zvýšiť rozsah sluţieb a kapacitu 

zariadení poskytujúcich sociálne sluţby pre seniorov.   

Trendom je budovanie zariadení poskytujúcich komplexné sluţby pre seniorov,  t.j.  sluţby  v 

rodinnom prostredí aj v sociálnom zariadení, s cieľom udrţiavať aktívny prístup seniorov k ţivotu. 

Záujem zo strany dôchodcov je o 1-izb. garsónky s vyšším štandardom sluţieb v porovnaní so 

štandardom v zariadeniach pre seniorov, ich výstavba a prevádzka patrí medzi finančne náročnejšie 

projekty, ide však o zaujímavú činnosť z hľadiska podnikania.  

 

Mesto Nová Dubnica plánuje zrealizovať prístavbu budovy zariadenia pre seniorov, ktorá bude 

poskytovať komplexné sociálne sluţby dôchodcom.  

V tejto prístavbe sa bude nachádzať: 

 

- 10 garsóniek, kde by mali seniori kuchynský kút /moţnosť varenia/ a svoj nábytok, hygienické 

zariadenia, merače na vodu, teplo a elektriku. Tieto garsónky by im mali zaručiť súkromie, aby im 

to pripomínalo rodinné prostredie. Seniori môţu vyuţiť sluţby zariadenia pre seniorov a v prípade 

zhoršenia zdravotného stavu sa budú plynule presúvať do zariadenia pre seniorov.  

- denný a týţdenný stacionár pre seniorov, kde by mohli ich príbuzní počas pracovnej doby, 

rekreácie alebo hospitalizácie svojich seniorov ubytovať.  

- Kaţdá garsónka bude napojená na signalizačný systém na privolanie pomoci zdravotnej sestry.  

 

Vo februári 2010 bol občanom mesta ponúknutý dotazník o sociálnych sluţbách. Prostredníctvom 

tohto dotazníku sme ich oslovili s tým, aby sa podieľali na plánovaní podoby sociálnych sluţieb 
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v našom meste. Ak máme v našom meste zabezpečiť sociálne sluţby k spokojnosti všetkých, musíme 

poznať, čo naši obyvatelia potrebujú a s akými ťaţkosťami sa stretávajú. Výsledkom tohto dotazníka 

bolo, ţe cca 30 občanov má záujem o garsónky a rozšírenie zariadenia pre seniorov.   

 

7.2. Rodina s deťmi v ohrození 

 

V Novej Dubnici nie sú k dispozícii zariadenia sociálnych sluţieb na podporu rodiny s deťmi 

(zariadenie dočasnej starostlivosti o deti a nízko prahové denné centrum pre deti a rodinu), ani 

zariadenia na výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (detský domov, krízové 

stredisko). Mesto má pre rodinu a deti v ohrození k dispozícií krízový byt na Trenčianskej ulici.  

 

Situáciu mladých rodín s malými deťmi komplikuje nedostatok cenovo prístupných bytov a vysoké 

výdavky na zabezpečenie výchovy a starostlivosti o deti. Systém náhradnej starostlivosti o deti 

a sanácie pôvodného rodinného prostredia je potrebné rozšíriť a podporovať. Zo strany občanov nie je 

zatiaľ o tieto sluţby záujem.  

 

Ohrozenou skupinou sú najmä: 

- deti a mládeţ v krízovej situácii  

- osamelí rodičia s deťmi v krízovej situácii 

- mladé rodiny s deťmi a nízkymi rodinnými príjmami  

 

Chýbajúce sociálne zariadenia a sluţby pre rodiny s deťmi v ohrození: 

- nájomné „štartovacie“ byty beţného štandardu pre mladé rodiny  

- nájomné byty niţšieho štandardu pre sociálne slabé rodiny.  

 

7.3. Občania v núdzi a neprispôsobiví 

 

Do tejto sociálnej skupiny patria občania v hmotnej núdzi a ľudia bez domova.  

 

Mesto Nová Dubnica má zriadené 2 chránené dielne:  

 

A/Chránená dielňa Mestskej polície Nová Dubnica  

 

Zmluva  na zriadenie chránenej dielne bola medzi ÚPSVaR Trenčín a Mestom Nová Dubnica  

podpísaná 29. 6. 2006.  

 

V chránenej dielni pracuje občan so zdravotným postihnutím, ktorého pokles schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť je viac ako 40%,  

Zamestnaní sú  4 operátori kamerového systému na polovičný pracovný úväzok – 4 hod.  

Pracovná doba je v priemere 8-12 hodín denne vo večerných hodinách v čase od 18,00 v štyroch 

hodinových intervaloch.  

 

Ich pracovnou náplňou je obsluha kamerového systému pri sledovaní časti mesta, ktoré sú pokryté 

kamerovým systémom. Momentálne sa v meste nachádza 10 monitorovacích kamier.    

 

B/ Chránená dielňa na zbernom dvore  

 

Zmluva  na zriadenie chránenej dielne bola medzi ÚPSVaR Trenčín a Mestom Nová Dubnica  

podpísaná 15. 7. 2008.  

V chránenej dielni pracuje občan so zdravotným postihnutím, ktorého pokles schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť je viac ako 40%,  

Od 1. 10. 2009 pracujú na zbernom dvore 12 zamestnanci, z toho šiesti na 4 hodiny, traja na 6 hodín 

a traja na 7,5 hodiny. Ďalej sú na zbernom dvore zamestnaní dvaja správcovia zberného dvora.  

Ich pracovnou náplňou je pomocný pracovník zberného dvora, triedenie plastov, papiera, pomocné 

práce na zbernom dvore, udrţiavanie čistoty.  
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V našom meste chýbajúce sociálne zariadenia a sluţby pre občanov v núdzi a neprispôsobivých: 

- nocľaháreň /útulok/ 

- nízko prahové denné centrum, 

 

C/ Ľudia bez domova  

 

Skupinu občanov v hmotnej núdzi tvoria najmä dlhodobo nezamestnaní ľudia s obmedzenými 

finančnými príjmami a ľudia, ktorí vzhľadom k finančnej situácii prišli o bývanie alebo prestali platiť 

nájomné a stali sa neplatičmi. Patria tu tieţ odchovanci detských domovov, občania po výkone trestu 

a pod. 

 

Ľudia bez domova patria medzi najzraniteľnejšie sociálne skupiny. V Novej Dubnici bolo podľa  

ubytovania v útulku 31. 12. 2009 - 15 ľudí bez domova, ich reálny počet však závisí od ich migrácie 

a ročného obdobia. Medzi prvky ţivotného štýlu ľudí bez domova patrí aj alkohol a iné drogy. 

Mesto kaţdoročné otvára útulok pre ľudí bez domova a to na obdobie od decembra do marca 

nasledujúceho roka. Od rokov 2008/2009 bol otvorený útulok v priestoroch po štátnej polícií na 

adrese Pribinove sady 32/7, Nová Dubnica.  

 

Na kaţdého občana nášho mesta, ktorý zostal na ulici sa zaviedol osobný spis, aby sa 

s menovaným pracovalo, zistilo sa, čo konkrétny občan potrebuje. Mesto má záujem, aby sa  

opäť všetci ľudia bez domova zaradili do ţivota. Pre ľudí bez domova bude mesto vyuţívať 

najbliţšie útulky - Dom charity Jeremiáš v Trenčíne, ktorý spravuje Diecézna charita Nitra 

a útulok v Novom Meste n./V.  
 

Graf: Porovnanie výdavkov  na ubytovanie ľudí bez domova počas zimných mesiacov  

/strava, lieky, hygienické potreby a mzdy/ 
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8. Občianske a záujmové združenia na území mesta 
 

     Mesto Nová Dubnica sprevádzkovalo kultúrnu besedu, kde sa stretávajú všetky záujmové 

a spoločenské organizácie, ktoré o túto sluţbu majú záujem.  

Mesto taktieţ kaţdoročne  podporuje činnosť občanov, spoločenských, záujmových 

a športových  organizácií, ktorí majú na základe VZN č. 3/2006 moţnosť uchádzať sa o dotácie.  

 

8.1 Záujmové, spoločenské a športové organizácie pôsobiace v meste Nová Dubnica: 

 

- TJ Druţstevník Kolačín  

- Tenisový klub Nová Dubnica  

- Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica  

- Mestský futbalový klub Nová Dubnica  

- Mestská únia malého futbalu Nová Dubnica  

- Športový klub Victory Stars Nová Dubnica  

- Hokejový klub mládeţe Nová Dubnica - pozemný hokej 

- KSD hokejbalové druţstvo Nová Dubnica  

- DOMKA – Zdruţenie saleziánskej mládeţe, stredisko Nová Dubnica  

- Miešaný spevácky zbor Nová Dubnica  

- Dychový orchester a maţoretky Nová Dubnica  

- Slovenský skauting 62. Zbor Strelka Nová Dubnica  

- Slovenský zväz rybárov, ZO Nová Dubnica  

- Rímsko-katolícky farský úrad Nová Dubnica  

- Farská charita Nová Dubnica  

- Jednota dôchodcov na Slovensku – Nová Dubnica a Kolačín  

- Zdruţenie Klubu dôchodcov Nová Dubnica  

- Únia ţien Slovenska Nová Dubnica  

- Miestny odbor Matice Slovenskej  

- Klub paličkovanej čipky Nová Dubnica  

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých Nová Dubnica 

- Slovenský červený kríţ Nová Dubnica  

- Klub Venuša Nová Dubnica  

- Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nová Dubnica  

- Asociácia nepočujúcich ANEPS Nová Dubnica  

 

8.2. Občania mesta sú tieţ členmi nasledovných spoločenských a záujmových organizácií, ktoré 

nesídlia na území mesta:  

 

- Slovenský zväz sluchovo postihnutých Dubnica nad Váhom  

- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Dubnica nad Váhom  

- Svojpomocný klub stomikov – ILCO Ilava  

- Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. Košeca  
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Graf: Poskytnuté finančné dotácie v roku 2006 – 35.209,89 – 100 % 
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Telovýchova a šport 6.472,81 € 

Občianske a záujmové zdruţenia  6.021,37 € 

Náboţenské a iné spoločenské sluţby  4.259,87 € 

Vzdelávanie 663,87 € 

Zariadenia sociálnych sluţieb 863,04 € 

Sociálne zabezpečenie  1.394,14 € 

Príspevky neštátnym subjektom  5.476,99 € 

Kapitálové dotácie  9.958,17 € 

 

Graf: Poskytnuté dotácie v roku 2007 – 66.586,84 € - 100 % 
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Telovýchova a šport 24.397,53 € 

Občianske a záujmové zdruţenia  7.634,60 € 

Náboţenské a iné spoločenské sluţby  5.742,38 € 

Vzdelávanie 11.651,06 € 

Zariadenia sociálnych sluţieb 995,81 € 

Sociálne zabezpečenie  2.389,96 € 

Príspevky neštátnym subjektom  497,90 € 

Kapitálové dotácie  13.277,56 € 
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Graf: Poskytnuté dotácie v roku 2008 – 53.191,20 € - 100 % 
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Telovýchova a šport 33.814,64 € 

Občianske a záujmové zdruţenia  6.796,05 € 

Náboţenské a iné spoločenské sluţby  2.821,48 € 

Vzdelávanie 0 € 

Zariadenia sociálnych sluţieb 995,81 € 

Sociálne zabezpečenie  2.124,41 € 

Príspevky neštátnym subjektom  0 € 

Kapitálové dotácie  6.638,78 € 

 

Graf: Poskytnuté dotácie v roku 2009 – 32.432,30 € - 100 % 
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Telovýchova a šport 23.052,30 € 

Občianske a záujmové zdruţenia  4.870 €  

Náboţenské a iné spoločenské sluţby  1.930 € 

Vzdelávanie 0 € 

Zariadenia sociálnych sluţieb 1.000 € 

Sociálne zabezpečenie  1.580 € 

Príspevky neštátnym subjektom  0 € 

Kapitálové dotácie  0 € 
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9. Stratégia a financovanie  
 

Stratégie sú postupy, ktorými bude dosiahnutý stanovený cieľ.  Pri určení stratégie mesta 

Nová Dubnica v sociálnej oblasti sme zohľadňovali najmä danosti mesta, vplyv vonkajších faktorov, 

aktuálny stav sociálnej oblasti v meste a reálne moţnosti samosprávy. Návrh je zaloţený na vyuţití 

silných stránok a potlačení slabých stránok mesta pri uvedomení si moţných príleţitostí a rizík. 

Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb v meste Nová Dubnica  vychádza z Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta s výhľadom do roku 2014.  

 

     Úspešnosť stratégie bude závisieť nie len od výšky finančných prostriedkov vyčlenených pre 

sociálnu oblasť, ale tieţ od spolupráce subjektov zo všetkých troch sektorov (verejného, súkromného 

a mimovládneho sektora). Navrhované postupy v oblasti rozvoja sociálnych sluţieb sa orientujú 

dvomi smermi: 

 

A/ Zlepšenie ponuky sociálnych sluţieb 

V tejto oblasti ide o väčší rozsah sluţieb, ich vyššiu kvalitu a lepšiu dostupnosť, dobudovanie a 

modernizáciu zariadení, kvalitu sociálnej sluţby zameranú na klienta a jeho potreby. 

 

B/ Efektívne riadenie sociálnych sluţieb 

Do tejto oblasti patrí najmä manaţment sociálnych sluţieb, efektívne a viac zdrojové financovanie, 

komunitné plánovanie sociálnych sluţieb, kontrola kvality sluţieb, rozvoj ľudských zdrojov, 

koordinácia aktivít rôznych subjektov, informačné toky a komunikácia, spolupráca medzi subjektmi 

pôsobiacimi v sociálnej oblasti a podnikateľským sektorom. 

 

9.1. Financovanie sociálnych sluţieb 

 

Zabezpečenie sociálnej pomoci občanovi, ktorý je na ňu odkázaný, sa v súčasnosti dá dosiahnuť iba 

viac zdrojovým modelom financovania. Zdroje financovania je moţné rozdeliť do dvoch skupín: 

 

1. obligatórne zdroje financovania (legislatívne garantované): 

- rozpočet miest, obcí a samosprávnych krajov, 

- úhrada od klientov, 

- úhrada od zdravotných poisťovní - za zdravotnícke sluţby poskytované v sociálnych 

- zariadeniach. 

 

2. fakultatívne zdroje financovania (nesystémové zdroje financovania sociálnych sluţieb, ktoré majú 

doplnkový, jednorazový alebo účelovo viazaný charakter): 

- sponzorské dary a príspevky, 

- podiely výnosov hier a lotérií, 

- vecné a finančné dary klientov a rodinných príslušníkov, 

 

Mesto Nová Dubnica vynakladalo v posledných 5-tich rokoch na financovanie sociálnej oblasti 7 

aţ 8 % z beţných výdavkov z rozpočtu mesta. Beţné výdavky určené pre sociálnu oblasť  boli 

nasledovné:  
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Graf: Výdavky určené na financovanie sociálnej oblasti z bežných výdavkov z rozpočtu mesta:  
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 Beţné   

výdavky mesta 

Sociálna oblasť  % 

podiel 

2006 2.496.624 € 158.666,93 € 7,0  

2007 2.400.975,66 € 167.662,48 € 7,0 

2008 2.604.645,75 € 187.114,12 € 8,0 

2009 2.333.349,13 € 173.038,06 € 8,0 

 

 

 

Na financovaní sociálnych sluţieb (opatrovateľská sluţba, spoločné stravovanie) poskytovaných 

mestom Nová Dubnica sa v súčasnosti klient podieľa menej ako 30 %.  Aj podľa údajov zariadenia 

pre seniorov je podiel klienta na financovaní beţných prevádzkových nákladov cca 25 %. Spoluúčasť 

klienta na úhrade nákladov súvisiacich s poskytovaním sociálnych sluţieb je teda nízka, pričom 

náklady na ich poskytovanie sa zvyšujú (nárast cien tovarov, sluţieb a energií). V budúcnosti sa preto 

javí moţným riešením navýšenie spoluúčasti klienta na 35-40 %. 

 

Súčasným trendom je zmena veľkokapacitných azylovo-internátnych zariadení sociálnych 

sluţieb na menšie zariadenia komunitného typu a podpora terénnych sluţieb. Terénne sociálne sluţby 

sú z hľadiska kvality ţivota pre občana najlepším riešením, pretoţe občan zostáva vo svojom 

prirodzenom rodinnom prostredí. Z ekonomického hľadiska sú terénne sluţby pre samosprávu 

výhodnejšie ako sluţby poskytované v inštitúciách. Nevýhodou terénnych sociálnych sluţieb v 

súčasnosti je, ţe nie sú poskytované 24 hodín denne (napr. opatrovateľská). 
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10. Časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb  
 

 

V zmysle spracovaného materiálu a potrieb výstavby, prípadne rekonštrukcie objektov pre 

zabezpečenie uvedených sociálnych potrieb občanov a v zmysle  načrtnutého finančného riešenia je 

moţné vyuţiť majetok mesta: 

 

 

1/ Prístavba Zariadenia pre seniorov Nová Dubnica  

 

A/ vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.  

T: 2010  

Z: VÚPaD 

  

B/ realizácia prístavby Zariadenia pre seniorov Nová Dubnica 

T: 2010/2011 –  finančné prostriedky vyplynú z projektovej dokumentácie  - rozpočet.  

 

Predpokladané náklady na výstavbu:  

 

1. varianta  - vybudovanie trojpodlaţnej budovy – 829.848 € 

2. varianta – vybudovanie päťpodlaţnej budovy – 1.294.563 € 

/len budova bez vybavenia/ 

 

+ prípojky, prekládka inţinierskych sietí, oplotenie, úprava okolia, cesty, spevnené plochy, búracie 

práce, prekládka altánku – 116.178 € 

 

+ projektová činnosť.  

 

 

2/ Rekonštrukcia budovy bývalej MŠ na ul. SNP 366/96 na sociálne sluţby   

 

A/ vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.  

T: 2012 

Z: VÚPaD 

  

B/ realizácia rekonštrukcie budovy MŠ na Centrum sociálnych sluţieb 

- jednoposteľové izby /garsónky/ 

- denný stacionár pre seniorov 

- denné centrum pre seniorov 

 

T: 2013/2014 

Z: VÚPaD  

 

 

 

 

Finančné zdroje:   

- rozpočet mesta Nová Dubnica  

- VÚC Trenčín  

- dotácia z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR 

- fondy EÚ (prioritná os 2: Infraštruktúra sociálnych sluţieb)  
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11. Záver a spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych 

služieb  
 

Komunitné plánovanie /KP/ ako proces spracovaním a odovzdaním dokumentu ani zďaleka 

nekončí. Je to zavŕšenie len jednej jeho etapy. V priebehu realizácie je rovnako nevyhnutné sledovať, 

vyhodnocovať časový plán realizácie, implementovať do komunitného plánu vývojové zmeny 

/legislatívne a ekonomické/, ktoré v priebehu plánovania neboli známe, ale ktoré sa reálne uskutočnili 

a urýchlene na ne reagovať tak, aby samotné KP nebolo ohrozené.  

 

Úspech navrhovaného KP bude do značnej miery v realizačnej fáze závislý na organizačnom 

a riadiacom zabezpečení komunitného plánovania, z čoho vyplýva, ţe ďalej bude potrebné:  

 

- zverejniť dokument Komunitného plánu Mesta Nová Dubnica a vyzvať obyvateľov na verejnú 

diskusiu 

 

- po diskusii v pracovnej a riadiacej skupine a po zapracovaní pripomienkach odsúhlasiť KP 

poslancami MsZ 

 

- kaţdoročne spracovať správu o plnení KP, predkladať ju sociálno-zdravotno-bytovej komisii MsZ 

a následne MsR a poslancom MsZ 

 

- zachovať pracovnú a riadiacu skupinu, ktoré by mali zotrvať aj v realizačnej fáze KP  

 

- flexibilne voliť a pouţívať nástroje umoţňujúce prípadné zmeny v pôvodnom KP /ak to bude 

nevyhnutné alebo výhodné/, nástroje odsúhlasiť pracovnou a riadiacou skupinou 

 

- pracovná skupina by vystupovala ako nástroj spoločenskej kontroly, t.j. spolupráca konkrétnej 

komunity s riadiacou skupinou  

 

- jedenkrát za 3 roky realizovať prieskum verejnosti o sociálne sluţby.  

 

Dôleţitým a nezanedbateľným výsledkom vyuţitia uvedených nástrojov a vytvorených vzťahov 

a kontaktov v procese tvorby KP, v jeho realizačnej fáze /popri dosiahnutí stanovených cieľov/, ale aj 

pre ďalšiu existenciu komunity mesta bude potrebná predovšetkým:  

 

- zmena postojov a myslenia všetkých, ktorých sa proces KP dotýka /adresáti sociálnych sluţieb/ 

- vytvorenie dostatočnej schopnosti prostredia komunity k adaptácií na nové podmienky ţivota 

a spoločenské vzťahy.  

 

Budúcnosť a ďalšie etapy KP a realizácia cieľov plne preukáţu či sa podarilo vytvoriť dokument, 

ktorý by v sebe zahŕňal spoločenské zadanie komunity, odborné znalosti a aj názory a spätné väzby od 

uţívateľov sluţieb a obyvateľov mesta pri zohľadnení súčasného i budúceho jeho sociálneho vývoja.  

 

Našou snahou je, aby sa KP sociálnych sluţieb stalo trvalou súčasťou plánovacej praxe a prispelo 

k rozvoju a skvalitneniu ţivota občanov nášho mesta. 



 


