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1 Úvod 
 

 

Vážení spoluobčania, 

 

 

dňa 1.1.2009 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 
V súvislosti s uvedeným zákonom prešli na obce v značnom rozsahu kompetencie v sociálnej oblasti, 
avšak bez finančných prostriedkov, potrebných na poskytovanie sociálnych služieb a ich personálne 
zabezpečenie. Obce podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách majú zároveň 
povinnosť  plánovať  sociálne služby a spracovať Komunitný plán sociálnych služieb. 

Vedenie obce Dubovica rešpektuje zákonom stanovené povinnosti obce a zároveň chce byť 
voči občanom žijúcim v obci ústretové a zabezpečovať pre občanov napĺňanie ich sociálnych potrieb, 
vrátane preventívnych aktivít, ktoré pomáhajú predchádzať sociálnej vylúčenosti u jednotlivých 
skupín občanov obce. 

V spolupráci s Partnerstvom sociálnej inklúzie subregiónu Šariš sa preto vedenie obce rozhodlo 
zapojiť do procesu komunitného plánovania sociálnych služieb na obdobie rokov 2011 - 2016. Cieľom 
procesu komunitného plánovania bolo nastaviť poskytovanie sociálnych služieb v obci tak, aby bolo 
možné nielen poskytovať sociálne služby občanom obce v rámci finančných možností obce, ktoré sú 
značne obmedzené, ale aby sa zároveň hľadali aj nové možnosti financovania sociálnych služieb 
v obci. Proces komunitného plánovania bol organizačne zabezpečený tak, aby sa do neho mohli 
zapojiť aj občania obce, či už v podobe aktívnej práce v rámci riadiacej skupiny, alebo formou 
dotazníkového prieskumu. 

Výsledkom viac  ako ročného procesu komunitného plánovania sociálnych služieb je dokument 
Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2011 - 2016, ktorého cieľom je naplniť 
nasledovnú víziu obce v oblasti poskytovania sociálnych služieb: 

 

„Kvalitná a komplexná sociálna starostlivosť  
zameraná prioritne  na pomoc najzraniteľnejším skupinám obce Dubovica. “ 

  

 
V závere sa chcem poďakovať všetkým občanom obce, ktorí sa na tvorbe Komunitného plánu 

sociálnych služieb podieľali a to aj na úkor svojho voľného času a bez nároku na finančnú odmenu. 
Pevne verím, že komunitný plán sociálnych služieb prispeje k skvalitneniu a rozšíreniu sociálnych 
služieb v našej obci.   

 

 
 

Bystrík HUDÁK 
starosta obce 
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2 Komunitné plánovanie - teoretické východiská 

2.1. Komunitné plánovanie sociálnych služieb  

 
Komunitné  plánovanie  sociálnych  služieb je metóda,  prostredníctvom ktorej je možné na 

úrovni obcí, mikroregiónov alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám 
jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Ide  o otvorený proces, 
cieľom ktorého je: 

 napĺňanie potrieb občanov odkázaných na jednotlivé formy sociálnej pomoci 

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

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

 

2.2. Účastníci komunitného plánovania sociálnych služieb 

 
 Zadávatelia sociálnych služieb - subjekty, ktorým zabezpečovanie sociálnych služieb na 

príslušnom území vyplýva zo zákona. Sociálne služby zriaďujú, prípadne zadávajú iným 
subjektom, financujú a organizujú. V systéme verejnej správy na Slovensku sú to obce, mestá a 
samosprávne kraje, MPSVaR  SR 

 Poskytovatelia sociálnych služieb - subjekty, ktoré služby poskytujú a ponúkajú, bez ohľadu na 
ich právnu subjektivitu. Poskytovateľ sociálnej služby je za podmienok ustanovených zákonom 
obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo samosprávnym krajom - „verejný 
poskytovateľ sociálnej služby“ a ďalšia právnická osoba a fyzická osoba - „neverejný poskytovateľ 
sociálnej služby“. 

 Užívatelia sociálnych služieb - osoby, ktorým sú poskytované sociálne služby z dôvodu ich 
nepriaznivej sociálnej situácie. Do nepriaznivej sociálnej situácie sa jednotlivec môže dostať 
z rôznych príčin, napr.: v dôsledku vysokého veku, nepriaznivého zdravotného stavu, krízových 
životných situácií, životných návykov, spôsobu života, ktorý vedie ku konfliktu so spoločnosťou, 
trestno-právnej činnosti a pod. 

 Verejnosť - rodinní príslušníci užívateľov sociálnych služieb, občania žijúci na príslušnom území, 
ktorých sa poskytovanie sociálnych služieb priamo nedotýka,  ale v blízkej budúcnosti môžu patriť 
k potenciálnym užívateľom sociálnych služieb, prípadne poskytovanie sociálnych služieb môže 
ovplyvniť kvalitu ich života. 

2.3. Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) 

 
 Je reálnym výstupom komunitného plánovania sociálnych služieb a výsledkom dohody medzi 

zadávateľmi, poskytovateľmi a užívateľmi sociálnych služieb.  

 Poukazuje na potreby v danej komunite, pričom poskytuje aj alternatívy finančného, 
personálneho, prevádzkového a organizačného zabezpečenia v oblasti poskytovania sociálnych 
služieb v danej komunite. 

2.4. Výhody komunitného plánovania 

 
 Do procesu komunitného plánovania sú zapájaní všetci účastníci systému sociálnych služieb 

(zadávatelia, poskytovatelia, užívatelia), čo výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie, 
nielen v procese plánovania, ale aj v rozhodovacom procese, prípadne v spôsobe ich 
zabezpečovania.  



     
Komunitný plán sociálnych služieb obce Dubovica na roky 2011 -2016 |       5     --    

 

 Komunitný plán sociálnych služieb zabezpečuje aby sociálne služby zodpovedali miestnym 
potrebám a reagovali na miestne špecifiká. 

 

2.5. Podstata komunitného plánovania 

 
 Zapájanie všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú, resp. môžu dotýkať 

 Otvorený dialóg o podobe sociálnych služieb  

 Základom je zisťovanie potrieb, zdrojov a hľadanie najlepších riešení 

 Zásadný význam má poznanie záujmu všetkých zúčastnených strán (zadávateľov, poskytovateľov 
a prijímateľov sociálnej pomoci) a verejnosti, ich vzájomne prepojenie a spolupráca.  

 

2.6. Hlavné princípy komunitného plánovania 

 
 Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi komunitného plánovania - potreby a ciele všetkých 

účastníkov majú rovnakú váhu. Názorom všetkých strán musí byť venovaný rovnaký priestor.  

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

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

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

 Priebeh spracovávania komunitného plánu (KP) je rovnako dôležitý ako výsledný dokument  - 
proces KP je založený na vyhľadávaní, zapájaní a diskusiu rôznych ľudí, čo zabezpečuje, že 
navrhovaný systém sociálnych služieb je jedinečný, neopakovateľný a plne zodpovedá miestnym 
potrebám, podmienkam a zdrojom.  

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

 Kompromis priania a možností - výsledkom KP je vždy kompromisné riešenie medzi tým, čo 
chceme a tým, čo máme k dispozícii. Dôležitú úlohu zohráva spoločná dohoda, ktorá vymedzuje 
kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov KP podieľať.  

 
3 Komunitné plánovanie sociálnych služieb v obci Dubovica 
 

3.1.  Zdôvodnenie komunitného plánovania  

 
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, § 80, bod a) stanovuje obciam povinnosť 

vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. Zároveň 
citovaný zákon, § 83, bod 5) vymedzuje obsah komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý by mal 
obsahovať nasledovné skutočnosti:  

a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho 
územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb a 
vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,  
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b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom obvode 
obce alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov 
sociálnych služieb a cieľových skupín,  

c) analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce alebo 
vyššieho územného celku,  

d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce,  
e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja 

sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, 
prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu,  

f) spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych. 
 

Obec Dubovica má záujem postupovať v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a venovať sociálnej problematike špecifickú pozornosť v zmysle citovaného zákona.  V roku 2010 sa 
preto zapojila do projektu „Komunitné siete partnerstva“, realizovaného PSI Šariš, o.z.  Projekt bol 
realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výstupom spolupráce obce Dubovica  s PSI Šariš, o.z. je dokument - 
Komunitný plán sociálnych služieb obce Dubovica na obdobie rokov 2011 - 2016. 

 

3.2. Organizácia komunitného plánovania  
 

Komunitné plánovanie bolo realizované komplexne pre všetky kategórie prijímateľov 
sociálnych služieb, bez ohľadu na vek, pohlavie, či etnickú príslušnosť. V obci Dubovica bola                                
v mesiacoch máj - jún 2010 zostavená Riadiaca skupina. Činnosť riadiacej skupiny monitorovali 
zástupcovia realizátora komunitného plánovania - PSI Šariš, o.z.  Hlavnou činnosťou Riadiacej skupiny 
bolo: 

 riadenie a koordinácia procesu komunitného plánovania  

 monitorovanie postupu komunitného plánovania 

 pripomienkovanie záverov  pracovnej skupiny 

 koordinácia prác na jednotlivých častiach  komunitného plánu 

 schválenie konečnej verzie komunitného plánu   
Riadiaca skupina KPSS sa stretávala podľa potreby. Zoznam členov Riadiacej skupiny poskytuje nižšie 
uvedená tabuľka.  
 

Tabuľka č.1. -  Zoznam členov Riadiacej skupiny  

P. č. Priezvisko, meno, titul. Organizácia 

1. Daniela Sedláková zamestnanec  OcÚ 

2. Ladislav Timčo  poslanec OZ 

3. Ľudmila Molčanová občan - matky s deťmi 

4. Veronika Čarnogurská občan - mládež 

5. Mária Hudáková občan - dôchodca 

6. Štefan Šípka  zástupca  TJ Dubovica  
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4. Analytická časť komunitného plánovania sociálnych služieb 
 

 
4.1.  Základná charakteristika územia obce  

 
Poloha: Východoslovenský kraj - región Šariš 
Rozloha:  17 155 701 m2 
Okres: Sabinov 
Kraj: Prešovský samosprávny kraj 
 
Mapa regiónu / obec Dubovica 
 

 
 

 
Tabuľka č.2. - Základná charakteristika   
 

Ukazovateľ Hodnota 

Kód obce 524379 

Názov okresu Sabinov 

Názov kraja Prešovský 

Štatút obce obec 

PSČ 082 71 

Telefónne smerové číslo 51 

Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1278 

Nadmorská výška obce - mesta v m 415 

Celková výmera územia obce *m
2
] 17 155 701 

Hustota obyvateľstva na km
2
 88 

Zdroj: ŠÚ SR, údaje k 31.12.2010 
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4.2. Popis lokality 

 

Obec sa nachádza na severozápade Šarišskej vrchoviny v doline Dubovického potoka, 
pravého prítoku Torysy, 2 km južne od centra mesta Lipany. Katastrálne susedí s obcami Renčišov, 
Ďačov, Lipany a Rožkovany. 

 

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1278, keď ju odkúpili od zemana Butka Tekulovci. Obec 
je doložená z roku 1278 ako Dombomezew, neskôr ako Dobou (1352), Dubowicza (1773); maďarsky 
Dobó, Tarcadobó. Obec patrila viacerým zemepánom, od 16. storočia Dobayovcom. Obyvateľstvo sa 
zaoberalo poľnohospodárstvom. V roku 1787 mala obec 99 domov a 669 obyvateľov, v roku 1828 
mala 112 domov a 837 obyvateľov. Za I. ČSR obyvatelia pracovali ako poľnohospodárski robotníci na 
miestnom veľkostatku. V obci bola píla a mlyn. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci, časť 
obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch Prešova a Košíc. 

V súčasnosti rastie význam obce ako strediska cestovného ruchu vďaka neďalekej rekreačnej 
oblasti Dubovica - Žliabky s výbornými podmienkami pre chatárov a zimné športy. Vedenie obce 
venuje dostatočnú pozornosť rozvoju športových aktivít. Obec je splynofikovaná, má vlastný vodovod 
a kanalizácia je napojená na čističku odpadových vôd. Rozvoj cestovného ruchu v obci sa prejavil aj 
zriadením 2 lyžiarskych vlekov, stravovacích a ubytovacích zariadení. Obec je známa aj 
usporadúvaním „Dubovického jurmaku“. 

 
 

 

 

 

 

 

   
Otvorenie ihriska - r. 2008                                                                                                        Dubovický jurmak - r. 2011 
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4.3.  Počet obyvateľov obce - vývoj  

 
  K 31.12.2009 v obci žilo 1497 obyvateľov. Hustota obyvateľstva je 88 obyv./km2 . Výsledky 
vývoja počtu obyvateľov obce od roku 2001 poukazujú na skutočnosť, že v obci dochádzalo 
k postupnému nárastu počtu obyvateľov obce. V roku 2009 žilo v obci o 37 obyvateľov viac oproti 
roku 2001.  Vývoj počtu obyvateľov v obci dokumentuje tabuľka č. 3  a grafy č. 1 a 2. 

Tabuľka č.3. - Vývoj počtu obyvateľov obce 
 

Ukazovateľ Vývoj obyvateľstva obce Dubovica 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ženy 689 688 718 730 741 733 732 731 736 

Muži 771 777 734 749 744 764 747 748 761 

Spolu 1460 1465 1452 1479 1485 1497 1479 1479 1497 

Zdroj: OcÚ a ŠÚ SR, údaje k 31.12.2010 
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Obyvateľstvo obce Dubovica predstavuje 2,61 % obyvateľstva okresu Sabinov, kde ku  
31.12.2008 žilo 56 638  obyvateľov. 

 

4.4.  Veková štruktúra obyvateľov obce 

 
Veková štruktúry obyvateľstva z hľadiska produktivity v obci Dubovica k 31.12.2010 bola 

nasledovná: 

 Podiel predproduktívnej zložky obyvateľstva ku 31.12.2009 predstavuje  19,04 %, čo je viac ako 
celoslovenský priemer (18,9 %). 

 Podiel obyvateľov v produktívnom veku  61,97  % je nižší ako  celoslovenský priemer (62,2%).  

 Podiel najstaršej vekovej skupiny 19,57  % je vyšší ako celoslovenský priemer (18,9%).  
Z uvedeného vyplýva, že predproduktívna a produktívna zložka obyvateľov je nižšia ako 

celoslovenský priemer, pričom počet obyvateľov v obci v poproduktívnom veku je výrazne nad 
celoslovenským priemerom - obyvateľstvo v obci starne.  
 
Tabuľka č.4. - Veková štruktúra obyvateľstva z hľadiska produktivity 
 

Ukazovateľ Veková štruktúra obyvateľstva 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Predproduktívny vek                          
( 0 - 14 rokov) 

441 429 408 396 371 352 321 305 285 

Produktívny vek 
( 15-59 M/54 Ž) 

836 841 838 892 882 896 886 892 919 

Poproduktívny vek 
 ( nad 60M/55Ž) 

183 195 206 216 232 249 272 282 293 

Zdroj: OcÚ, údaje k 31.12.2010 
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4.5.   Demografický vývoj  

 
Trendy demografického vývoja predpokladajú znižovanie celkového prírastku obyvateľstva 

v Slovenskej republike.  Prognózy demografického vývinu na Slovensku sú nepriaznivé aj s ohľadom 
na zmenu vekovej štruktúry obyvateľstva (starnutie populácie). Celkový  prirodzený prírastok   obce     
v  roku 2001 do roku 2009 predstavuje 45 obyvateľov, čo je možné klasifikovať  pozitívne.   
 
 

4.5.1. Prirodzený prírastok/ úbytok narodením a úmrtím 

Ročný priemer živonarodených detí v období od roku rok 2001 - do roku 2009 je  18,89  
dieťaťa, čo predstavuje  nárast obyvateľstva. Ročný priemer zomrelých občanov za uvedené obdobie 
je 13 obyvateľov. Ročný priemer prirodzeného prírastku/ úbytku  narodením a úmrtím  predstavuje - 
5,89 obyvateľov. 
 
Tabuľka č.5. - Prirodzený prírastok/úbytok narodením a úmrtím  
 

Ukazovateľ  Prirodzený  prírastok/ úbytok 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Narodení 21 17 20 22 18 20 10 17 25 

Zomrelí 12 8 21 14 8 13 18 12 11 

 Prirodzený 
prírastok/úbytok 

9 9 -1 8 10 7 -8 5 14 

Zdroj: OcÚ, údaje k 31.12.2010 
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4.5.2. Prirodzený prírastok / úbytok sťahovaním 

 
Ročný priemer nárastu obyvateľstva prisťahovaním do obce je 20,67 obyvateľov, 

u odsťahovaných je to 22 občanov. Takže ročný priemer prirodzeného prírastku/úbytku za sledované 
obdobie predstavuje  - 1,44 obyvateľa. V rokoch 2001 - 2009 sa viac obyvateľov z obce odsťahovalo 
ako prisťahovalo, viď tabuľka č. 6 a grafy č. 6 a 7.  

Tabuľka č.6. -  Prirodzený prírastok / úbytok sťahovaním 
 

Ukazovateľ Prirodzený prírastok / úbytok sťahovaním 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Prisťahovaní 20 37 19 31 14 11 19 9 26 

Odsťahovaní 26 41 31 12 18 24 11 14 22 

Prírastok/úbytok 
sťahovaním 

-6 -4 -12 19 -4 -13 8 -5 4 

Zdroj: OcÚ, údaje k 31.12.2010 
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4.5.3. Celkový prírastok obyvateľstva 
 

Celkový prirodzený prírastok/úbytok narodením, úmrtím, prisťahovaním a odsťahovaním  
predstavuje priemerne  5  obyvateľov ročne, čo považujeme za  negatívum. Len mierny nárast počtu 
obyvateľov v obci je spôsobený nedostatkom pracovných príležitosti, z toho dôvodu dochádza 
k migrácii mladých občanov obce za prácou a bývaním do väčších miest. 

Tabuľka č.7. -  Celkový prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva 
 

Ukazovateľ 
Celkový prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva  

(narodením, úmrtím, prisťahovaním, odsťahovaním) 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Prirodzený prírastok 
narodením/úmrtím 9 9 -1 8 10 7 -8 5 14 

Prirodzený prírastok 
sťahovaním 

-6 -4 -12 19 -4 -13 8 -5 4 

Celkový 
prírastok/úbytok 

3 5 -13 27 6 -6 0 0 18 

Zdroj: OcÚ, údaje k 31.12.2010 
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4.5.4. Sobášnosť  
 

Sobášnosť od roku 2001 do roku 2009 bola v obci Dubovica kolísavá. Ročný priemer 
predstavuje 13,78 sobášov v obci. V porovnaní s okresom Sabinov v roku 2008 sobášnosť v obci 
predstavovala  3,89 %. 
 
Tabuľka č.8. - Počet sobášov v obci - vývoj 
 

Ukazovateľ Počet sobášov obec 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Spolu 20 14 12 20 13 15 13 19 13 

Zdroj: OcÚ, údaje k 31.12.2010 
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Tabuľka č.9. - Počet sobášov v okrese - vývoj 
 

Ukazovateľ Počet sobášov okres Sabinov 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Okres 
Sabinov 

261 265 245 400 319 284 311 334 

Zdroj: ŠÚ SR 
 
 

4.6.  Vzdelanostná  štruktúra 
  

Vzdelanostná štruktúra občanov obce Dubovica je rôznorodá. Najpočetnejšiu skupinu tvoria 
občania so základným a učňovským vzdelaním - spolu 486 občanov (33,28 % z celkového počtu 
obyvateľov v obci). Druhú skupinu z hľadiska početnosti tvoria občania s  ukončeným stredoškolským 
vzdelaním - 423 obyvateľov obce (28,97 % z celkového počtu obyvateľov v obci). Tretiu skupinu 
tvoria občania s ukončeným vysokoškolským vzdelaním - 79 občanov (5,41 % z celkového počtu 
obyvateľov v obci). Deti do 16 rokov predstavujú 32,33 % z celkového počtu obyvateľstva obce. Údaje 
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní obyvateľov obce boli čerpané zo ŠÚ SR, z výsledkov sčítania  ľudu, 
domov a bytov v roku 2001. Aktuálnejšie  údaje vzdelanostnej štruktúry budú k dispozícii až po 
vyhodnotení sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.   
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Tabuľka č.10. -  Štruktúra občanov obce podľa stupňa vzdelania  
 

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania obec Dubovica 

Základné 284 

Učňovské (bez maturity) 202 

Stredné odborné (s maturitou) 75 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 184 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 129 

Úplné stredné všeobecné 35 

Vyššie 5 

Vysokoškolské spolu 32 

Ostatní bez udania školského vzdelania 42 

Ostatní bez školského vzdelania 0 

Deti do 16 rokov 0 

Úhrn 1 460 
Zdroj: ŠÚ SR - Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 2001 
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4.7.   Národnostná štruktúra  

 
V roku 2001, kedy bolo ostatné sčítanie ľudu, domov a bytov v obci žilo 99,31 % Slovákov,   

0,07 % Rusínov a 0,41 % Ukrajincov. Detailnejší prehľad poskytuje tabuľka č. 11. 

Tabuľka č.11. - Obyvatelia obce z hľadiska národnostného zloženia 
 

Bývajúce obyv. podľa národností v % 1991 2001 

Slovenská  99,63 99,31 

Maďarská  0 0 

Rómska  0 0 
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Rusínska  0 0,07 

Ukrajinská  0 0 

Česká  0,37 0,41 

Moravská  0 0 

Sliezská  0 0 

Nemecká  0 0 

Poľská  0 0 
Zdroj: ŠÚ SR - Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 2001 

 
 

4.8.  Religiozita - obyvateľstvo podľa vierovyznania 

 
V obci žije 1,58 %  občanov gréckokatolíckeho náboženského vyznania a 97,66 % občanov obce 

sa hlási k rímokatolíckemu vyznaniu. Evanjelické vierovyznanie uviedlo 0,14 % občanov obce. 
Detailnejší prehľad poskytuje tabuľka č. 12. 

Tabuľka č.12. - Obyvatelia obce z hľadiska vierovyznania 
 

Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania (v %) 

Vierovyznanie ROK 1991 ROK 2001 

Rímskokatolícke 97,94 97,66 

Evanjelické 0 0,14 

Gréckokatolícke 0,73 1,58 

Pravoslávne 0 0,07 

Čs. Husitské 0 0 

Bez vyznania 0,07 0,07 

Ostatné 0 0 

Nezistené 1,25 0,48 
 

Zdroj: ŠÚ SR - Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 2001 
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4.9.  Domová zástavba 
 

Z nižšie uvedenej tabuľky vidíme,  že obci bolo v roku 2001 celkom 351 súpisných čísel, z toho 
trvale obývaných domov bolo 304, čo predstavuje celkom 86,6 %.  
 
Tabuľka č.13. - Počet domov v obci 
 

Ukazovateľ 1991 2001 

Domy spolu 320 351 

Trvale obývané domy spolu 296 304 

Zdroj: ŠÚ SR - Sčítanie ľudu, domov a bytov v rokoch 1991, 2001 
 
 

5. Infraštruktúra 
 

5.1.  Spádovosť obce 

Tabuľka č. 14. - Spádovosť obce 
 

Ukazovateľ Hodnota 

Sídlo matričného úradu Lipany 

Sídlo pracoviska daňového úradu Sabinov 

Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Lipany 

Sídlo Okresného súdu Prešov 

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Lipany 

Sídlo pracoviska obvodného úradu Prešov 

Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov 

Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov 

Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Prešov 

Zdroj: ŠÚ SR, k 31.12.2009 

 
5.2.   Technická vybavenosť obce 
 
Tabuľka č. 15. - Technická vybavenosť obce 
 

Ukazovateľ Hodnota 

Pošta nie 

Káblová televízia nie 

Verejný vodovod áno 

Verejná kanalizácia áno 

Kanalizačná sieť pripojená na ČOV áno 

Rozvodná sieť plynu áno 

Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov Lipany 

Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - vzdialenosť v km 3 

Zdroj: ŠÚ SR, k 31.12.2009 
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5.3.   Šport  

 
Tabuľka č. 16. - Technická vybavenosť vo vzťahu k športovým aktivitám v obci 
 

Ukazovateľ Hodnota 

Kúpalisko umelé alebo prírodné nie 

Telocvičňa nie 

Ihrisko pre futbal (okrem školských) áno 

Zdroj: ŠÚ SR, k 31.12.2009 
 

5.4.   Kultúra  

 

Tabuľka č. 17. - Kultúrne zariadenia v obci 
 

Ukazovateľ Hodnota 

Knižnica áno 

Videopožičovňa a DVD požičovňa nie 

Kino stále nie 

Zdroj: ŠÚ SR, k 31.12.2009 
 

 

5.5.   Zdravotníctvo  
 

Zdravotné strediská majú výrazný vplyv na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
a kvalitu života. V obci sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie.  Najbližšie zdravotné 
zariadenie sa nachádza v meste Lipany vzdialenom cca 3 km od obce, kde je občanom poskytovaná 
základná i odborná zdravotná starostlivosť. Lekárenské služby sú poskytované v meste Lipany, kde sú 
k dispozícii 4 lekárne.  Na jedného lekára ( v mikroregióne Horná Torysa) pripadá 735,29 obyvateľov.  
 
Tabuľka č. 18. - Zdravotnícke zariadenia v obci 
 

Ukazovateľ Hodnota 

Lekárne a výdajne liekov nie 

Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých nie 

Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a dorast nie 

Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa nie 

Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa nie 

Zdroj: ŠÚ SR, k 31.12.2009 

 

5.6.  Školstvo 
 
V obci je zriadená  materská a  základná škola 1. - 4. ročník. Druhý stupeň 5.- 9. ročník ZŠ 

navštevujú žiaci v meste Lipany, kde sú dve ZŠ. Návštevnosť MŠ má kolísavý charakter. Priemerná 
ročná návštevnosť detí do MŠ za sledované obdobie predstavuje 43,5 dieťaťa. MŠ nenavštevujú deti, 
ktoré by si vyžadovali špecifickú integráciu vo vzťahu k ich zdravotným obmedzeniam. 
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Tabuľka č. 19. - Prehľad počtu žiakov MŠ 
 

Názov subjektu 
           Počet detí v MŠ/ šk.r.    

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/11 

Materská škola-                                                               
počet detí celkom 

41 41 49 47 42 41 

z toho počet 
integrovaných detí 

0 0 0 0 0 0 

Zdroj: OcÚ a MŠ 

 
Graf  č. 12. 
 

41

41

49 47

42 41

36

38

40

42

44

46

48

50

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/11

Materská škola - vývoj  návštevnosti

 

 
Málotriednu základnú školu navštevovalo v priemere za sledované obdobie cca 69 žiakov. 

Oproti šk. r. 2005/06 základná škola zaznamenala pokles o 18 žiakov. Pokles žiakov je zapríčinený 
okrem poklesu pôrodnosti aj tým, že niektorí rodičia pracujú v meste Lipany a svoje deti prihlasujú do 
ZŠ  v Lipanoch, kde je zabezpečená celodenná starostlivosť vo forme detských klubov (bývalá družina 

mládeže).  v šk. r.  2005/06  a 2006/07 školu navštevovali Dvaja žiaci, ktorí si vyžadovali  špeciálny 
vzdelávací prístup (integrovaní žiaci). V súčasnosti ZŠ v obci už takíto žiaci nenavštevujú.  

Technicko-materiálne vybavenie školy je na pomerne dobrej úrovni. Bližšie informácie 
o počtoch žiakov ZŠ poskytuje tabuľka č. 20. 

 
Tabuľka č. 20. - Prehľad počtu žiakov ZŠ 
 

Základná škola 
           Počet žiakov v ZŠ/ šk. r.  

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Počet žiakov celkom 84 78 65 61 62 66 

z toho počet 
integrovaných žiakov 

2 1 0 0 0 0 

Zdroj: OcÚ a ZŠ 
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5.7.  Vybrané služby v obci  
 

Tabuľka č. 21. -  Služby  v obci 
 

Ukazovateľ Hodnota 

Predajňa potravinárskeho tovaru áno 

Pohostinské odbytové stredisko áno 

Predajňa nepotravinárskeho tovaru nie 

Predajňa pohonných látok nie 

Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel nie 

Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá nie 

Hotel (motel, botel) áno 

Penzión *** až * nie 

Turistická ubytovňa **, * nie 

Chatová osada *** až * nie 

Kemping **** až * nie 

Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia nie 

Komerčná poisťovňa nie 

Komerčná banka nie 

Bankomat nie 

Zdroj: ŠÚ SR, k 31.12.2009 
 
 

6      Sociálne služby  
 
V zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je sociálna služba definovaná ako 

odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú 
zamerané na: 

a)   prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo 
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 

b)  zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na 
podporu jej začlenenia do spoločnosti, 
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c)   zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb 
fyzickej osoby, 

d)   riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 
e)   prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 

 

Sociálne služby sú integrálnou súčasťou verejných služieb a z hľadiska eliminácie sociálnej 
exklúzie zohrávajú dvojakú úlohu. Na jednej strane predstavujú zdroj pracovných miest a na druhej 
strane umožňujú pomoc a podporu občanom odkázaným na jednotlivé formy sociálnej pomoci. 

 
6.1.  Sociálna výpomoc poskytovaná štátom  

 
       V roku 2010 bolo z celkového počtu obyvateľov obce celkom 16 občanov - nositeľov  preukazu 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čo predstavuje cca 1% z celkového počtu obyvateľov obce. 
Najväčšie zastúpenie zdravotne ťažko postihnutých (ďalej len ŤZP) - 10 občanov majú občania vo 
veku nad 61 rokov. Nižšie uvedená tabuľka č. 22 poskytuje prehľad poskytovanej sociálnej výpomoci 
občanom obce Dubovica z úrovne ÚPSVaR. 
 
Tabuľka č. 22. - Prehľad  sociálnej výpomoci poskytovanej štátom v zmysle príslušných 

legislatívnych noriem 

 V zmysle zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

P. č. Ukazovateľ Okres Sabinov Obec Dubovica 

1. 

Celkový počet osôb / obyvateľov obce, ktorí sú 
nositeľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím:  

676 16 

1.1 z toho počet detí  do 18 rokov 65 1 

1.2 z toho počet osôb vo veku od 19 - 60 rokov          302 5 

1.3 z toho počet osôb starších ako 61 rokov             309 10 

2. 

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

737 23 

2.1 z toho počet detí do 18 rokov 8 0 

2.2 z toho počet opatrovaných osôb vo veku                                                                                                                                                                 
19 - 60 rokov 

166 4 

2.3 z toho počet  opatrovaných osôb starších ako 
60 rokov 

563 19 

3. 

Celkový počet osôb, ktorým bol poskytovaný 
príspevok za opatrovanie:      
                         

802 25 

 3.1 z toho počet  osôb - poberateľov starobného 
dôchodku          

206 5 

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

39 0 

5. 
Celkový počet osôb, ktorým bol poskytovaný 
príspevok na kúpu pomôcky 

24 2 
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6. 

Celkový počet osôb, ktorým bol poskytovaný 
peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho 
zariadenia 

15 0 

7. 
Celkový počet osôb, ktorým bol poskytovaný 
peňažný príspevok na prepravu 0 0 

Zdroj: ÚPSVaR Prešov (rok 2010, stav k 30.9.2010) 
 

 V zmysle zákona 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku 

Ukazovateľ Okres Sabinov Obec Dubovica 

Celkový počet osôb, ktorým bol vyplácaný rodičovský 
príspevok pre zlý zdravotný stav dieťaťa do 6 rokov 

30 0 

Zdroj: ÚPSVaR Prešov (rok 2010, stav k 30.9.2010) 

 

 V zmysle zákona č. 305/2003 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

 

Ukazovateľ Okres Sabinov Obec Dubovica 

Celkový počet rodín, v ktorých boli vykonávané 
opatrenia SPO a SK 

1575 36 

Zdroj: ÚPSVaR Prešov (rok 2010, stav k 30.9.2010) 

 
 V zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 

 

P.č.  Ukazovateľ 
Okres  

Sabinov  
Obec Dubovica 

1. 

Celkový počet poberateľov dávky v hmotnej 
núdzi 

2901 32 

9.1. Z toho počet poberateľov, u ktorých boli na 
dávku odkázané aj nezaopatrené deti 1387 9 

2. 
Celkový počet odkázaných osôb na dávku v 
hmotnej núdzi 

9315 - 

3. Celkový počet osôb, ktorým bol poskytovaný 
príspevok na bývanie 

1058 23 

Zdroj: ÚPSVaR Prešov (rok 2010, stav k 30.9.2010) 

 
6.2.   Opatrovateľská služba v obci 
 

Poskytovanie opatrovateľskej služby podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov, je zabezpečované na základe žiadosti občana, ktorý je v nepriaznivej 
sociálnej situácii podľa  miestnej príslušnosti trvalého alebo prechodného pobytu v obci Dubovica. Je 
to terénna forma sociálnej služby, poskytuje sa fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí 
(prednostne v byte občana). Opatrovateľskú službu zabezpečujú opatrovateľky v zamestnaneckom 
pomere s obcou. Opatrovateľky v rámci opatrovateľskej služby zabezpečujú pomoc pri: 

I. Sebaobslužných úkonoch - hygiena (osobná hygiena + celkový kúpeľ),  stravovanie (obsluha, 
porciovanie, kŕmenie), toaleta, obliekanie a vyzliekanie, mobilita. 



     
Komunitný plán sociálnych služieb obce Dubovica na roky 2011 -2016 |       23     --    

 

II. Úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť -  nákup potravín, príprava jedla, varenie, donáška 
jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných spotrebičov, 
starostlivosť o bielizeň – pranie a žehlenie, vynášanie drobného odpadu, donáška uhlia a dreva. 

III. Základných sociálnych aktivitách -  sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných 
záležitostí. 

IV. Dohľad - v určenom čase, nepretržitý dohľad. 
 
Opatrovateľská služba je v obci Dubovica zabezpečovaná od roku 2003, prešla delimitáciou                           

z Okresného úradu v Sabinove, kedy bola poskytovaná v súlade so zákonom č. 195/1998 Z. z.                                             
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (t. č. je zrušený, platil do 31.12.2008). 

Počet opatrovateliek v obci je závislý od počtu opatrovaných osôb. Stav opatrovateľskej služby 
má klesajúcu tendenciu, čo je evidentné aj z tabuľky č. 23. Pokles  v oblasti zabezpečovania 
opatrovateľskej služby je jednak dôsledkom úmrtia klientov, ale aj dôsledkom zmien súvisiacich 
s implementáciou sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 
Najčastejším spôsobom starostlivosti je forma celoročnej starostlivosti, ktorú zabezpečujú rodinní 
príslušníci prostredníctvom peňažného príspevku na opatrovanie, poskytovaného z úrovne ÚPSVaR.   
 
Tabuľka č. 23. - Prehľad opatrovateľskej služby 
 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet  
opatrovateliek 

7 3 2 1 2 3 3 3 

Počet 
 opatrovaných 

8 4 2 1 2 3 3 3 

Zdroj: Spoločná úradovňa Lipany, stav k 31.12.2010 
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6.3.   Posudková činnosť 
 
 Obec Dubovica v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
na základe žiadosti klienta o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydáva rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu službu a to opatrovateľskú službu, sociálnu službu poskytovanú v zariadení 
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pre seniorov a sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby. Túto činnosť obec realizuje 
v spolupráci so SOÚ pre sociálne služby v Lipanoch.  
 

6.3.1.  Lekárska posudková činnosť 

  

Proces posúdenia odkázanosti na sociálnu službu začína lekárskou posudkovou činnosťou, 
posudzujúci lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu 
vypracovaného zmluvným lekárom. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár 
lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby                   
a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.  

6.3.2.  Sociálna posudková činnosť 

 
 Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti 
sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych 
aktivitách, v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez postihnutia alebo bez 
nepriaznivého zdravotného stavu. Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na 
sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník obce za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada                                            
o poskytnutie sociálnej služby, táto fyzická osoba má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na 
riešenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie.  
 Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na 
sociálnu službu, ktorý obsahuje: 

 stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

 znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým 
zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a 
pri základných sociálnych aktivitách, 

 návrh druhu sociálnej služby, 

 určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

 
Tabuľka č. 24.  - Prehľad posudkovej činnosti v obci Dubovica 
 

Ukazovateľ 2009 2010 

Lekárske posudky 0 4 

Sociálne posudky 0 4 

Posudky - odkázanosť na SS 0 4 

Rozhodnutia - odkázanosť na SS 0 4 

Rozhodnutia - odkázanosť na OS 0 3 

Rozhodnutia - odkázanosť na SS v ZS 0 1 

Uzatvorené zmluvy - poskytovanie OS 0 3 

Zdroj: Spoločná úradovňa Lipany, stav k 31.12.2010 

Vysvetlivky: 

SS - sociálna služba (zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách) 

OS - opatrovateľská služba (zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách) 

ZS - zariadenie pre seniorov  (zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách) 

ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby  (zákon 448/2008 Z.z. o  sociálnych službách) 
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6.4.   Poskytovatelia sociálnych služieb v obci 

 

 

 Sociálne služby občanom obce poskytuje jeden poskytovateľ a to obec v súčinnosti                                
so Spoločnou úradovňou Lipany, ktorá zabezpečuje administráciu poskytovania sociálnych služieb                     
v obci. 
 

Tabuľka č. 25.  - Poskytovatelia sociálnych služieb v obci 
 

Poskytovatelia 
sociálnych 

služieb 

Doba 
existencie 

Oblasť 
pôsobnosti 

Sídlo 
poskytovateľa 

Zriaďovateľ 
Štatutárny 

zástupca resp. 
zodp. osoba 

OcÚ od r. 2003 
opatrovateľská 

 služba 
Dubovica 

Obec 
Dubovica 

Bystrík Hudák 

Zdroj: OcÚ, k 31.12.2010 
 

6.5.   Financovanie sociálnych služieb v obci 
 

Tabuľka č. 26 poskytuje prehľad finančných zdrojov obce - vývoj v rokoch 2005 - 2009. Obec 
sociálnej oblasti venuje náležitú pozornosť.  Z analytickej časti je evidentné, že okrem TSP 
a opatrovateľskej služby finančné zdroje obec vynakladá aj na činnosť klubu seniorov, na 
marginalizovanú rómsku komunitu, modernizáciu DPS či DSS RhS. Detailnejší prehľad výdavkov 
vynaložených na sociálnu oblasť v obci Dubovica poskytuje tabuľka č.26. 
 

Tabuľka č. 26. - Financovanie sociálnych služieb - prehľad 
 

P.č. Ukazovateľ 
2005 

v tis. € 
2006 

v tis. € 
2007 

v tis. € 
2008 

v tis. € 
2009 

 v tis. € 

  1. Celkový objem finančných prostriedkov 
obce v rokoch, z toho: 

3 983 3 884 5 178 7 402 9 098 

  1.1. Rozpočet obce v soc. oblasti: 2 954 1 660 3 552 5 311 8 302 

  1.2. Granty, dotácie a pod. spolu: 0 0 0 0 0 

  1.2.1. Sociálna terénna práca 0 0 0 0 0 

  1.2.2. Osobitný príjemca 0 0 0 0 0 

  1.2.3. Hmotná núdza 1 029 1 394 1 461 697 596 

  1.2.4. Ostatné výdavky na soc. oblasť 0 830 166 1 394 200 

 Zdroj: OcÚ  
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7.    Nezamestnanosť  
 

7.1.   Vývoj nezamestnanosti  
 

Situácia v oblasti nezamestnanosti sa v obci každoročne menila. Kým v roku 2007 bolo 64 
občanov obce  evidovaných  na ÚPSVaR (ďalej len UoZ), v rokoch 2009 a 2010 počet nezamestnaných 
občanov bol dvojnásobný. Nepriaznivý stav súvisiaci s nezamestnanosťou  je dôsledkom dopadov 
ekonomickej krízy v roku 2009. Tabuľka č. 27 poskytuje pohľad na vývoj počtu tzv. rizikových 
kategórií nezamestnaných občanov obce. Najvýraznejšie zastúpenie mali UoZ vedení v evidencii na 
ÚPSVaR viac ako 24 mesiacov, UoZ vo veku 15 - 24 rokov a UoZ nad 50 rokov veku. Ide o kategórie 
nezamestnaných, ktoré na trhu práce len veľmi ťažko nachádzajú pracovné uplatnenie a je im 
potrebné venovať aj z úrovne obce náležitú pozornosť, nakoľko s dĺžkou evidencie na ÚPSVaR 
zároveň narastá miera ich sociálnej odkázanosti. 

 
Tabuľka č. 27. - Nezamestnanosť vybraných kategórií UoZ v obci Dubovica - vývoj  

 

Nezamestnanosť                    
(vybrané ukazovatele) 

Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

UoZ (celkom)   64 61 123 120 

UoZ nad 24 mes. 16 21 18 22 

UoZ - 15 - 24 r. 13 21 22 19 

UoZ nad 50 r.               11 11 21 19 

UoZ - st. vzd. 0 a 1              6 25 8 7 

Zdroj: ÚPSVaR v Prešove,  stav 31.12. príslušného roka 
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Tabuľka č. 28. - UoZ v roku 2010 z hľadiska veku 
 

Nezamestnaní podľa veku 

 Vek UoZ Celkom 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 

Počet UoZ               
(Rok 2010) 

120 0 0 0 0 0 19 13 12 22 20 15 10 7 2 

Zdroj: ÚPSVaR v Prešove,  stav 31.12.2010 
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Graf  č. 17. 
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Tabuľka č. 29. - UoZ v roku 2010 z hľadiska dĺžky evidencie 
 

Obdobie                    
( v mesiacoch) 

do 3 3 - 6 7 -9 10 -12 13 - 24 nad 24. Celkom 

Počet UoZ                  
(rok 2010) 

35 15 11 12 25 22 120 

Zdroj: ÚPSVaR v Prešove,  stav 31.12.2010 
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7.2.  Dávky v hmotnej núdzi 

 
Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi (DHN) v roku 2010 dokumentuje tabuľka č. 30. Z nej 

je evidentné, že k 31.12.2010 DHN poberalo celkom 26 občanov obce Dubovica. Najvýraznejšie 
zastúpená bola skupiny poberateľov DHN v rámci kategórie UoZ nad 50 rokov veku a UoZ 
evidovaných na ÚPSVaR nad. 24 mesiacov. 
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Tabuľka č. 30. - Dávky v hmotnej núdzi - prehľad 
 

DHN 
(Vybrané ukazovatele) Rok 2010 

DHN celkom 26 

UoZ nad 24 mesiacov 11 

UoZ  15 - 24 rokov 1 

UoZ nad 50 rokov 11 

UoZ so stupňom vzdelania 0 a 1 5 

Zdroj: ÚPSVaR v Prešove,  stav 31.12.2010 
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Tabuľka č. 31 poskytuje prehľad o celkovom počte poberateľov DHN k 31.12.2010, ako aj počet 

poberateľov u ktorých boli na DHN odkázané aj maloleté deti. Tabuľka taktiež poskytuje prehľad 
o poberateľoch príspevku na bývanie. 

 
Tabuľka č. 31. - Dávky v hmotnej núdzi - špecifické ukazovatele 
 

Ukazovateľ 
Okres  

Sabinov 
Obec 

Dubovica 
% podiel  

ku okresu 

Celkový počet poberateľov dávky v 
hmotnej núdzi 

2901 32 1,10 

Z toho počet poberateľov, u ktorých 
boli na dávku odkázané aj 
nezaopatrené deti 

1387 9 0,65 

Celkový počet odkázaných osôb 
 na dávku v hmotnej núdzi 

9315 - - 

Celkový počet osôb, ktorým bol 
poskytovaný príspevok na bývanie 

1058 23 2,17 

Zdroj: ÚPSVaR v Prešove,  stav 31.12.2010 
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8.   Cieľové  skupiny  
 

Na základe východiskovej analýzy, analytických prieskumov, ako aj vo vzťahu k potrebám 
občanov obce, monitorovaných formou dotazníkového prieskumu, bolo  komunitné plánovanie 
sociálnych služieb v obci Dubovica zamerané špecificky na tri nosné cieľové skupiny občanov obce: 

 Seniori  

 Deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia 

 Ťažko zdravotne postihnutí občania 
 

8.1.   Seniori 

 

Starnutie populácie, t.j. zvyšovanie podielu starších a starých ľudí v spoločnosti sa na základe 
demografických prognóz jednoznačne ukazuje ako neodvratne prebiehajúci proces. Starší a starí 
ľudia predstavujú stále rastúcu skupinu občanov, pričom regióny východného Slovenska nie sú 
výnimkou, vrátane obce Dubovica. Je preto nevyhnutné, aby sa táto skupina občanov žijúcich v obci 
stala predmetom intenzívnejšieho záujmu, prioritne z hľadiska rôznorodej a komplexnej sociálnej 
starostlivosti.  

Sociálne zabezpečenie seniorov predstavuje  v širšom slova zmysle súbor inštitúcií, zariadení                       
a činností na predchádzanie, zmierňovanie a odstraňovanie ťaživých sociálnych situácií seniorov, ktorí 
v takú pomoc potrebujú. Zaraďuje sa medzi jedno zo sociálnych práv vo vyspelých štátoch. Seniorská 
problematika je dnes vysoko aktuálnou témou, ktorá si zasluhuje, ale bude aj v budúcich rokoch 
vyžadovať zvýšenú pozornosť. Ide o sociálny jav, ktorý sa v svojej podstate prejavuje, avšak nie vždy 
je možné odhadnúť jeho podstatu, jeho vývoj a s tým spojené problémy. Preto aj nastavenie 
optimálnych sociálnych služieb pre seniorov, prioritne preventívneho charakteru je pomerne zložité 
a závisí od finančných možností obce, ale aj od spolupráce zainteresovaných subjektov, seniorov 
nevynímajúc.  

8.2.  Deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia 

 
Sociálne služby vo vzťahu k predmetnej cieľovej skupine  je potrebné  prioritne orientovať na 

ohrozené rodiny, rodiny v kríze a mladých ľudí. 
Ohrozená rodina - rodina, ktorá sa ocitla pod vplyvom vonkajších a vnútorných faktorov, ktoré 

ju ohrozujú. Najčastejšie ide o 

 neadekvátne rodičovstvo t.z. neadekvátne rodičovské postoje /hodnoty/ vzory, zručností 

 dlhodobá nezamestnanosť 

 strata bývania, resp. rodina/jednotlivec žije len v sociálnej ubytovni a nedisponuje priestormi 
vhodnými na bývanie 

 užívanie alkoholu alebo iných návykových látok (najmä ako prostriedok na odbúranie stresu) 

 náhle životné zmeny alebo iné stresory 

 upadanie prostredia, v ktorom rodina žije 

 chudoba, sociálne vylúčenie 
Pri ohrozenej rodine sa nemuselo nevyhnutne vyskytnúť problémové - neželané správanie, ktoré by 
priamo ohrozilo dieťa či iného člena rodiny. 

Rodina v kríze - rodina, v ktorej sa vplyvom ohrozujúcich faktorov vyskytlo problémové 
(neželané) správanie, najmä násilie, agresia, zneužívanie a zanedbávanie detí, zneužívanie alkoholu                  
a iných návykových látok. Dlhodobým neriešením krízovej situácie dochádza k rozkladu rodiny,                        
v konečnom dôsledku až odlúčenie detí od rodičov na základe rozhodnutia súdu. Krízové situácie                   
v rodine môžu mať však aj „mäkšiu podobu “,a to najmä nesúlad medzi partnermi, nevera, rozchod, 
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rozvod manželov. Aj v takýchto situáciách dochádza k akútnemu alebo chronickému zhoršeniu 
psychickej pohody členov rodiny a najmä detí. 

 

8.3.  Ťažko zdravotne postihnutí občania (ŤZP) 

 
Zdravotné postihnutie je charakterizované závažnou poruchou fyzickej, psychickej alebo 

intelektovej funkcie jedinca s trvalými následkami, ktoré sú spojené s obmedzenou schopnosťou 
vzdelávania, obmedzenou pracovnou schopnosťou, zvýšenými nárokmi na zdravotnícku a sociálnu 
starostlivosť, ako aj podstatne zníženou kvalitou života. 
Zdravotné postihnutie je bližšie určené: 

 druhom postihnutia 

 stupňom poruchy 

 dĺžkou trvania 
KPSS sa vo vzťahu k ŤZP občanom obce (bez rozdielu veku) sa špecificky zameriaval aj na  túto 

skupinu občanov so zámerom  podporiť  sociálnu  integráciu  zdravotne postihnutých občanov vo 
všetkých oblastiach  života. Mnohé potreby sa však výrazne prelínali so skupinou  seniorov, resp. detí 
mládeže a rodín v riziku sociálneho vylúčenia. Vzhľadom k veľkosti obce, ako aj k početnosti 
predmetnej cieľovej skupiny sa problémy ŤZP občanov obce posudzovali komplexne a v úzkej 
súčinnosti s inými cieľovými skupinami KPSS.  

 

8.4.  SWOT analýza cieľových skupín (CS) 
 

 

SENIORI 
 

Silné stránky  
 

Interné vlastnosti CS,  
ktoré jej môžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa 

 

Slabé stránky  
 

Interné vlastnosti skupiny,  
ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa 

 Opatrovateľská služba  

 Zabezpečovanie donášky stravy XXL Lipany 

 Zabezpečovanie stravy v ŠJ 

 Existencia MVO v obci 

 Denné centrum  (klub dôchodcov)  

 Kompenzácie pre seniorov v zmysle zákona č. 
447/2008 z úrovne ÚPSVaR 

 Pozitívny postoj samosprávy k problematike 
seniorov - záujem z úrovne OcÚ 
o skvalitňovanie a sieťovanie sociálnych 
služieb pre seniorov 

 Pravidelné kultúrne a spoločenské aktivity pre 
seniorov  z úrovne obce (Deň matiek,  
 Mesiac úcty k starším a pod. -  zabezpečenie 
kultúrneho programu, občerstvenie + darček) 

 Postupné odstraňovanie bariér v obci 

 Existujúca spolupráca seniorov s OcÚ 
a vzájomná komunikácia 

      Ženská spevácka skupina „Dubovičanka 

 

 Existujúce bariéry v obci  

 Nedostatok vhodných priestorov pre seniorov 
-  na stretávanie  
-  na vytváranie nových druhov služieb  a 

aktivít pre seniorov 

 Nedostatok finančných prostriedkov na 
zriaďovanie nových služieb  

 Nízke finančné ohodnotenie osôb ktoré 
pracujú v sociálnej sfére  

 Nezáujem seniorov o veci verejné 
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DETI, MLÁDEŽ a RODINY V RIZIKU SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA 
 

Silné stránky  
 

Interné vlastnosti CS,  
ktoré jej môžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa 

 

Slabé stránky  
 

Interné vlastnosti skupiny,  
ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa 

 

 Poskytovanie odborných poradenských služieb 
(PS) -  ÚPSVAR Prešov - pracovisko v Lipanoch   

- poskytovanie poradenských služieb vo všetkých 
oblastiach (Odbor služieb zamestnanosti, 
Odbor soc. vecí a rodiny) 

- poskytovanie poradenských služieb 
v priestoroch ÚPSVaR - informatívneho 
charakteru 

 Organizácie (MVO a pod.)pracujúce v obci 

- DHZ 
- Futbalový klub 
- Stolnotenisový klub 
- Kultúrna komisia 
- Komisia pre mládež, šport a cestovný ruch 

 Integrácia hendikepovaných detí, žiakov a 
študentov   

- Poskytovanie bezlepkovej stravy 

 Organizovanie rôznych podujatí pre deti, 
mládež a rodiny  

- MDD - športové popoludnie 
- Mikuláš - rozsvietenie vianočného stromčeka 
- Novoročný koncert 
- MDŽ 
- Deň matiek 
- Dubovický jurmak 
- Mesiac úcty k starším 
- Karneval 
- Futbalový turnaj neregistrovaných hráčov 
- Stretnutia rodákov 

- Silvestrovský obecný ples 
 Existencia MVO v obci   

- Dobrovoľný hasičský zbor  
- Poľovnícke združenie žliabky  
- Červený kríž  

 Absentujúca spolupráca medzi 
organizáciami  
- nedostatočné prepojenie štátnej správy 

a samosprávy pri riešení problémov 
v rodinách 

- chýba ochota a potreba organizácii 
spolupracovať  

 Nedostatočná medializácia problémov 
komunity  

 

 Minimálne možnosti integrácie po ukončení 
šk. dochádzky (pracovná integrácia) 

 Nedostatočná prepojenosť vzdelávacieho 
procesu s trhom práce (vo vzťahu k sociálne 
znevýhodneným skupinám obyvateľstva) 

 

ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ OBČANIA 
 

Silné stránky  
 

Interné vlastnosti CS,  
ktoré jej môžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa 

 

Slabé stránky  
 

Interné vlastnosti skupiny,  
ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa 

 
 

 Rozvoz stravy 

 Obec poskytuje jednorazové finančné príspevky 
pre ŤZP občanov 

 Systém kompenzácií z úrovne ÚPSVaR (štátu) 

 Pozitívny postoj obce k problematike ŤZP 
občanov - záujem o skvalitňovanie a sieťovanie 
soc. služieb pre ŤZP 

 Nedostatok finančných prostriedkov na 
zriaďovanie nových služieb  

 Chýba dobrovoľnícka aktivita v obci v soc. 
oblasti 

 Málo bezbariérových spojov a autobusov 

 Nedostatok pracovných miest pre občanov    
s ŤZP 
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 Postupné odstraňovanie bariér v obci  

 Existujúca spolupráca ŤZP občanov s OcÚ 
a vzájomná komunikácia 

 Zdravá populácia vníma pozitívnejšie zdravotne 
znevýhodnených a zdravotne postihnutých ako 
v minulosti 

 Možnosť zapájať sa do spoločenského 
a kultúrneho života v obci 

 Existujúca web stránka obce 
 

 Nedostatok informácii  o skúsenostiach 
s prácou s ŤZP občanmi  zo zahraničia 

 Existencia psychologických  bariér verejnosti 
voči ŤZP občanom 

 Málo možností rehabilitácie a relaxácie pre 
ŤZP občanov v mikroregióne 

 Chýba všeobecné informačno-poradenské 

centrum pre ŤZP občanov v mikroregióne 

 

Príležitosti  

Externé podmienky, ktoré môžu pomôcť všetkým CS k 
dosiahnutiu cieľov stanovených v rámci KPSS   

 

 

Ohrozenia  
Externé podmienky, ktoré môžu sťažiť CS 

dosiahnutie cieľa v rámci KPSS 

 Využiť  príležitosti  získať finančné zdroje z ESF 
(jednotlivé OP) 

 Vytvoriť  funkčný a efektívny systém 
spolupráce zainteresovaných subjektov 

 Profesionalizovať  prácu s CS 

 Využiť pozitívne a v praxi overené skúsenosti 
z iných krajín  

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

 Vytvoriť nové pracovné príležitosti pre CS 
(chránené dielne, chránené pracoviská) 

 Medializáciou problémov CS zapojiť  do 
participácie na ich riešení širokú verejnosť  

 Rozšíriť sieť poskytovaných sociálnych služieb 
z úrovne samosprávy 

 

 Nedostatok finančných zdrojov na 
rozširovanie a skvalitňovanie sociálnych 
služieb pre CS 

 Zlé nastavenie grantových  programov  
(nezodpovedajúcich potrebám komunity) 

 Systém financovania projektov (formou 
refundácie oprávnených výdavkov) 

 Nezáujem a neochota relevantných 
subjektov spolupracovať 

 Stereotypy a predsudky v rodinách 
a spoločnosti 

 Anonymita a individualizmus jedinca 
v spoločnosti 

 Byrokratický prístup relevantných inštitúcií 

 Legislatíva nekorešpondujúca s reálnymi 
potrebami CS  

 Zneužívanie a politizácia problémov CS 

 Nesystematické nastavenie financovania v 
soc. oblasti (zákon nekorešpondujúci 
s dopytom)  

 

8.5.  Prioritné problémy  CS 
 

Skutočnosť, že v obci došlo za posledné obdobie k migrácii mladých ľudí a značnú časť 
populácie v obci tvoria občania v poproduktívnom veku - seniori, sa odzrkadlili aj na prioritných 
problémoch v oblasti poskytovania sociálnych služieb, ktoré boli vyšpecifikované na základe výstupov 
analytickej časti komunitného plánovania sociálnych služieb, dotazníkového prieskumu a stretnutí so 
zástupcami obcí v rámci procesu komunitného plánovania sociálnych služieb. Po dôkladnom zvážení 
výstupov boli  problémové oblasti v oblasti poskytovania sociálnych služieb v obci Dubovica zhrnuté 
do nasledovných problémových oblastí,  konkrétne: 

1. Chýbajúce funkčné denné centrum  (DC)v obci  

2. Existujúce Bariéry v obci - obchody, kostol, škola 

3. Absencia voľnočasového centra (prevencia, vzdelávanie, pohybové aktivity a pod.) 

4. Absencia poradenských služieb a služieb informačného charakteru  

5. Zabezpečovanie kvalifikovanej opatrovateľskej služby  
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8.6.  Vízia a ciele v oblasti sociálnych služieb  

 
Proces komunitného plánovania sociálnych služieb v obci Dubovica bol realizovaný tak, aby sa 

prostredníctvom prijatých opatrení podarilo postupne do roku 2016 naplniť víziu v oblasti sociálnych 
služieb, ktorá bola v rámci KPSS v obci Dubovica zadefinovaná nasledovne:  

 
 

 

„Kvalitná a komplexná sociálna starostlivosť  
zameraná prioritne  na pomoc najzraniteľnejším skupinám obce Dubovica. “ 

  
 
 
 

Dosiahnutie víze obec Dubovica plánuje zrealizovať napĺňaním tzv. špecifických cieľov, ktoré sú 
zamerané prioritne na elimináciu problémových oblastí, definovaných v procese KPSS. Z kapacitných, 
technických a aj legislatívnych dôvodov sa proces KPSS zameral na tie problémy, ktorých eliminácia je 
prioritne v kompetencii obce a ktorých naplnenie je pre obec efektívne, účelové, finančne dostupné  
a rentabilné. 

 

Špecifický cieľ 1 

„Zriadiť  Denné centrum pre občanov obce Dubovica  s prioritným zameraním na seniorov, mládež                  
a matky s malými deťmi.“  

Špecifický cieľ 2 

 „Odstrániť  existujúce bariéry v obci.“ 

Špecifický cieľ 3 

„Zvýšiť informovanosť a rozšírenie poradenstva v sociálnej oblasti v obci Dubovica.“ 

 

8.7.  Opatrenia  

 
Naplnenie jednotlivých špecifických cieľov plánuje obec Dubovica do roku 2016 dosiahnuť 

realizáciou nižšie uvedených opatrení, ktoré sú detailne popísané v nasledujúcej časti.  

Špecifický cieľ 1 

„Zriadiť  Denné centrum pre občanov obce Dubovica  s prioritným zameraním na seniorov, mládež                  
a matky s deťmi predškolského veku.“  
 

 

Opatrenie č. 1 
Zriadenie denného  centra (DC) v obci Dubovica  
 

Charakteristika opatrenia: 
V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (§ 56, ods. 2, písm. b) sa v dennom centre 
poskytuje sociálna služba počas dňa  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe                        
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo 
starému rodičovi s vnukom  alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje  najmä sociálne 
poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť.  
Potrebu zriadenia Denného centra v obci podčiarkujú aj nižšie uvedené skutočnosti: 

 Počet  seniorov v obci v roku 2010 - cca 300 (každoročne počet seniorov, resp. občanov 
v poproduktívnom veku v obci narastá). 

 Počet  mladých ľudí v obci (v predproduktívnom veku) v roku 2010 - cca 300 (počet mladých 
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ľudí má klesajúcu tendenciu). 

 Počet  matiek s deťmi predškolského veku - cca 60 - 70. 

 V obci dosiaľ nie je zriadené voľnočasové centrum, zamerané na efektívne a zmysluplné 
trávenie voľného času (napr. realizácia športových aktivít, vzdelávacích aktivít, osvetových 
aktivít a pod.). 

 Obec Dubovica  má vo vlastníctve priestory v budove Viacúčelového domu, ktoré si vyžadujú 
len minimálne úpravy a vybavenie nábytkom a potrebnými zariadením. Po realizácii úprav 
a dovybavení priestorov je tieto možné využívať ako Denné centrum v zmysle zákona                               
č. 448  / 2008 Z.z. o sociálnych službách.  

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Zabezpečenie dostupnosti služieb Denného centra pre občanov obce, prioritne pre  seniorov, 
mládež  a matky s deťmi predškolského veku 

 Kvalitné a efektívne využívanie voľného času občanov obce v Dennom centre  

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1 - Spracovanie projektového zámeru na zabezpečenie služby 
A2 - Získanie finančných prostriedkov na zriadenie Denného centra 
A3 - Úpravy priestorov v budove viacúčelového domu (vymaľovanie a pod.)  
A4 - Vybavenie interiéru denného centra nábytkom  (stoly, stoličky, skrine, sedacia súprava a pod.) 
A5 - Nákup PC techniky a pripojenie na internet 
A6 - Poverenie zodpovednej osoby  správou a prevádzkovaním Denného centra 
A7 - Odovzdanie Denného centra v obci do prevádzky 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 

 2011- 2012 

Zodpovedný realizátor opatrenia: 

 Obec  

Spolupracujúce subjekty: 

 ÚPSVaR (aktivačné práce - maľovanie) 

 Miestni podnikatelia 

 MVO v obci 
Počet klientov: 
Nekvantifikuje sa - Denné centrum bude k dispozícii všetkým občanom obce 

Predpokladané finančné náklady: 

 cca 5 000,- € - 6 000,- € 

Zdroje financií: 

 Obec  

 ÚPSVaR 

 Nadácie, granty, dotácie a pod. 

Efektivita: 

 Rozšírenie sociálnych služieb o nový typ služieb - Denné centrum 

  Efektívne využívanie voľného času (seniori, mládež, matky s deťmi predškolského veku a pod.) 

 Preventívna forma aktivít pre klientov Denného centra 
 

Ľudské zdroje:  

 Predpoklad - 1 osoba (prevádzka DC) + osoby zapojené do úprav  

Priestorové zdroje: 

 Budova obecného úradu - Viacúčelový dom obce 
 

 
 
Špecifický cieľ 2 
„Odstrániť  existujúce bariéry v obci.“ 
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Opatrenie č. 2 
Odstránenie  existujúcich bariér v obci 
 

Charakteristika opatrenia: 
V obci Dubovica existujú budovy, ku ktorým majú ťažší prístup prioritne starší občania, občania so 
zdravotnými obmedzeniami, matky s kočíkmi a pod. Konkrétne: 

 predajňa COOP Jednota 

 kostol 

 základná škola 

 budova obecného úradu a Viacúčelového domu 
Opatrenie je preto orientované na elimináciu existujúcich bariér v obci a zvýšenie dostupnosti 
jednotlivých služieb pre občanov žujúcich v obci. 

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Odstránené bariéry 

 Spokojnosť ŤZP občanov, seniorov, matiek s kočíkmi a širokej verejnosti 

 Zvýšenie dostupnosti služieb v obci  

 Zvýšenie bezpečnosti vo vzťahu k mobilite ŤZP občanov, seniorov, matiek s kočíkmi a širokej 
verejnosti 

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1 -  Monitoring existujúcich bariér  
A2 -  Rokovania so zástupcami COOP Jednota, cirkvi, ZŠ a potenciálnymi sponzormi 
A3 -  Postupné odstraňovanie bariér v obci   

(Zhotovenie kovového nadjazdu k budovám kostola, COOP Jednota a základnej školy) 
A4 -  Spracovanie projektovej dokumentácie (schodolez k budove OcÚ) 
A5 -  Zakúpenie a montáž schodolezu na obecný úrad  
A6 -  Odovzdanie zrekonštruovaných a upravených objektov do prevádzky  

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 
2012 - 2013  

Zodpovedný realizátor opatrenia: 

 Obec  

Spolupracujúce subjekty: 

 UPSVaR  (v rámci aktivačnej činnosti) 

 COOP Jednota 

 Rímskokatolícka cirkev 

 ZŠ Dubovica 

 Miestni podnikatelia (Vladimír Timčo – sponzor pre nadjazdy) 

Počet klientov: 

 Nekvantifikuje sa  

Predpokladané finančné náklady: 

 1 000 - 2000,- € - nadjazdy 

 Cca 5 000,- € - schodolez  

Zdroje financií: 

 OcÚ - vlastné zdroje 

 Sponzori 

 Nadácie, granty, dotácie, MPSVaR a pod. 

Riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných prostriedkov 

 Nedostatočná participácia občanov obce a nezáujem zo strany občanov 

Efektivita: 

 Zvýšenie dostupnosti služieb v obci 

 Zvýšenie bezpečnosti vo vzťahu k mobilite občanov s ŤZP, seniorov a matiek s kočíkmi 
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Ľudské zdroje: 

 Nekvantifikuje sa 

Priestorové zdroje: 

 Viacúčelový dom obce  

 COOP Jednota 

 Kostol 

 ZŠ 

 
Špecifický cieľ 3 

„Zvýšiť informovanosť a rozšírenie poradenstva v sociálnej oblasti v obci Dubovica.“ 
 
 

Opatrenie č. 3 
Poskytovanie poradensko - informačných služieb so zameraním na problematiku sociálnej pomoci 
a sociálnych služieb v obci Dubovica. 
 

Charakteristika opatrenia:  
Vzdialenosť obce Dubovica od okresného a krajského mesta značne eliminujú dostupnosť  ku 
konkrétnym formám poradensko-informačných služieb pre občanov obce. Z dotazníkového 
prieskumu, ako aj z pravidelných stretnutí s občanmi obce vyplynul dopyt občanov obce, súvisiaci  
s poskytovaním  poradensko-informačných služieb so zameraním na problematiku sociálnej pomoci 
a sociálnych služieb priamo v obci Dubovica (nezamestnanosť, ŤZP občania a občania so zdravotnými 
znevýhodneniami, seniori,  rôzne závislosti a pod.). 

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Dostupnosť informácii a sociálneho poradenstva pre seniorov, ŤZP, deti, mládeže a rodiny 
v riziku sociálneho vylúčenia i ostatných občanov 

 Spokojnosť občanov  

 Zvýšenie rozsahu a kvality služieb v sociálnej oblasti 

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1 -  Spracovanie projektového zámeru „Zriadenie poradensko-informačného centra“(PIC) 
A2 -  Zabezpečenie vhodných priestorov na poskytovanie informácií 
A3 -  Personálne zabezpečenie pre výkon služieb v rámci PIC   

 (osoba spĺňajúca kvalifikačné predpoklady pre poskytovanie základného sociálneho poradenstva   
s využitím nástrojov APTP - napr. absolventská prax, aktivačná činnosť a pod.)  

A4 -  Materiálno-technické zabezpečenie priestorov  
         (stôl stolička, skriňa, PC + pripojenie na internet, farebná tlačiareň na tlačenie informačných    
           letákov a pod.) 
A5 -  Poskytovanie poradensko-informačných služieb so zameraním na problematiku sociálnej pomoci 

a sociálnych služieb v obci všetkými dostupnými formami (pracovník PIC, prednášky, besedy 
informačné letáky, obecné noviny, web stránka obce a pod.) 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 

 2012 

Zodpovedný realizátor opatrenia: 

 OcÚ 

Spolupracujúce subjekty:  

 ÚPSVaR  (aktivačná činnosť) 

 PSI Šariš  

 VÚC 

Počet klientov: 

 Nekvantifikuje sa  

Predpokladané finančné náklady: 
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 Cca 2 000,- € ročne - náklady na odmenu pracovníka 

 Cca 3 000,- € náklady na MTZ a vybavenie PIC 

Zdroje financií: 

 OcÚ 

 ÚPSVaR 

 MPSVaR SR 

 Nadácie, granty, dotácie a pod. 

Riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných prostriedkov  

 Nezabezpečenie kvalifikovanej osoby 

Efektivita: 

 Skvalitnenie a zvýšenie dostupnosti informačno-poradenských služieb v obci  

 Vytvorenie pracovnej príležitosti v obci 

Ľudské zdroje: 

 1 osoba (pracovník PIC) - 1/2 úväzok 

 Odborní lektori - podľa dopytu klientov PIC 

Priestorové zdroje: 

 Budova obecného úradu - Viacúčelový dom 
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9.    Monitoring  a implementácia 
 

Súčasťou implementácie komunitného  plánu sociálnych služieb je funkčný systém kontroly 
monitorovania a aktualizácie komunitného plánu. Po ukončení procesu komunitného plánovania 
bude vytvorená tzv. monitorovacia skupina, ktorá bude v stanovených časových intervaloch 
pravidelne kontrolovať stav realizácie jednotlivých aktivít v rámci konkrétnych opatrení.  

Výstupy spracované vo forme monitorovacej správy budú predkladané v pravidelných 
intervaloch obecnému zastupiteľstvu, ktoré ich posúdi, prípadne navrhne zmeny aktivít. Zmeny 
v komunitnom pláne budú podliehať schvaľovaniu v obecnom  zastupiteľstve.  
 

Plán monitoringu 

 

Kód 
opatrenia 

Názov opatrenia Doba trvania 
Monitorovacia 

komisia 
Termín 

monitoringu 

1. Zriadenie denného  centra (DC) 
v obci Dubovica 
 

Rok 
2011 - 2012 

 

- zamestnanec  OcÚ 
- člen OcZ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI Šariš 

Ročne 
september 

2. Odstránenie  existujúcich bariér 
v obci  

Rok 
2012 - 2013 

- zamestnanec  OcÚ 
- člen OcZ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI Šariš 

Ročne 
september 

3. Poskytovanie poradensko - 
informačných služieb so zamera-
ním na problematiku sociálnej 
pomoci a sociálnych služieb 
v obci Dubovica 

Rok 
2012 

 

- zamestnanec  OcÚ 
- člen OcZ 
- zástupca CS 
- zástupca PSI Šariš 

Ročne 
september 

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Dubovica má strednodobý časový charakter,                           
je spracovaný na obdobie piatich rokov 2011 - 2016. Ide o otvorený dokument v rámci ktorého sa 
nevylučujú jeho prípadné úpravy, korekcie a doplnky v danom období. Úpravy a zmeny  Komunitného 
plánu sociálnych služieb sú v kompetencii riadiacej  skupiny. Navrhované zmeny a úpravy vstúpia do 
platnosti po schválení  obecným zastupiteľstvom. 
Komunitný plán sociálnych služieb obce Dubovica na obdobie rokov 2011 - 2016  bol schválený  

uznesením OcZ číslo xxxxxxxxx  , dňa XX.YY.2011.  

 

 
                                                                                                    
 

Bystrík HUDÁK 
starosta obce 
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Príloha č. 1 
  

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu 

 
V priebehu mesiacov január - marec 2011 prebiehal v obci Dubovica dotazníkový prieskum ku 

komunitnému plánovaniu sociálnych služieb. Dotazníky boli distribuované občanom obce 
prostredníctvom osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie ku komunitnému plánovaniu sociálnych služieb 
a boli oboznámené s tým, ako je potrebné usmerňovať občanov pri spracovaní dotazníkov.  
Občanom obce bolo rozdaných celkom 50 dotazníkov, ktorých vyplnenie bolo na dobrovoľnosti 
respondentov. Spätnú väzbu poskytlo 29 občanov obce Dubovica, čo predstavuje 58 % 
distribuovaných dotazníkov a  1,94 % občanov žijúcich v obci Dubovica. Uvedený počet respondentov 
z kvantitatívneho hľadiska nemá rozhodujúci vplyv na  výsledný dokument - komunitný plán 
sociálnych služieb v obci Dubovica, avšak výstupy dotazníkového prieskumy boli riadiacou skupinou 
rešpektované a zohľadňované pri špecifikácii prioritných oblastí, na ktoré je potrebné plánovanie 
sociálnych služieb zamerať a ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. 

 

1. Základné údaje o respondentoch 
 

1.1.  Pohlavie 

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 29 respondentov, pričom spätnú väzbu poskytlo  
celkom 11 mužov a  18 žien.  Tabuľka č. 1 poskytuje pohľad na zastúpenie respondentov nielen                             
z kvantitatívneho hľadiska, ale aj z hľadiska pohlavia.  
 

Tabuľka č. 1 

1.A muž/žena - spolu Počet % podiel 

muž 11 37,93% 

žena 18 62,07% 

 
Graf. 1 

38%

62%

Celkový počet respondentov - podiel mužov a žien

muž

žena
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1.2. Vek 

 
 Zastúpenie respondentov dotazníkového prieskumu z hľadiska veku poskytuje nižšie uvedená 

tabuľka č. 2. Najviac respondentov bolo v produktívnom veku, pričom najpočetnejšie zastúpenie bolo 
vo veku 25 - 49 rokov - 14 osôb. 
 

Tabuľka č. 2 

1.B vek - spolu Počet % podiel 

do 18 5 17,24% 

18-24 4 13,79% 

25-49 14 48,28% 

50 - 60 6 20,69% 

60 a vyššie 0 0,00% 

 
Graf. 2 
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1.3. Stupeň ukončeného  vzdelania 
 

Členenie respondentov dotazníkového prieskumu z hľadiska dosiahnutého vzdelania detailne 
približuje tabuľka č. 3 a graf č. 3. Z kvantitatívneho hľadiska sa dotazníkového prieskumu zúčastnilo 
najviac občanov obce Dubovica so základným vzdelaním - 34,48 % / 10 osôb a so SO s maturitou -  
31,03 % / 9 osôb.  
 
 

Tabuľka č. 3 
 

1.C vzdelanie Počet % podiel 

bez vzdelania 0 0,00% 

základné 10 34,48% 

SO bez maturity 6 20,69% 

SO s maturitou 9 31,03% 

VŠ 4 13,79% 
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Graf. 3 
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1.4. Bydlisko 

Z hľadiska miesta trvalého bydliska sa dotazníkového prieskumu zúčastnili respondenti žijúci 
priamo v obci Dubovica, občania žijúci v separovanej a segregovanej osade sa prieskumu nezúčastnili.  
Zastúpenie respondentov vo vzťahu k bydlisku približuje detailnejšie nižšie uvedená tabuľka č. 4. 
 

Tabuľka č. 4 

1.D bydlisko Počet % podiel 

priamo v obci 28 96,55% 

v separovanej osade 0 0,00% 

v segregovanej osade 0 0,00% 

 
 
 

1.5. Ekonomická aktivita 
 

Prehľad respondentov z hľadiska typu ekonomickej aktivity je súčasťou tabuľky č. 5.                         
V najväčšom rozsahu bola zastúpená skupina respondentov z kategórie „zamestnanec“ - 48,28% 
respondentov. Druhú najpočetnejšiu  kategóriu respondentov tvorili študenti - 31,03 % 
respondentov.  
 
Tabuľka č. 5 

1.E ekonomická aktivita Počet % podiel 

zamestnanec 14 48,28% 

SZČO 0 0,00% 

nezamestnaný 3 10,34% 

starobný dôchodca 2 6,90% 

invalidný dôchodca 0 0,00% 

študent 9 31,03% 

iné, vpísať 1 3,45% 
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Graf.4 
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1.6. Rodinný stav 
 

Kategorizácia respondentov z hľadiska rodinného stavu tvorí súčasť tabuľky č. 6. 
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo najviac respondentov z kategórie ženatý/vydatá - až 48,28 %, 
druhé najväčšie zastúpenie mala kategória slobodných respondentov  - 34,58 %. Na treťom mieste z 
hľadiska početnosti bola kategória vdovec/vdova - 4 respondenti, čo prestavuje 13,79 %. Detailnejšie 
členenie respondentov z hľadiska rodinného stavu v percentuálnom zastúpení jednotlivých kategórií 
poskytuje graf č. 6. 
 
Tabuľka č. 6 

1.F rodinný stav Počet % podiel 

slobodný/á 10 34,48% 

ženatý vydatá 14 48,28% 

rozvedený/á 1 3,45% 

vdovec vdova 4 13,79% 

 

Graf.5 
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2.     Znalosť problematiky komunitného plánovania 

Od 1.1.2009 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, z ktorého 
o.i.  vyplýva obci povinnosť plánovanie sociálnych služieb pristúpiť komplexnejšie, so zameraním na 
všetky cieľové skupiny  a formy sociálnych služieb a sociálnej pomoci. Tabuľka č. 7 poskytuje pohľad 
na úroveň informovanosti občanov obce. 

 
Tabuľka č. 7 

2.Viete čo je KP Počet % podiel 

áno 7 24,14% 

nie 22 78,57% 
 

3.    Záujem o spoluprácu v procese KPSS 
 

Záujem aktívne participovať na tvorbe KPSS prejavili celkom 9 respondenti (31,03 %),                        
11 respondentov (37,93 %)  nemalo záujem o spoluprácu a 10 respondentov (34,48 %) sa nevedelo 
rozhodnúť,  či na procese KPSS bude aktívne participovať. Respondenti, ktorí prejavili záujem                                
o spoluprácu, preferovali spoluprácu prostredníctvom osobných konzultácií a prácou priamo                       
v skupine.   
 

Tabuľka č. 8  

3A.Chcete spolupracovať Počet % podiel 

áno 9 31,03% 

priamo v skupine 1 3,45% 

prostredníctvom elektronickej pošty 0 0,00% 

konzultácia s účastníkom 1 3,45% 

3B.Chcete spolupracovať  Počet % podiel 

nie 11 37,93% 

neviem 10 34,48% 

 
 

4.     Zaradenie respondentov z hľadiska súčasnej sociálnej situácie 

Z osloveného počtu respondentov až  65,52 % deklarovalo, že nemajú a nepociťujú sociálny 
problém. Z respondentov, ktorí v rámci dotazníkového prieskumu špecifikovali konkrétny sociálny 
problém z kvantitatívneho hľadiska najpočetnejšie boli zastúpení respondenti, ktorí sa ocitli v ťažkej 
životnej situácii - 17,24%, pričom detaily nešpecifikovali. Strategická časť KPSS bola aj z uvedeného 
hľadiska zameraná o.i. na problematiku rodín v ťažkej životnej situácii  a problematiku osôb so 
zdravotnými obmedzeniami. 
 

Tabuľka  č. 9 

4. Súčasná sociálna situácia Počet % podiel 

nemám problém 19 65,52% 

nezamestnaný 2 6,90% 

ťažká životná situácia* 5 17,24% 

zdravotný problém 4 13,79% 

po výkone trestu 0 0,00% 

odchovanec DD 0 0,00% 

iné 0 0,00% 
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4. Kategória - ťažká živ. situácia* Počet % podiel 

strata partnera 0 0,00% 

strata bývania 0 0,00% 

problém spolunažívania 1 3,45% 

osamelý rodič 0 0,00% 

iné 0 0,00% 

 
Graf.6 
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5.     Potreby občanov (respondentov) vo vzťahu k sociálnym problémom 
 

Potreby klientov - užívateľov sociálnych služieb boli zohľadňované pri stanovovaní priorít                               
v sociálnej oblasti. Neoddeliteľnú súčasť dotazníkového prieskumu tvorila oblasť, zameraná na 
monitoring prioritných potrieb občanov obce Dubovica. Z kvantitatívneho hľadiska najviac 
respondentov - 8 občanov (27,59%) pociťuje problém vo vzťahu k pracovnej integrácii, 4 občania 
(13,79%) za vážny problém považovali problém s nedostupnosťou zdravotnej starostlivosti. Detailný 
pohľad poskytuje  tabuľka č. 10 a graf č. 7. 
 

Tabuľka č. 10 

5. Sociálny problém Počet % podiel 

mobilita 3 10,34% 

sebaobslužné úkony 2 6,90% 

nedostupnosť zdravotnej starostlivosti 4 13,79% 

prac. integrácia 8 27,59% 

rehabilitácia 3 10,34% 

iné 1 3,45% 
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Graf č. 7 
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6.    Spolupráca s organizáciami a inštitúciami pri riešení  sociálnych   
       problémov 
 

Občania, žijúci v obci Dubovica v minimálnom rozsahu využívajú pri riešení konkrétnych 
sociálnych problémov inštitúcie, ktorým priamo z legislatívy vyplýva riešenie sociálnej problematiky, 
ale aj iné organizácie, ktoré zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci - viď. 
tabuľka č. 11.  V procese KPSS bola preto významná pozornosť venovaná problematike zvýšenej 
informovanosti občanov obce o sociálnej infraštruktúre vo vzťahu k typu a formám sociálnej pomoci         
z úrovne relevantných organizácií a inštitúcií.  
 

Tabuľka č. 11 

1. Na ktoré organizácie ste sa obrátili Počet % podiel 

obec 0 0,00% 

ÚPSVaR 8 27,59% 

poskytovateľ služieb MVO (neverejný poskytovateľ)  0 0,00% 

poskytovateľ služieb - štát, region.(verejný poskytovateľ) 0 0,00% 

súd 0 0,00% 

polícia 0 0,00% 

iné 1 3,45% 

 
 

7. Dopyt po sociálnej pomoci v rodinách, ktoré sa o niekoho dlhodobo starajú 

 
Monitoring dopytu po sociálnej pomoci, resp. sociálnych službách v rodinách, ktoré sa o niekoho 

dlhodobo starajú (z vážnych sociálnych, resp. zdravotných dôvodov), tvoril neoddeliteľnú súčasť 
dotazníkového prieskumu. Výsledky monitoringu potrieb približuje nižšie uvedená tabuľka č. 12 a graf 
č. 8.   V rámci dotazníkového prieskumu najviac rezonovala potreba poradenstva - v 13 prípadoch,  
opatrovateľská služba - 6 respondentov, kompenzácií - po 5 respondentov. Výstupy tejto časti 
dotazníkového prieskumu tvorili neoddeliteľnú súčasť KPSS a boli rešpektované pri tvorbe 
konkrétnych opatrení, zameraných na osoby so zdravotnými obmedzeniami. 
 



     
Komunitný plán sociálnych služieb obce Dubovica na roky 2011 -2016 |       46     --    

 

Tabuľka č. 12 

7.A - Zaistenie starostlivosti o blízkeho v rodinách,   
          ktoré sa o niekoho dlhodobo starajú                                                                                                                                                                                        Počet % podiel 

nič (rodina sa postará) 6 20,69% 

poradenstvo 13 44,83% 

kompenzácia 5 17,24% 

pomoc v meste, obci 2 6,90% 

opatrovateľská služba 6 20,69% 

pobyt pre osobu * 1 3,45% 

iné 0 0,00% 

7.B - Zaistenie starostlivosti o blízkeho, pobyt* Počet % podiel 

denný 0 0,00% 

týždenný 1 3,45% 

celoročný 0 0,00% 
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8.     Využívanie sociálnych služieb v súčasnosti 

Z respondentov, ktorí poskytli odpoveď na otázku súvisiacu s využívaním sociálnych služieb                 
v obci Dubovica len jeden  respondent uviedol využívanie sociálnych služieb, či už individuálne vo 
vzťahu k vlastnej osobe, resp., využívanie sociálnych služieb rodinnými príslušníkmi. Až 96,55 % 
respondentov sociálne služby nevyužíva z dôvodu nepociťovania akútnej potreby, alebo z dôvodu 
nedostatočnej informovanosti o poskytovaných sociálnych službách. V procese KP bola preto 
významná pozornosť venovaná zabezpečeniu dostatočnej informovanosti občanov a užívateľov 
sociálnych služieb o formách sociálnej pomoci. 

Tabuľka č. 13 

8. Využívanie poskytovanej sociálnej služby  Počet % podiel 

áno 1 3,45% 

nie 28 96,55% 

 
Proces KP a s ním súvisiaci dotazníkový prieskum bol zameraný aj na oblasti využívania 

sociálnych služieb a konkrétnych foriem sociálnej pomoci. Tabuľka č. 14. sa zameriava prioritne na 
oblasti zlepšenie v rámci poskytovaných sociálnych služieb.  
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Tabuľka č. 14 

Sociálne služby                                                                                     
(priamo v obci alebo mimo obec) 

Oblasti zlepšenia 

Kvalita Dostupnosť 
Poskytované 

súkromie 
Odbornosť 
personálu 

poradenstvo a prevencia (napr.UPSVaR ) 1 0 2 2    

domov sociálnych služieb pre deti 0 0 0 0 

domov sociálnych služieb pre dospelých 0 0 0 0 

domov dôchodcov 0 0 0 0 

domov - penzión pre dôchodcov 0 0 0 0 

zariadenie chráneného bývania 0 0 0 0 

detský domov 0 0 0 0 

náhradná rodinná starostlivosť - 
pestúnske rodiny 0 0 0 0 

profesionálne rodiny 0 0 0 0 

domov pre osamelých rodičov 0 0 0 0 

stanica opatrovateľskej starostlivosti 0 0 0 0 

útulok 0 0 0 0 

krízové stredisko 0 0 0 0 

resocializačné zariadenie pre drogovo 
závislých občanov 0 0 0 0 

rehabilitačné stredisko 0 0 0 0 

zariadenie opatrovateľskej služby 0 0 0 0 

klub dôchodcov 0 0 0 0 

jedáleň pre dôchodcov 0 0 0 0 

stredisko osobnej hygieny 0 0 0 0 

práčovňa 0 0 0 0 

terénna opatrovateľská služba 0 0 0 0 

prepravná služba 0 0 0 0 

vývarovňa 0 0 0 0 

terénna sociálna služba 0 0 0 0 

opatrovateľská služba 0 0 0 0 

hospice 0 0 0 0 

osobná asistencia 0 0 0 0 

materské centrum 0 0 0 0 

 

 

9.      Záujem o ďalšie sociálne služby 
            ( v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách) 

 
V súvislosti so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je v kompetencii samosprávy 

zabezpečovanie sociálnych služieb  a nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných 
životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú 

 nocľaháreň 

 útulok 

 domov na pol ceste 

 nízkoprahové denné centrum 

    zariadenie  núdzového bývania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Dopyt po konkrétnej forme sociálnej služby na zabezpečenie základných životných podmienok 
v obci Dubovica približuje detailne tabuľka č. 15. a graf č. 9.  
 

Tabuľka č. 15 

9. Sociálne služby na zabezpečenie základných životných podmienok Počet 

nocľaháreň 1 

útulok 1 

domov na pol ceste 3 

nízkoprahové denné centrum 2 

zariadenie núdzového bývania 12 

 
Graf č. 9 
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Sociálne služby na zabezpečenie  záklaných životných 
podmienok - dopyt

 
 
V rámci dotazníkového prieskumu bol monitorovaný aj záujem o nasledovné typy sociálnych 

služieb (SS):  

 sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 

 sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

 sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií 

 podporné služby 
Detailnejší prehľad poskytuje tabuľka č. 16. 
 
Tabuľka č. 16 

9. Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi Počet 

osobná starostlivosť 9 

SS v zariadení dočasnej starostlivosti 5 

SS v nízkoprahovom centre 7 

9. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie Počet 

SS pre odkázaných 8 

opatrovateľská služba 11 

prepravná služba 8 

sprievodcovská služba 1 

tlmočnícka služba 0 

sprostredkovanie tlmoč 0 

sprostredkovanie osobnej asistencie 3 

požičiavanie pomôcok 6 
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9. Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií Počet 

signalizácia a monitoring 7 

krízová pomoc 9 

9. Podporné služby Počet 

odľahčovacia služba 11 

opatrovnícke práva 8 

SS v dennom centre 6 

SS v integračnom centre 2 

SS v jedálni 0 

SS v práčovni 0 

SS v stredisku os. hygieny 2 

iné 0 
 

10.    Dopyt  po zariadeniach, resp. aktivitách v rámci prevencie v sociálnej  
          oblasti 
 

Neoddeliteľnou súčasťou sociálnych služieb a sociálnej pomoci sú aj aktivity a opatrenia 
preventívneho charakteru, ktoré sú zamerané prioritne na predchádzanie nepriaznivej sociálnej 
situácie. Oblasť prevencie tvorila taktiež súčasť dotazníkového prieskumu.  Z kvantitatívneho  
hľadiska bol zo strany respondentov najvyšší záujem o záujmové krúžky, aktivity v rámci klubovní, 
športoviská  a kultúrno - spoločenské aktivity.  Detaily prieskumu približuje tabuľka č. 19 a graf. č. 10. 
 

Tabuľka č. 19 

10. Prevencia Počet 

športoviská 10 

detské ihriská 8 

kultúrno -spoločenské aktivity 9 

klubovne, záujmové krúžky 18 

iné 4 
 

Graf č. 10 

21%

16%

18%

37%
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Prevencia v sociálnej oblasti - požiadavky respondentov

športoviská

detské ihriská

kult-spoloč aktivity

klubovne, záujm krúžky

iné

 

V úvode vyhodnotenia dotazníkového prieskumu bolo konštatované, že do dotazníkového 
prieskumu sa zapojilo cca 1,94 % občanov obce Dubovica. Aj napriek istej miere subjektivity 
dotazníkového prieskumu je možné konštatovať, že väčšina požiadaviek  respondentov bola 
zapracovaná do opatrení komunitného plánu sociálnych služieb obce Dubovica, či už samostatne, 
alebo ako súčasť jednotlivých opatrení. 
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Príloha č. 2 
 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb zachytené fotoobjektívom 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


