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ÚVOD 
 
 
 

 

Vážení občania,  

Komunitný plán sociálnych služieb obce Príslop bol spracovaný v zmysle zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Touto cestou sa k vám prihováram, aby som Vás v 

krátkosti oboznámil a predstavil Komunitný plán našej obce.  

Komunitný plán sociálnych služieb obce je vlastne určitá pomôcka, vďaka ktorej obec 

môže realizovať a plánovať potreby našich občanov zameraných na skvalitnenie 

poskytovania sociálnych služieb. Snahou obce je ísť v ústrety všetkým občanom obce, 

každej vekovej kategórie. Verím, že sa nám podarí uskutočniť a zrealizovať všetky ciele, 

ktoré sme si v komunitnom pláne určili. 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                                                               Jozef Blaško, v. r.         
                                                                                                              starosta obce Príslop   
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1. KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE – TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 
1.1 Komunitné plánovanie sociálnych služieb (KP) 
  

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  

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

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

 
1.2 Účastníci komunitného plánovania sociálnych 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.  
 
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.  
 
1.3 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.  
 
1.4 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 zabezpečuje aby sociálne 
služby zodpovedali miestnym potrebám a reagovali na miestne špecifika.  
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1.5 Podstata komunitného plánovania 
  

Zapájanie všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú, resp. sa môžu v budúcnosti 
dotýkať do otvoreného dialógu 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.  
 
1.6 Hlavné princípy komunitného plánovania  
 

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

 

 Zapájanie miestneho spoločenstva - rôzne formy oslovenia a zapojenia verejnosti 
tak, aby ponuka na spoluprácu bola zrozumiteľná (napr. podľa špecifík komunity, 
spôsobu 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 subjektami, 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 diskusii 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.  

 
 
1.7 Východiská a dokumenty nadväzujúce na tvorbu komunitného plánu 

Sociálne služby sú súčasťou verejných politík, v ktorých sa jednoznačne presadzuje 
ľudsko-právny rozmer a orientácia na potreby a preferencie ich prijímateľov a prijímateliek. 
Občania v dôsledku ich nepriaznivej sociálnej situácie odkázaní na verejné, osobitne 
sociálne služby, si majú právo uplatňovať svoje práva na slobodný a nezávislý život s 
podporou spoločnosti a nediskriminačnom princípe.  

Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd je základným pilierom všetkých 
dokumentov, na ktorých sa zhodlo medzinárodné spoločenstvo štátov:  
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 Dohovor OSN o právach dieťaťa 

 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím  

 Dohovor o odstránení diskriminácie žien  

 Európska sociálna charta  
 

Medzi ďalšie dôležité medzinárodné a národné dokumenty sú: 

 Charta základných práv EÚ 

 Európska charta rodinne opatrujúcich osôb  

 Európska charta práv a zodpovednosti starších ľudí odkázaných na dlhodobú 
starostlivosť 

 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 

 Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020  

 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na 
roky 2014 – 2020 

 Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 
2019 

 Národná stratégia na ochranu detí pred násilím  

 Národná stratégia zamestnanosti do roku 2020 

 Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 

 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 

 Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti 
 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020  

Národné priority sú reakciou na dôležitú výzvu, ktorej čelí celá Európa, a to je 
modernizácia sociálnych služieb. Potvrdzuje sa nimi aj hlavné poslanie týchto služieb, ktorým 
je sociálna súdržnosť, ich transformácia a evidentný potenciál zamestnanosti, čím sa 
sociálne služby stávajú neoddeliteľnou súčasťou Lisabonskej stratégie. Národné priority 
rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb 
a vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci SR a zároveň z priorít Európskeho 
spoločenstva.  

Národnými prioritami rozvoja na roky 2015 – 2020 sú: 

 zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity, 

 podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na 
komunitnú starostlivosť, 

 podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v priestorovo 
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej 
chudoby, 

 zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. 

 
Cieľom Národných priorít je pozitívne ovplyvniť rozvoj sociálnych služieb v Slovenskej 

republike v rokoch 2015-2020 cestou formulovania základných priorít tohto rozvoja, 
predpokladov na dosiahnutie týchto priorít a merateľných ukazovateľov na posudzovanie ich 
splnenia. 

Špecifickými cieľmi národných priorít je: 

1. Zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením 
ľudsko-právneho nediskriminačného prístupu a s dôrazom na rešpektovanie ľudskej 
dôstojnosti, 
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2. zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín             
a komunity,  

3. zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách             
s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,  

4. zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych 
služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho odkázaného člena, odkázaného na pomoc 
inej osoby pri sebaobsluhe,  

5. deinštitucionalizovať sociálne služby, 
6. presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, 
7. zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných 

sociálnych služieb.  
 
Dokumenty na regionálnej a miestnej úrovni: 

 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja 
(2009)  

 Dodatok ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského 
samosprávneho kraja (2011)  

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na 
obdobie 2014 – 2020  

 
Vyššie uvedené dokumenty, zákony sú základnými východiskami pri návrhu a tvorbe 

KPSS.  
 
 
2. KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI PRÍSLOP  
 
2.1 Zdôvodnenie potreby komunitného plánovania 
 

Obec je zodpovedná za komunitný rozvoj v oblasti sociálnych služieb na svojom 

území, a to tak, aby predchádzala vzniku alebo zhoršeniu nepriaznivých životných situácii 

svojich občanov a riešila sociálne problémy vo svojom mieste pôsobenia. 

Zákon 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 

(ďalej len „zákon o sociálnych službách“) priamo ukladá obciam a mestám povinnosť 

spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb. Podľa § 83 ods. 2 „Obec vypracúva 

a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja 

sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti 

sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych 

služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky 

a organizačné podmienky na ich zabezpečenie a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá 

vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza.“ 

Komunitný plán sociálnych služieb podľa § 83 ods. 5 obsahuje najmä: 

a) analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych 

služieb, foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom 

obvode obce, 

b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom 

obvode obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych 

služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín v územnom obvode, 
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c) analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce, 

d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov 

sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie 

potrebnej kapacity týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného 

počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v územnom obvode obce, 

e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb s určením kapacity 

jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu 

službu v zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých 

rokoch v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity 

tak, aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre 

obyvateľov obce, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, vrátanie určenia finančných 

podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných 

podmienok, ktoré vytvára obec a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu 

komunitného plánu sociálnych služieb, 

f) spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych 

služieb, 

g) podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb.  

 
2.2 Realizácia komunitného plánovania v obci Príslop  
 

Nový zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách presunul vo výraznej miere 
kompetencie v oblasti poskytovania sociálnych služieb na obecné samosprávy, rozšírený bol 
aj rozsah a formy sociálnej pomoci. Komunitné plánovanie sociálnych služieb je reálnou 
šancou pre samosprávy optimálne nastaviť poskytovanie sociálnych služieb.  

Obec Príslop prejavila záujem transparentne realizovať proces komunitného 
plánovania sociálnych služieb a zároveň deklarovala aktívnu participáciu obce v tomto 
procese. Na základe uvedených skutočností začala obec realizovať v roku 2018 proces 
komunitného plánovania sociálnych služieb komplexne v súlade s národnými prioritami 
rozvoja sociálnych služieb. Komunitné plánovanie sociálnych služieb v obci Príslop bolo 
založené na vzájomnej spolupráci zadávateľov sociálnych služieb, poskytovateľov sociálnych 
služieb, zástupcov užívateľov sociálnych služieb a širokej verejnosti.  

Navrhovaný systém poskytovania sociálnych služieb bol vytvorený so zreteľom na 
dostupné zdroje a možnosti na danom území. Výraznou výhodou pre občanov obce bola 
predovšetkým možnosť aktívne sa zapojiť do budovania novej podoby poskytovania 
sociálnych služieb a možnosť presadzovať si svoje záujmy a potreby formou participácie na 
procese komunitného plánovania sociálnych služieb - v podobe aktívnej účasti v rámci 
pracovnej skupiny.  

Verejnosť mala možnosť prostredníctvom dotazníka vyjadriť sa k úrovni 
poskytovaných sociálnych služieb a zároveň podieľať sa na profilovaní nových, resp. 
skvalitňovaní a rozširovaní existujúcich sociálnych služieb. Cieľom dotazníkového prieskumu 
bolo zistiť skutočné potreby občanov, ktorí sociálne služby využívajú, resp. by sa ich táto 
otázka mohla v budúcnosti dotýkať.  
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Komunitný plán sociálnych služieb obce Príslop je zameraný na zlepšenie 
ponuky, kvality, dostupnosti, efektivity a využitia existujúcich sociálnych služieb a na 
rozšírenie sociálnych služieb v obci o nové služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách. Cieľom plánovania je ponuku sociálnych služieb a sociálnej 
pomoci nastaviť tak, aby rešpektovala miestne podmienky a potreby občanov žijúcich 
v obci Príslop. 
 
 
3. ORGANIZÁCIA KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA V OBCI PRÍSLOP  
 

Komunitné plánovanie v obci Príslop bolo realizované komplexne pre všetky 
kategórie prijímateľov sociálnych služieb, bez ohľadu na vek, pohlavie, či etnickú príslušnosť. 
Na základe východiskovej analýzy, analytických prieskumov, ako aj vo vzťahu k potrebám 
občanov obce a prioritám obce  bolo komunitné plánovanie sociálnych služieb zamerané 
špecificky na dve nosné cieľové skupiny občanov obce: 
  

 Seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením   

 Rodiny a osoby v riziku sociálneho vylúčenia   

 
3.1 Pracovná skupina komunitného plánovania v obci Príslop  
 

Pracovná skupina v procese komunitného plánovania bola zostavená v marci 2018 v 
súlade s princípmi komunitného plánovania sociálnych služieb - princíp partnerstva medzi 
všetkými účastníkmi, princíp rovnosti, skutočných potrieb a dohody. Taktiež bol dodržaný 
princíp vyváženého zastúpenia všetkých účastníkov tzv. „komunitného triangla“ - zadávatelia 
sociálnych služieb, poskytovatelia sociálnych služieb a užívatelia sociálnych služieb. Hlavnou 
činnosťou pracovnej skupiny bolo:  
 

 zber informácií z oblasti poskytovania sociálnych služieb v pôsobnosti obce  

 monitoring potrieb konkrétnych užívateľov a žiadateľov vo vzťahu k sociálnym 
službám  

 špecifikácia záujmov cieľových skupín a ich presadzovanie  

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

 riadenie a koordinácia procesu komunitného plánovania  

 monitorovanie postupu komunitného plánovania  

 pripomienkovanie záverov pracovnej skupiny  

 koordinácia prác na jednotlivých častiach komunitného plánu  

 schválenie konečnej verzie komunitného plánu 
 

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

 stanovenie cieľov KPSS pre konkrétnu cieľovú skupinu  

 SWOT analýza cieľových skupín  

 prioritné problémy, problémové klástre  

 špecifikácia opatrení vedúcich k naplneniu špecifických cieľov KPSS  

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

P.č. Priezvisko, meno, titul Organizácia 

1. BLAŠKO Jozef  Obec Príslop – starosta obce  

2. KRAMARA Martin Obec Príslop – poslanec OZ 

3. ŠEBÁKOVÁ Monika  Obec Príslop – referentka  

4. JUSKO Jozef, Bc.  Nezamestnaný (momentálne AČ v obci) 

5. ŠPITALIKOVÁ Miroslava, Mgr.   NSSDR Snina – odborný garant  
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4. HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ OBCE PRÍSLOP   
 
 

Obec Príslop bola založená ako potočná radová dedina. Sídlisko založil šoltýs s 
valašskými usadlíkmi v prvej polovici 16. storočia. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 
1568. Zemepánmi dediny boli šľachtici Drugethovci.  

V rokoch 1715 a 1720 tam postupne hospodárilo 6 až 7 poddanských domácností. V 
roku 1828 bolo v obci 23 domov a 173 obyvateľov.  

Pôvodne patrila obec panstvu Humenné a od roku 1820 gréckokatolíckemu 
biskupstvu v Prešove. V rokoch 1939 – 1944 bola obec pripojená k Maďarsku. 

Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a príležitostne aj prácami v lese. 
Veľa z nich odišlo za prácou do zámoria. Počas druhej svetovej vojny si obyvatelia obce veľa 
vytrpeli. Obec bola oslobodená 26.10.1944. Počas bojov zhorela aj stará drevená cerkev. Na 
mieste, kde stála, sa v roku 1967 začalo s výstavbou nového gréckokatolíckeho kostola, 
ktorý bol dokončený až v roku 1989. 

V tomto období si svoj chrám vybudovali aj pravoslávni veriaci. Pri obci stojí najstarší 
zachovaný kríž v uličskej doline z roku 1888. Po skončení 2. sv. vojny časť obyvateľstva 
odišla za prácou do Čiech. Do roku 1974 časť obyvateľstva v obci súkromne hospodárila. 
Potom začal pôdu obhospodarovať Lesopoľnohospodársky závod v Uliči. 

Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických 
lokalít určil historické jadro obce, ktoré má stredoveký pôvod, ako územie s predpokladanými 
archeologickými nálezmi. 

Z významných osobností v obci pôsobil Peter Stavrovský (?-1905) zaslúžil sa 
o kultúrny rozvoj obce a napísal jej prvú kroniku. Milan Regula, básnik (1947 -) – publikuje 
básne v ukrajinskom jazyku, predovšetkým v národnostnej tlači, momentálne žije a pracuje 
v Prahe.  

V súčasnosti žije v obci zväčša obyvateľstvo v seniorskom veku. Mladí z obce odišli 
za prácou, majú tu síce trvalý pobyt, no v obci nežijú. Niektorí prichádzajú na návštevu za 
svojimi príbuznými.  

 
 
5. SOCIÁLNO – DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 

 
5.1 Základná charakteristika 
 
Poloha: Východoslovenský kraj - región Zemplín 
Rozloha: 618 ha 
Nadmorská výška: 400 m.n.m. – 432 m. n. m.  
Okres: Snina (SV) 
Kraj: Prešovský samosprávny kraj 
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Obec Príslop sa nachádza v severovýchodnom cípe Slovenskej republiky. 
Územie obce Príslop je na základe regionálneho geomorfologického členenia 

zaradené do Alpsko-Himalájskej sústavy, podsústavy Karpát, provincia  Východné Karpaty, 
Subprovincia Vonkajšie východné Karpaty.  

Dané územie je veľmi výrazne označené na severe hlavným hrebeňom Bukovských 
vrchov tvoriacich štátnu hranicu Slovenskej republiky a na východe hraničným prechodom 
s Ukrajinou.  

Z geologického hľadiska patrí riešené územie Dukelskej jednotke, budovanej 
výhradne sedimentárnymi komplexmi.  

Hydrologickú os tvorí vodný tok Príslopský potok (juhovýchodne od obce Príslop sa 
vlieva do toku Ulička, ktorá tvorí pravostranný prítok vodného toku Už/Uh na území Ukrajiny), 
odvodňujúci celú plochu riešeného územia.  

Najväčší prítok Príslopského potoka v katastri obce je Zajanov potok, ktorý sa do 
neho vlieva pod zastavaným územím obce 

 Územie Bukovských vrchov s nižšou nadmorskou výškou v širšom okolí obce Príslop 
a prevažnú časť riešeného územia  katastra  možno na základe klimatických charakteristík 
zaradiť do mierne teplej klimatickej oblasti reprezentovanej mierne teplým, veľmi vlhkým, 
vrchovinovým okrskom M7 (klimatické znaky – priemerná júlová teplota > 16 0C, počet 
letných dní  < 50, index zavlaženia viac ako 120, prevažne nad 500 m.n.m.. Najvyššie polohy 
Bukovských vrchov radíme do  chladnej oblasti, okrsku mierne chladného C1. 

Priemerný ročný počet letných dní v rámci časového obdobia rokov 1961 – 1990 na 
najbližšej klimatickej stanici lokalizovanej v  obci Kamenica nad Cirochou dosiahol hodnotu 
51 dní a priemerný ročný počet mrazových dní dosiahol hodnotu 120 dní.  

Priemerný ročný počet dní s celoročným vykurovaním sa vo vymedzenom riešenom 
území pohyboval od 240 do 280 dní. 

Z hľadiska výskytu hmiel patrí predmetné katastrálne územie Príslop do oblasti 
zníženého výskytu hmiel. 
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Z hľadiska druhovej ochrany sa v katastrálnom území obce Príslop nachádzajú 
lokality v evidencii Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, kde sú evidované konkrétne 
chránené druhy.   

Hniezdiská chránených druhov vtákov sa nachádzajú v lesných porastoch zahrnutých 
do CHVÚ Bukovské vrchy a tiež na iných lokalitách (napr. lokalita  Jabloňov - orol krikľavý, 
myšiak hôrny, včelár obyčajný, sova dlhochvostá, holub plúžik). 

Z hľadiska flóry sa v katastri obci nachádzajú biotopy významné z európskeho 
hľadiska. Ide o biotopy národného  a európskeho významu.  

 
5.2 Obyvateľstvo 
 

Demografická štatistika poskytuje rozhodujúci podiel informácií o obyvateľoch obce 
Príslop ako celku - o jeho stave, štruktúre, ako aj charakteristikách v konkrétnom časovom 
období. V rámci komunitného plánovania sociálnych služieb bola demografická štatistika 
zameraná na:  

 počet obyvateľov obce (vo vybranom časovom horizonte)  

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

 pohyb obyvateľstva (pôrodnosť, úmrtnosť a pod.)  
 

Analytické údaje súvisiace s obyvateľmi obce Príslop boli v rámci procesu KPSS 
monitorované v priebehu prvého polroka 2018. Informácie boli získavané z rôznych zdrojov. 
Za nosný zdroj považujeme informácie získané z Obecného úradu, zo Štatistického úradu 
SR a ÚPSVR v Humennom, detašované pracovisko Snina. V tomto komunitnom pláne pre 
obec Príslop boli pre potreby KPSS použité údaje z posledného sčítania obyvateľov, domov 
a bytov, ktoré na našom území prebehlo v máji 2011 podľa zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov. 
 
 
5.2.1. Počet obyvateľov obce Príslop  

Celkový počet obyvateľov  obce Príslop (tabuľka č.1, graf č.1)  dosiahol  k 31.12.2017 
celkom 54 osôb, pričom z uvedeného počtu bolo 29 mužov a 25 žien. Môžeme povedať, že 
zastúpenie z hľadiska pohlavia je vyvážené, mierne prevyšuje zastúpenie mužov.  Z tabuľky 
č. 1 je evidentný pokles obyvateľov obce Príslop o 5 osôb od roku 2012. Tento údaj sleduje 
obyvateľov, ktorí sú v obci prihlásení na trvalý pobyt. V skutočnosti reálne v obci žije asi 30 
obyvateľov, ostatní žijú a pracujú mimo obce vo väčších mestách na Slovensku, alebo 
v zahraničí. Pre potreby KPSS a plánovanie sociálnych služieb v obci teda môžeme reálne 
pracovať so skupinou 30 obyvateľov obce.      
 
 
Tabuľka č. 1 – Počet obyvateľov obce  

Ukazovateľ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Muži 33 32 32 32 31 29 

Ženy 32 27 28 27 26 25 

Spolu 65 59 60 59 57 54 

Zdroj: Štatistický úrad SR   
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Graf č. 1 – Počet obyvateľov obce

 

 

5.2.2. Veková štruktúra obyvateľov obce Príslop  

Štruktúra obyvateľov obce Príslop bola pre potreby KPSS členená na tri základné 
kategórie - predproduktívny, produktívny a poproduktívny vek (tabuľka č. 2 a graf č. 2).  
Členenie obyvateľstva z hľadiska veku sledujeme od roku 2013, kde až do posledného 
sledovaného roku 2017 došlo k nasledujúcim zmenám    
 

 k  vyrovnanému počtu občanov v predproduktívnom veku, nemenne 5 osôb  

 k  poklesu počtu občanov v produktívnom veku oproti dlhodobému priemeru o 1,8 
osôb 

 k poklesu počtu občanov v  poproduktívnom veku oproti dlhodobému priemeru o 2 
osoby 
 

Z tabuľky a grafu je zrejmé, že v obci Príslop dochádza k miernemu poklesu počtu 
občanov v dvoch kategóriách. Celkovo obyvateľstvo obce je prestárle. Nepribúda obyvateľov 
v predproduktívnom veku. Toto je dôležitý ukazovateľ z hľadiska plánovania sociálnych 
služieb, tie musia byť smerované k seniorom a obyvateľom v produktívnom veku. Je možné 
nastaviť sociálne služby v obci tak, aby do obce prilákali mladých ľudí, ktorí by tu chceli žiť 
a produktívne pracovať.     
 
Tabuľka č. 2 – Veková štruktúra obyvateľov obce  

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 

Predproduktívny 
vek (do 18 rokov) 

5 5 5 5 5 

Produktívny vek 
(od 19 do 62 rokov) 

25 23 23 22 21 

Poproduktívny vek 
(nad 62 rokov) 

28 31 30 29 27 

Zdroj: OcÚ  
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Graf č. 2 – Veková štruktúra obyvateľov obce 

 

 
 
5.2.3. Štruktúra obyvateľov obce z hľadiska vierovyznania 
 

V obci prevláda obyvateľstvo hlásiace sa ku Grécko-katolíckej cirkvi 49,06% 
obyvateľov obce a Pravoslávnej cirkvi – 43,40% obyvateľov. Štruktúra obyvateľov obce 
z hľadiska vierovyznania je podrobne znázornená v tabuľke č. 3 a grafe č. 3.   

 

Tabuľka č.3 – Štruktúra obyvateľov z hľadiska vierovyznania 

Štruktúra obyvateľov z hľadiska vierovyznania 

Vierovyznanie Počet Podiel v percentách 

Rímsko-katolícka cirkev 1 1,89 

Grécko-katolícka cirkev 26 49,06 

Pravoslávna cirkev 23 43,40 

Bez vyznania 1 1,89 

Nezistené  2 3,77 

Zdroj: OcÚ 
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Graf č. 3 – Štruktúra obyvateľov z hľadiska vierovyznania

 

 
 
5.2.4. Štruktúra obyvateľov obce z hľadiska národnosti  
 

V obci sa väčšina obyvateľov hlási k Slovenskej národnosti – 58,49%, druhou najviac 
zastúpenou národnosťou je národnosť Rusínska – 35,85%. Štruktúra obyvateľov obce 
z hľadiska národnosti je podrobne znázornená v tabuľke č. 4 a grafe č. 4.   

 

Tabuľka č.4 – Štruktúra obyvateľov z hľadiska národnosti 

Štruktúra obyvateľov z hľadiska národnosti 

Národnosť Počet Podiel v percentách 

Slovenská 31 58,49% 

Ukrajinská 1 1,89% 

Rusínska 19 35,85% 

Nezistené  2 3,77% 

Zdroj: OcÚ 
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Graf č. 4 - Štruktúra obyvateľov z hľadiska národnosti

 

 
   
5.2.5. Vývoj živonarodených v obci 
 

V obci Príslop sa od sledovaného roku 2013 nenarodilo žiadne dieťa. Naposledy sa 
v obci narodilo jedno dieťa v roku 2011.  

 

Tabuľka č. 5 – Počet živonarodených v obci  (porovnanie okresu Snina a obce Príslop) 

Ukazovateľ Počet živonarodených 

Okres Snina 

Rok 
2013 2014 2015 2016 2017 

Muži 
139 138 159 136 153 

Ženy 
139 131 131 167 130 

Spolu 
278 269 290 303 283 

Obec Príslop  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Muži 0 0 0 0 0 

Ženy 0 0 0 0 0 

Spolu 0 0 0 0 0 

Zdroj: Štatistický úrad SR, OcÚ 
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5.2.6. Vývoj zomretých v obci  

 

 Počet zomretých v obci Príslop sa mierne zvýšil v rokoch 2016 a 2017. V tabuľke č. 6 

a grafe č. 5 je porovnanie počtu zomretých v obci Príslop a v okrese Snina.   

 

Tabuľka č. 6 – Počet zomretých v obci  (porovnanie okresu Snina a obce Príslop)  

Ukazovateľ Počet zomretých 

Okres Snina 

Rok 
2013 2014 2015 2016 2017 

Muži 
186 218 207 197 203 

Ženy 
169 176 211 184 212 

Spolu 
355 394 418 381 415 

Obec Príslop 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Muži 0 1 1 1 2 

Ženy 1 0 0 1 1 

Spolu 1 1 1 2 3 

Zdroj: Štatistický úrad SR, OcÚ 

 

Graf č. 5 – Počet zomretých (porovnanie okresu Snina a obce Príslop)
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        5.2.7. Seniori v obci 
 

Špecifická pozornosť v procese komunitného plánovania sociálnych služieb v obci 
Príslop bola venovaná kategórii seniorov, nakoľko v oblasti poskytovania sociálnych služieb 
sú seniori jednou z nosných cieľových skupín.  
Nižšie uvedená tabuľka č. 7 a grafy č. 6 a č. 7 poskytujú pohľad na kategóriu seniorov v 
členení podľa výšky vekových kategórií. Podiel seniorov v obci Príslop na celkovom počte 
občanov k 31.12.2017 predstavuje celkom 49,1 %. Z hľadiska percentuálneho zastúpenia 
prevažuje zastúpenie žien (30,2 %) oproti mužom (18,9 %). 
 
Tabuľka č. 7 – Seniori v obci 

Celkový počet obyvateľov 
Muži Ženy Spolu 

29 24 53 

Seniori  Muži Ženy Spolu 

60 – 64 1 2 3 

65 – 69 1 1 2 

70 – 74 3 5 8 

75 – 79 1 4 5 

80 – 84 1 3 4 

85 + 3 1 4 

Seniori spolu 10 16 26 

Zdroj: OcÚ 

 

Graf č. 6 -  Zastúpenie seniorov v obci Príslop, stav k 31.12.2017 
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Graf č. 7 - Zastúpenie seniorov v obci Príslop v %, stav k 31.12.2017 

 

 
 

Z grafu č. 7 je evidentné, že z percentuálneho hľadiska má najpočetnejšie zastúpenie 
kategória seniorov vo veku od 70 - 74 rokov – 30%, potom nasleduje kategória vo veku od 
80 – 84 rokov – 19% a kategória vo veku od 75 – 79 rokov – 18%. Ide o skupinu občanov, 
kde sa už môžu objaviť zdravotné problémy alebo obmedzenia, je preto potrebné na túto 
skutočnosť prihliadať aj pri plánovaní sociálnych služieb v obci. 

Kategória seniorov vo veku od 60 – 64, ktorá predstavuje 11% zastúpenie, je skupina 
obyvateľov, ktorí vo veľkej väčšine prípadov nemajú vážnejšie zdravotné obmedzenia a je 
predpoklad, že budú preferovať aktívny a spoločenský život.  
 
 
 
5.2.8. Prognóza vývoja počtu obyvateľov v seniorskom veku  
 

Pre ďalšie plánovanie sociálnych služieb je dôležité poznať prognózu vývoja 
obyvateľov v seniorskom veku niekoľko rokov dopredu, aby sme mohli plánovať opatrenia 
pre túto CS. Seniori sú špecifickou sociálnou skupinou vyžadujúcou si komplexné 
a jedinečné opatrenia na zamedzenie vzniku ich sociálnej izolácie a zabránenie tomu,  aby 
sa seniori ocitli v stave hmotnej núdze až biede. V tabuľke č. 8 sledujeme prognózu vývoja 
počtu obyvateľov v seniorskom veku (nad 65 rokov) pre okres Snina, Humenné a Prešovský 
kraj. Z tabuľky je zrejmé, že obyvateľstvo v priebehu rokov 2010, 2015 a 2020 má stúpajúcu 
tendenciu, preto je nevyhnuté danej situácii prispôsobiť štruktúru, rozsah a kapacitu 
sociálnych služieb v obci Príslop. Na dokreslenie údaje uvádzame aj v grafe č. 8.  
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Tabuľka č. 8 – Prognóza vývoja počtu obyvateľov v seniorskom veku (nad 65 rokov) pre okres Snina, 
Humenné a Prešovský kraj 

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

Rok 2010 2015 2020 

Okres Humenné 7383 8545 10065 

Okres Snina 4667 5002 5546 

Prešovský kraj 87 078 98 512 116 193 

Zdroj: Výskumné demografické centrum 

 

Graf č. 8 – Prognóza vývoja počtu obyvateľov v seniorskom veku v okresoch Humenné a Snina, rok 

2010 - 2020 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    
 
5.3 Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Príslop 
 
 

Obec Príslop v súčasnosti nie je poskytovateľom sociálnych služieb podľa zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

V zmysle § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. obec:  
 

 vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom 
obvode 

 utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja    

 rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov 

 rozhoduje o zániku odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov 

 rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov po zmene 
stupňa odkázanosti 



                                                                        Komunitný plán sociálnych služieb obce Príslop 2018 – 2028 
 

20 
 

 rozhoduje o povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za 
sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13 

 vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu § 51 

 poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v 
o  nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení 

opatrovateľskej služby a v dennom stacionári 
o  nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu 
o  opatrovateľskej službe 
o  prepravnej službe 
o  odľahčovacej službe 
o  pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 
o  terénnej sociálnej služby krízovej intervencie  
o základné sociálne poradenstvo 

 poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a finančný 
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 
sociálnej služby 

 hradí inej obci alebo VUC náklady na sociálne služby 

 ukladá a kontroluje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

 kontroluje účelnosť využitia finančných príspevkov 

 vedie evidenciu posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu 
a prijímateľov sociálnych služieb 

 vyhľadáva odkázané fyzické osoby 

 poskytuje štatistické údaje 

 uhrádza náklady za zdravotné výkony (na posudzovanie) 
 
Obec Príslop poskytuje (zabezpečuje) nasledujúce sociálne služby:  
 

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

 
 
 
5.3.1. Opatrovateľská služba v obci  
 

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

 

5.3.2. Financovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci 
 

Financovanie sociálnych služieb je pomerne citlivou záležitosťou. Z rozpočtu obce 
Príslop neboli od roku 2013 vyčleňované na sociálnu oblasť žiadne prostriedky (tabuľka č. 9 
a graf č.9). Obec sa snaží získavať finančné zdroje aj formou rôznych grantov a dotácií.  
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Tabuľka č. 9 – Financovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci 

Rok 

Celkový 

rozpočet obce 

v EUR 

Rozpočet obce 

na sociálnu 

oblasť 

Podiel v % 

Granty 

a dotácie 

v EUR 

Rok 2013 12 605,0 € - - 137,98 € 

Rok 2014 13 607,0 € - - 180 000,0 € 

Rok 2015 13 502,0 € - - 18 974,10 € 

Rok 2016 14 733,0 € - - 5 562,10 € 

Rok 2017 15 100,0 € - - 1 400,0 € 

Zdroj: OcÚ 

 

Graf č. 9 – Financovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci 

 

 

5.4 Služby, inštitúcie a MVO v obci Príslop   
 

Obec má svoje inštitucionálne zastúpenie v obecnom zastupiteľstve, ktoré je 
najvyšším orgánom obce a v obecnom úrade, ktorý riadi starosta obce. Obecné 
zastupiteľstvo vytvára komisie pre financie a rozpočet, stratégiu rozvoja obce, sociálne veci, 
životné prostredie, kultúru a šport. Na území obce sa nachádza kultúrny dom s viacúčelovou 
sálou o celkovej ploche cca 50 m2, ktorý bol zriadený v budove bývalej školy. Súčasťou 
obecného úradu je nefunkčná knižnica s knižným fondom cca 200 kníh. Zhromažďovacie 
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priestory pre väčšie verejné zhromaždenia občanov má obec Príslop v súčasnosti vytvorené 
v sále kultúrneho domu. Malé priestranstvo je pred kultúrnym domom a pred kostolmi.  

Na území obce pôsobia dve farnosti. Gréckokatolícka farnosť s farou v obci Topoľa a 
Chrámom Zosnutia Presvätej Bohorodičky na cintoríne na hornom konci obce a pravoslávna 
s farou v obci Stakčín s Cerkvou Uspenja Presvjatoj Bohorodicy v centrálnej časti obce.  

Na území obce sa tiež nachádza požiarna zbrojnica, kde pôsobí dobrovoľný 10 
členný hasičský zbor. Nachádza sa tu tiež bývalá predajňa zmiešaného tovaru, ktorá je 
nefunkčná. Absencia potravín v obci spôsobuje najmä občanom v seniorskom veku 
a občanom so zdravotnými obmedzeniami ťažkosti, nakoľko za nákupmi základných potravín 
musia cestovať do obce Stakčín alebo do mesta Snina a často tak sú odkázaní na pomoc 
príbuzných, alebo známych.     

Služby, inštitúcie a MVO v obci sú prehľadne popísané v tabuľke č. 10   

 
Tabuľka č. 10 – Služby, inštitúcie a MVO v obci 

Typ služby Poznámka 

Gréckokatolícka cirkev   

Pravoslávna cirkev   

Kultúrny dom   

Obecný úrad  

Pozemkové spoločenstvo  

Poľovnícka spoločnosť   

Dobrovoľný hasičský zbor   

Zdroj: OcÚ 

 
 
5.5 Zdravotníctvo 

 

V súčasnosti sa v obci nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie. Základné 
lekárske služby vo všeobecných zdravotníckych ambulanciách sú občanom poskytované 
v obci Stakčín vzdialenej od obce Príslop 13 km.  Pre zdravotnú starostlivosť 
v špecializovaných ambulanciách občania obce Príslop musia dochádzať do 20 km 
vzdialeného okresného mesta Snina. Zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce je ťažko 
dostupná, preto mnoho obyvateľov v obci, najmä v seniorskom veku, cíti nespokojnosť 
s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti v obci, čo im veľmi komplikuje ich každodenný život.  
Okrem občanov v seniorskom veku sú sociálne vylúčenou skupinou aj zdravotne postihnutí 
ľudia, či ľudia so zníženou mobilitou.  
 
 
5.6 Školstvo 
 

Na území obce sa nenachádza základná škola, materská škola ani iné druhy 
školských zariadení. Súčasná populácia obce má 5 školopovinných detí. Základnú 
dochádzku zabezpečuje obec Stakčín. 
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 6. MOŽNOSTI ZAMESTNANOSTI A ŠTRUKTÚRA NEZAMESTNANÝCH V OBCI 
 
 
6.1 Zamestnanosť v obci 
 
 

Obec Príslop leží v prekrásnom prostredí, no každodenný život v tak vzdialenej obci 
na východnom Slovensku je veľmi ťažký. Možnosti zamestnanosti v obci sú len minimálne. 
Pohľad na možnosti zamestnanosti v obci nám poskytuje aj tabuľka č. 11. Jediným 
zamestnávateľom v obci je obecný úrad. Zamestnáva jednu pracovníčku a 2 UoZ na 
aktivačnú činnosť prostredníctvom opatrenia ÚPSVR. Počet nezamestnaných v obci bol 
k 31.12.2017 - 1 osoba. V obci nie sú žiadne podniky a žiadni zamestnávatelia. Možnosť 
zamestnať sa majú obyvatelia obce len mimo obce, preto je v obci vysoké vysťahovalectvo 
za prácou. Približne 24 obyvateľov s trvalým pobytom v obci Príslop v obci reálne nebýva, 
žijú dlhodobo mimo obce aj so svojimi rodinami práve kvôli práci.         
 

 

Tabuľka č. 11 – Zamestnávatelia v obci 

Zamestnávateľ /resp. živnostník Popis činnosti / počet zamestnancov 

Obecný úrad 1 – referentka, 2 – UoZ, aktivačná činnosť  

Zdroj: OcÚ 

 
 
 

6.2 Vývoj nezamestnanosti v obci, rok 2013 – 2017 
 
 
 

Pri sledovaní nezamestnanosti v obci sú k dispozícií iba údaje z ÚPSVR Snina za 
obdobie rokov 2013 - 2017, ktorý vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie;  tento údaj 
však nezahŕňa celkový počet nezamestnaných z dôvodu chýbajúcich údajov o dobrovoľne 
nezamestnaných. 

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

Na základe vybraných ukazovateľov je zrejmé, že počet nezamestnaných v obci 
Príslop je zanedbateľný. Obec dlhodobo na svojom území neevidovala nezamestnaných 
občanov. V roku 2016 a 2017 evidujú v obci jedného UoZ nad 24 mesiacov. U dlhodobo 
nezamestnaných dochádza k strate pracovných návykov, dostávajú sa do sociálnej izolácie, 
upadajú do apatie, prestávajú si veriť. Osobitnú kategóriu tvoria nezamestnaní nad 50 rokov, 
kde ich šance uplatniť sa na trhu práce sú veľmi nízke, aj z toho dôvodu, že nie sú schopní 
pružne reagovať na zmenu trhu práce. Ďalšou výraznou rizikovou skupinou sú absolventi 
škôl, ktorým chýba potrebná prax, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou a občania 
s nízkou úrovňou vzdelania.  
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Tabuľka č. 12 – Nezamestnanosť v obci (2013 – 2017) 

Nezamestnanosť 

(vybrané ukazovatele) Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

UoZ (celkový počet) 0 0 0 1 1 

UoZ 12 - 24 mesiacov 0 0 0 0 0 

UoZ nad 24 mesiacov 0 0 0 1 1 

UoZ 15 – 24 rokov 0 0 0 0 0 

UoZ nad 50 rokov 0 0 0 0 0 

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

Zdroj: ÚPSVR 

 

Tabuľka č. 13 a graf č. 10 znázorňujú poberateľov dávok v hmotnej núdzi (ďalej DHN) 
v obci. Sledovať ukazovateľ poberateľov dávok v hmotnej núdzi v obci je dôležité z hľadiska 
plánovania ďalších sociálnych služieb pre cieľovú skupinu nezamestnaných. Poberatelia 
DHN sú zvyknutí na pravidelný príjem a stáva sa, že rezignujú na riešenie svojich 
problémov. Rizikové skupiny nezamestnaných sú dlhodobo nezamestnaní nad 12 a 24 
mesiacov, nezamestnaní vo veku nad 50 rokov a nezamestnaní s nízkym vzdelaním alebo  
bez vzdelania. Absolventi škôl tvoria špecifickú skupinu nakoľko sú väčšinou v spoločnej 
domácnosti s rodičmi, ktorí sa o nich postarajú, kým si nenájdu prácu.         

    
Tabuľka č. 13 – Počet DHN v obci 

DHN (vybrané 

ukazovatele) Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

DHN (celkový počet) 2 2 3 2 2 

UoZ 12 – 24 mesiacov 2 0 1 0 0 

UoZ nad 24 mesiacov 0 2 2 2 2 

UoZ 15 – 24 rokov 0 0 0 0 0 

UoZ nad 50 rokov 0 0 0 0 0 

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

Zdroj: ÚPSVR 
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Graf č. 10 – Počet DHN v obci 

 

 
 
6.3 Zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia 
  
 

Ťažko zdravotne postihnutí občania majú možnosť prostredníctvom úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny získať príspevky v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Vzhľadom na to, že jeden ťažko 
zdravotne postihnutý občan môže byť poberateľom viacerých príspevkov, ukazovateľ počtu 
poberateľov nie je možné považovať za počet občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.          

V obci Príslop bolo k 31.12.2017 držiteľom preukazu občana ŤZP 10 osôb. Peňažné 
príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia obyvatelia obce nevyužívajú 
v zvýšenej miere. Jeden občan využíva príspevok za opatrovanie blízkeho člena rodiny. 
Prehľad peňažných príspevkov využívaných obyvateľmi obce Príslop na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia je uvedený v tabuľke č. 14.   
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Tabuľka č. 14 – Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

P.č. 
Otázka 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

1. 

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

13 12 10 

1.1 z toho počet detí do 18 rokov 0 0 0 

1.2 z toho počet osôb od 19 do 60 rokov 2 2 2 

1.3 z toho počet osôb starších ako 61 rokov 11 10 8 

2. 

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

0 1 1 

2.1 z toho počet detí do 18 rokov 0 0 0 

2.2 z toho počet opatrovaných osôb vo veku 19 - 60 rokov 0 0 0 

2.3 z toho počet opatrovaných osôb starších ako 60 rokov 0 1 1 

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

0 1 1 

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

0 0 0 

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

0 0 0 

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

0 0 0 

Zdroj: UPSVaR, OcÚ 

 
6.4 Zákon č. 305/2003 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
 

Počet rodín, v ktorých boli vykonávané opatrenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej 
kurately znázorňuje tabuľka č. 15. V obci Príslop je to 1 rodina.  

 

Tabuľka č. 15 – Počet rodín, v ktorých boli vykonávané opatrenia sociálno-právnej ochrany a kurately 

Počet rodín v ktorých boli vykonávané opatrenia SPO 

Rok 2013 2014  2015  2016  2017 

Počet rodín 1 1 1 1 1 

Zdroj: ÚPSVR 
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7. CIEĽOVÉ SKUPINY KPSS V OBCI PRÍSLOP   
 
 

Analytická časť procesu KPSS a dotazníkový prieskum v obci Príslop boli špecificky 
zamerané na zmapovanie demografickej štruktúry obyvateľov obce, existujúceho stavu v 
oblasti poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci v obci, ako aj na sumarizáciu 
potrieb občanov obce vo vzťahu k sociálnej pomoci a sociálnym službám. Po zhrnutí 
všetkých relevantných podkladov, prognostických odhadov a špecifikácii prioritných 
problémov v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb, bol proces KPSS v oblasti 
strategického plánovania zameraný prioritne na dve nosné cieľové skupiny a to: 
  

 Seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením   

 Rodiny a osoby v riziku sociálneho vylúčenia   

 
V procese tvorby KPSS v obci Príslop boli ciele a konkrétne opatrenia špecificky 

orientované na vyššie uvedené cieľové skupiny, pričom boli zohľadňované aj potreby 
ostatných občanov obce. Jednotlivé opatrenia boli koncipované tak, aby ich naplnením došlo 
k uspokojeniu potrieb v oblasti sociálnych služieb a sociálnej pomoci v širšom kontexte, aby 
ich mohli využívať všetci obyvatelia obce Príslop.  
 
 

VÍZIA DO ROKU 2028 
Obec Príslop – obec vnímavá a ústretová k potrebám svojich občanov.   

 
 
7.1 Cieľová skupina - SENIORI A OSOBY SO ZDRAVOTNÝM ZNEVŹHODNENÍM  
 
7.1.1 Zdôvodnenie výberu cieľovej skupiny 
 

Starnutie populácie patrí vo väčšine európskych krajín k základným vývojovým 
trendom. Tomuto trendu sa nevyhne ani Slovenská republika. Všeobecne sa za seniorov 
považujú osoby vo veku od 60 rokov. Potreba sociálnych služieb a sociálnej pomoci sa 
zvyšuje u osôb nad 70 rokov.  Z hľadiska početnosti ide o jedinú sociálnu kategóriu 
populácie, ktorá má trvale a prirodzene vzostupnú tendenciu svojho rastu premietajúcu 
nárastu v porovnaní k pomeru k ostatným kategóriám populácie komunity. 

 

Výstupy z dotazníkového prieskumu a analytickej časti  poukázali na rizikové skupiny 
seniorov, resp. osoby so zdravotným znevýhodnením a na dopyt  po sociálnych službách 
a sociálnej pomoci. 
 

- V obci chýba Denné centrum pre seniorov a osoby so zdravotným znevýhodnením  
s celodennou prevádzkou 

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

- Absentuje opatrovateľská služba 
- Absentuje terénna a ambulantná sociálna služba 
- V obci je nedostatočne zabezpečená bezbariérovosť 
- Podiel seniorov v obci Príslop na celkovom počte občanov predstavuje 49,1 %, to 

znamená, že tvoria najväčšiu skupinu  odkázanú alebo perspektívne odkázanú na 
sociálne služby 
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- Ide o skupinu občanov, ktorí  môžu byť ohrození sociálnym vylúčením z dôvodu 
veku, nedostatkom sociálnych kontaktov, nárastom miery chorobnosti a tým aj 
závislosti na sociálnej pomoci a pod. 

- V obci sa nenachádza žiadne zariadenie sociálnych služieb 
- V obci je málo informácií o poskytovateľoch sociálnych služieb 

 
K cieľovej skupine seniorov sme priradili aj skupinu osôb so zdravotným 

znevýhodnením. Rovnako ako seniori aj občania so zdravotným znevýhodnením trpia 
rôznymi zdravotnými problémami a ich potreby sú rovnaké.  
 
Z hľadiska potrebnosti sociálnych služieb a sociálnej pomoci v obci možno vymedziť 
tieto rizikové skupiny seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením:  
 

- Seniori so zdravotnými problémami, s vážnou nemocou alebo invalidní (jedinci, 
manželia) 

- Osamelé a ovdovelé, bezdetné ženy/muži vyššieho veku  
- Seniori s nízkym príjmom 

 

7.1.2 SWOT analýza cieľovej skupiny Seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením  
 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Seniori – nositelia tradícii, morálnych 
a duchovných hodnôt 

 Seniori – nositelia praktických 
a teoretických zručností 

 Snaha riešiť svoje problémy, záujem 
o veci verejné  

 Záujem o spoločenské a voľno časové 
aktivity 

 Ochota a schopnosť zapojiť sa do 
rôznych pracovných aktivít a činností 

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

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

 Organizovanie kultúrno-spoločenských 
aktivít pre seniorov 

 Záujem obce na fungovaní a zaistení 
sociálnych služieb 

 Chýba Denné centrum pre seniorov a  
osoby so zdravotným znevýhodnením 

 Absencia terénnych sociálnych služieb 
a ambulantných služieb 

 Chýbajúce sociálne poradenstvo - 
nedostatočná informovanosť 
o sociálnych službách, nie sú známe 
všetky možnosti poskytovania soc. 
služieb a kde je možné čo vybaviť 

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

 Existujúce bariéry v obci 

 Nedostatok dobrovoľníkov  

 V obci sa nenachádza žiadne zariadenie 
sociálnych služieb 

 V obci chýba jedáleň pre dôchodcov 
a rozvoz stravy  

 V obci chýbajú potraviny  
 

Príležitosti Ohrozenia 

 Zriadenie Denného centra pre seniorov a  
osoby so zdravotným obmedzením  
s možnosťou spojiť poskytovanie 
sociálnych služieb aj pre cieľovú skupinu 
Občania a rodiny v riziku sociálneho 
vylúčenia s celodennou prevádzkou 

 Rekonštrukcia existujúcich priestorov  na   
prevádzku Denného centra (nefunkčná 
knižnica, budova bývalých potravín, 
priestory kultúrneho domu)  

 V obci organizovať spoločenské akcie, 
kultúrne podujatia a poznávacie výlety 

 Demografický vývoj populácie 
v komunite,  očakávajúci nárast počtu 
sociálnych kategórií občanov 
vyžadujúcich väčšiu mieru sociálnych 
služieb ( hroziaca disparita  medzi 
potrebami a možnosťami ) 

 Nedostatok finančných prostriedkov na 
samosprávnej úrovni na výkon 
kompetencií obce, v tom aj na 
zabezpečenie sociálnych služieb 

 Insolventnosť klientov – nízke príjmy; 
platba za sociálne služby 
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pre dôchodcov a osoby so zdravotnými 
obmedzeniami  

 Odstránenie bariér v obci – verejné 
komunikácie, budovy, chodníky 

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

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

 Využitie dobrých vzťahov v rámci 
regiónu, spolupráca s ostatnými 
starostami 

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

 Zložitosť implementácie projektov 
a nedostatočná odborná spôsobilosť 
problematiky projektovania 

 Zlé nastavenie grantových programov 
(nezodpovedajúcich potrebám komunity) 

 Volebný cyklus 

 Legislatívne prekážky – legislatíva 
nekorešpondujúca s reálnymi potrebami 
CS 

 Klesajúci počet obyvateľov obce  
 

 
 

7.1.3. Ciele KPSS vo vzťahu k cieľovej skupine Seniori a osoby so zdravotným 
znevýhodnením 
 

 Cieľ 1 - Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb v obci 
 

 Cieľ 2 - Odstránenie existujúcich bariér v obci  
 

 Cieľ 3 - Zvýšenie dostupnosti podporných sociálnych služieb pre seniorov 
a osoby so zdravotným znevýhodnením   

 
 
 
7.1.4 Opatrenia vedúce k naplneniu cieľov   
 

Cieľ 1: 
Rozvoj terénnych a ambulantných 
sociálnych služieb v obci Príslop 

Opatrenie 1.1. Zriadiť v obci opatrovateľskú službu  

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

Cieľ 2: Odstránenie existujúcich bariér v obci  

Opatrenie 2.1.   Odstrániť existujúce bariéry v obci 

Cieľ 3: Zvýšenie dostupnosti podporných 
sociálnych služieb pre seniorov a osoby 
so zdravotnými obmedzeniami   

Opatrenie 3.1. Zriadiť v obci denné centrum  
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7.1.5 Špecifikácia jednotlivých opatrení 
 
Tabuľka č. 1 - Špecifikácia opatrenia č. 1.1 

Cieľ 1: Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb v obci Príslop   

Opatrenie 1.1.: Zriadiť v obci opatrovateľskú službu 

Charakteristika opatrenia: 
Opatrovateľská služba v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách podľa § 41   
je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri 
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych 
aktivitách podľa prílohy č. 4. 
Je poskytovaná terénnou formou fyzickým osobám v ich prirodzenom sociálnom prostredí. 
Obec v súčasnosti  neposkytuje opatrovateľskú službu. Keďže obyvateľstvo obce starne je 
nutné predpokladať, že po tejto službe bude zvýšený dopyt a preto je nevyhnutné zahrnúť 
túto službu do komunitného plánu obce  

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Zníženie sociálnej odkázanosti 

 Zvýšenie kvality života dotknutých skupín občanov 

 Zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov 

 Spokojnosť občanov využívajúcich sociálne služby 

 Nové pracovné príležitosti pre občanov obce  

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1:  Prieskum dopytu v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby osôb, ktorí spĺňajú 
podmienky na poskytovanie opatrovateľskej služby 
A2: Komplexné vyhodnotenie prieskumu, vrátane sumarizácie služieb z hľadiska druhu 
a rozsahu 
A3: Príprava legislatívnych podkladov k zriadeniu opatrovateľskej služby 
A4: Sledovanie výziev na internete 
A5: V prípade vyhlásenia vhodnej výzvy, okamžité zapojenie sa a príprava projektu  
       a podkladov     
A6: Na výkon opatrovateľskej služby zamestnať pracovníkov s príslušným vzdelaním, alebo 
absolvovaným akreditovaným kurzom opatrovateľskej činnosti  
A7: Na výkon danej služby získať dobrovoľníkov z obce  
A8: Získanie finančných prostriedkov 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018 – 2028 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obec Príslop   

Spolupracujúce subjekty: IA MPSVaR SR, neverejní poskytovatelia  

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

Predpokladané finančné náklady:  mzdové náklady vrátane odvodov za zamestnávateľa, 
v  prípade zamestnania 1 pracovníka prostredníctvom obecného úradu 

Zdroje financií: rozpočet obce, dotácie, súkromný sektor, Národný projekt Podpora 
opatrovateľskej služby 

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Nezáujem zo strany CS prispievať na sociálnu službu 

 Nekvalifikovaní pracovníci na výkon opatrovateľskej služby 

Efektivita: 

 Podporiť zotrvanie občanov obce v ich prirodzenom prostredí,  

 Práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti obce a 
občanov pri riešení životných situácií 

 Podpora a rozvoj dobrovoľníctva (skutoční dobrovoľníci, dobrovoľnícke aktivity 
vykonávané  nezamestnanými ako forma aktivačnej činnosti ; Zákon 5/2004 Z.z. o 
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službách zamestnanosti) 

 Funkčná opatrovateľská služba v obci v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách podľa § 41. 

Ľudské zdroje: 1-2 pracovníci opatrovateľskej služby  

 
 
Tabuľka 2 – špecifikácia opatrenia 1.2. 

Cieľ 1: Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb v obci Príslop  

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

Charakteristika opatrenia: 
Analýza štruktúry obyvateľstva v obci Príslop ukázala, že obyvateľstvo v obci starne. 
Súčasťou procesu KPSS bol aj dotazníkový prieskum zameraný na dopyt v oblasti 
poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci v obci. V rámci prieskumu výrazne 
rezonovala požiadavka občanov po poskytovaní sociálnej služby ako je  pomoc pri 
nákupoch, keďže v obci nie sú potraviny, pomoc pri výbere liekov, donáška stravy, 
poradenstvo v oblasti kompenzácii, a pod. Dopyt po tomto druhu sociálnych služieb 
u seniorov, respektíve u osôb so zdravotným znevýhodnením poukazuje na to, že v obci 
chýba terénna sociálna služba a taktiež sociálne poradenstvo, ktoré by dôchodcom 
a osamelo žijúcim ľuďom so zdravotnými ťažkosťami výrazne uľahčili život.  Toto opatrenie 
je možné využiť aj pre ostatné cieľové skupiny. Nie je vylúčené, že služby sociálneho 
poradenstva bude môcť využiť aj CS Osoby a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia a ostatné 
skupiny obyvateľov obce Príslop podľa potreby.       

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Funkčné poskytovanie  sociálnej služby v súlade s potrebami občanov  

 Zníženie sociálnej odkázanosti 

 Zvýšenie kvality života dotknutých skupín občanov 

 Spokojnosť občanov využívajúcich sociálne služby 

 Rozvoj svojpomocného riešenia miestnych potrieb 

 Zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov 

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

Časový harmonogram plnenia opatrenia:  2018 –  2028 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obec Príslop 

Spolupracujúce subjekty: UPSVR, VÚC, mimovládne organizácie  

Počet klientov: Presný počet sa teraz nedá presne kvantifikovať 

Predpokladané finančné náklady: mzdové náklady vrátane odvodov za zamestnávateľa, v 
 prípade zamestnania 1 pracovníka prostredníctvom obecného úradu 

Zdroje financií: ESF, OP Ľudské zdroje, MPSVR SR, ÚPSVR, VUC, granty a dotácie  

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Nezáujem zo strany CS prispievať na sociálnu službu 

 Nedostatok dobrovoľníkov  

 Nezáujem  zo strany verejnosti 
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Efektivita: 

 Podpora zotrvania občanov obce v ich prirodzenom prostredí,  

 Nová sociálna služba v obci 

 Možnosť využiť opatrenie pre ostatné CS 

 Nové pracovné príležitosti  

Ľudské zdroje: 1-2 sociálny pracovníci 

 
 
Tabuľka 3 – špecifikácia opatrenia 2.1. 

Cieľ 2: Odstránenie existujúcich bariér v obci  

Opatrenie 2.1.:  Odstrániť existujúce bariéry v obci 

Charakteristika opatrenia: 
Cieľová skupina „ Seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením“ vníma elimináciu bariér 
ako veľmi dôležité opatrenie, nakoľko bariéry považuje za vážny problém. Existujúce bariéry 
výrazne ovplyvňujú nielen sociálnu integráciu a sebestačnosť CS, ale aj dostupnosť 
k verejným a kultúrno-spoločenským a športovým aktivitám a podujatiam v obci.  

Očakávaný dopad opatrenia: 

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

 Zlepšenie dostupnosti služieb v obci   

 Zvýšenie sebestačnosti danej CS 

 Zvýšenie životnej úrovne obyvateľov obce   

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1:  Prieskum a sumarizácia existujúcich bariér v obci 
A2:  Komplexné vyhodnotenie prieskumu, vrátane kategorizácie existujúcich bariér 
A3:  Spracovanie projektového zámeru orientovaného na odstránenie existujúcich bariér  
A4:  Postupné odstraňovanie existujúcich bariér 
A5: Získanie finančných prostriedkov 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018 – 2028 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obec Príslop 

Spolupracujúce subjekty: firmy realizujúce odstraňovanie bariér   

Počet klientov: občania obce Príslop  

Predpokladané finančné náklady:  nedá sa presne určiť  

Zdroje financií: rozpočet obce, dotácie a granty z ESF   

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Neochota zainteresovaných subjektov spolupracovať 

Efektivita:  

 Kumulácia rôznych zdrojov za účelom odstránenia bariér a zvýšenia dostupnosti  

 Vyvážené náklady na zabezpečenie opatrenia 

 Dodržiavanie zákona o bezbariérovosti všetkých stavieb 

Ľudské zdroje: pracovníci OÚ, pracovníci odstraňujúci bariéry  

 
 
Tabuľka 4 – špecifikácia opatrenia 3.1. 

Cieľ 3: Zvýšenie dostupnosti podporných sociálnych služieb pre seniorov a osoby so 
zdravotným obmedzením    

Opatrenie 3.1.:  Zriadiť v obci Denné centrum 

Charakteristika opatrenia: 
V súčasnosti sa v obci nenachádza podobné zariadenie, v obci nefunguje Jednota 
dôchodcov, ani klub dôchodcov. Z demografickej analýzy však vyplýva, že v obci prevláda 
obyvateľstvo v seniorskom veku. V budúcnosti by preto bolo vhodné venovať týmto osobám 
náležitú pozornosť a zriadiť v obci miesto na vzájomné stretávanie sa danej CS. Miesto, kde 
môžu aktívne tráviť svoj voľný čas, venovať sa záľubám a tvorivým činnostiam. Denné 
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centrum môže byť miesto, ktorého priestory bude využívať nie len cieľová skupina seniorov 
ale aj ostatní obyvatelia obce.  Je možné uvažovať nad spojením poskytovania sociálnych 
služieb v Dennom centre aj pre ostatné cieľové skupiny z hľadiska efektívneho využívania 
prevádzky a činnosti centra.  
Obec ma k dispozícií niekoľko voľných priestorov, ktoré môže poskytnúť na rôzne aktivity, 
taktiež na prevádzku a  činnosť Denného centra (DC). Existujúce priestory bude nutné 
rekonštruovať tak, aby vyhovovali požiadavke bezbariérového prístupu a všestrannému 
využitiu pre všetky cieľové skupiny.   

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Vytvorenie multifunkčného priestoru pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie 

 Aktívne trávenie voľného času, nie len pre seniorov a osoby so zdravotnými 
obmedzeniami, ale aj pre ostatné cieľové skupiny 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva a pomoci pri prekonávaní problémov 

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

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018 – 2028 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obec Príslop 

Spolupracujúce subjekty: VÚC, ÚPSVR SV, MVO,  

Počet klientov: obyvatelia obce 

Predpokladané finančné náklady:  nie je možné vopred určiť, závisí od rozsahu 
rekonštrukcie, personálneho obsadenia    

Zdroje financií: ESF, dotácie, granty, ÚPSVR, MPSVR SR,  súkromný sektor 

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Neochota zainteresovaných subjektov spolupracovať 

 Nevhodné legislatívne zmeny 

 Nezáujem zo strany CS 

Efektivita:  

 Komplexné riešene problematiky sociálnej integrácie CS Seniori a osoby so 
zdravotným znevýhodnením   

 Efektívne využívanie miestnych zdrojov na riešenie problémov všetkých CS 

Ľudské zdroje: stavebné úpravy – ľudské zdroje závisia od rozsahu realizovaných úprav 
1-2 osoby – personálne zabezpečenie prevádzky Denného centra 
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7.2 Cieľová skupina „RODINY A OSOBY V RIZIKU SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA“ 
 
 
7.2.1 Zdôvodnenie výberu cieľovej skupiny 
 

V obci Príslop sú rodiny tvorené zväčša z osôb v seniorskom veku, je tam len 5 
školopovinných detí. Napriek tomu je rodina najvýznamnejšia inštitúcia, je nositeľkou tradícii 
a hodnôt a preto je nutné každú rodinu podporovať a chrániť. Človek bez rodiny je 
osamotený, v riziku spoločenského a sociálneho vylúčenia.  V súčasnej ťažkej dobe, je ľahké 
ocitnúť sa v kríze a preto aj obec musí každú rodinu ale aj jednotlivca chrániť a svojim 
pôsobením prispievať k tomu, aby sa rodiny a jednotlivci nedostali do sociálneho vylúčenia. 
Preto sme pri tvorbe nášho KPSS nemohli vynechať túto cieľovú skupinu, aj keď z hľadiska 
demografického netvorí významnú zložku obyvateľstva obce.  

Pre túto cieľovú skupinu obec žiadne špecifické sociálne služby neposkytuje. Pre 
rodiny s malými deťmi nie je k dispozícií materská škola, ani detské ihrisko. Pre rodiny a 
občanov v núdzi je poskytované základné sociálne poradenstvo na Obecnom úrade. V obci 
však chýba zariadenie núdzového bývania. Obec zamestnáva dvoch ľudí formou aktivačnej 
činnosti. Obec má v záujme naďalej podporovať a udržiavať pracovné návyky u občanov 
UoZ, a tak zabrániť ich sociálnemu vylúčeniu.  
 
 
7.2.2 SWOT analýza cieľovej skupiny „Rodiny a osoby v riziku sociálneho vylúčenia“ 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Záujem obce na fungovaní a zaistení 
sociálnych služieb 

 Krásne prírodné prostredie v ktorom sa 
obec nachádza   

 Snaha jednotlivcov spolupracovať pri 
náprave krízovej situácie v ktorej sa ocitli 

 Silné rodinné väzby, ktoré na vidieku 
stále pretrvávajú  

 Možnosť včasného zachytenia problému 
pri susedskej výpomoci 

 Sila komunity, ochota a snaha navzájom 
si pomáhať   
 

 Negatívne rodinné vzory /závislosť 
v rodine/ 

 Nedostatok vlastných finančných zdrojov 
komunity na rozvoj sociálnych služieb 

 Nedostatočná miera prevencie  
a poradenstva  

 Pri dlhodobo neriešenom probléme 
rezignácia a frustrácia 

 Rozmanitosť možných problémov 

 Málo odborníkov ochotných 
spolupracovať a pomáhať 

 Pocit hanby, ktorý núti jedinca zakrývať 
problém    

 V obci chýba zariadenie núdzového 
bývania  

 Slabé podnikateľské prostredie 

Príležitosti Ohrozenia 

 Vhodné priestory na realizáciu opatrení, 
športoviská, detské ihrisko 

 Využitie dobrých vzťahov v rámci 
regiónu, spolupráca s ostatnými 
starostami pri organizovaní podujatí pre 
rodiny 

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

 Využitie potenciálu odborníkov 
a dobrovoľníkov z obce 

 Demografický vývoj populácie 
v komunite,  očakávajúci nárast počtu 
sociálnych kategórií občanov 
vyžadujúcich väčšiu mieru sociálnych 
služieb ( hroziaca disparita  medzi 
potrebami a možnosťami ) 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Zlá ekonomická situácia  

 Stereotypy a predsudky v rodinách a 
spoločnosti 

 Zložitosť implementácie projektov 
a nedostatočná odborná spôsobilosť 
problematiky projektovania 

 Zlé nastavenie grantových programov 
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(nezodpovedajúcich potrebám komunity) 

 Volebný cyklus 

 Legislatívne prekážky – legislatíva 
nekorešpondujúca s reálnymi potrebami 
CS 

 
 
 
7.2.3  Ciele KPSS vo vzťahu k CS „Rodiny a osoby v riziku sociálneho vylúčenia“ 
 

 Cieľ 1 - Vytvorenie podmienok pre efektívne využívanie voľného času 
obyvateľov obce 
 

 Cieľ 2 – Pomoc rodinám v krízovej životnej situácii  
 

 Cieľ 3 – Udržiavanie a rozvíjanie pracovných návykov u dlhodobo 
nezamestnaných     
 

 Cieľ 4 – Podpora vytvárania nových pracovných príležitosti v obci   
 

 

7.2.4 Opatrenia vedúce k naplneniu cieľov CS „Rodiny a osoby v riziku sociálneho 
vylúčenia“  
 
 

Cieľ 1: 
Vytvorenie podmienok pre efektívne 
využívanie voľného času obyvateľov obce 

Opatrenie 1.1. Zriadiť v obci viacúčelové ihrisko   

Cieľ 2: Pomoc rodinám v krízovej životnej situácii 

Opatrenie 2.1. Zriadiť v obci Zariadenie núdzového bývania 

Cieľ 3: Udržiavanie a rozvíjanie pracovných 
návykov u dlhodobo nezamestnaných  

Opatrenie 3.1. Udržiavať aktivačné práce v obci 

Opatrenie 3.2. Poradenstvo a pomoc pri hľadaní 
zamestnania 

Cieľ 4: Podpora vytvárania nových pracovných 
príležitosti v obci  

Opatrenie 4.1. Zriadiť v obci sociálny podnik  
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7.2.5 Špecifikácia jednotlivých opatrení 
 
Tabuľka 1 – špecifikácia opatrenia 1.1. 

Cieľ 1: Vytvorenie podmienok pre efektívne využívanie voľného času obyvateľov 
obce 

Opatrenie 1.1.:  Zriadiť v obci viacúčelové ihrisko    

Charakteristika opatrenia: 
V dnešnej dobe nie len mladí ľudia a ľudia v produktívnom veku, ale aj seniori chcú žiť 
aktívne. Túžia po novom životnom štýle, chcú sa zdravo stravovať, športovať a byť aktívni. 
Preto je dopyt po otvorených športoviskách logickým výsledkom nových trendov a zdravého 
spôsobu života po celom svete. V obci nie je vytvorené miesto na športové aktivity. Týmto 
opatrením chceme dať priestor na vybudovanie viacúčelového ihriska, ktoré by bolo 
využiteľné pre všetky vekové kategórie. Súčasný trh ponúka pestrý výber športových ihrísk, 
na ktorých je cvičebné náradie a rôzne preliezačky a prekážky, na ktorých sa môžu športovo 
vyžiť ľudia rôzneho veku. Takéto ihrisko by poskytlo priestor na športové a pohybové 
aktivity, vytvorí sa tu miesto na stretávanie sa, vzájomné spoznávanie sa a utužovanie 
dobrých susedských vzťahov.  

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Miesta na športové vyžitie sa pre obyvateľov obce  

 Zlepšenie vzájomných vzťahov v obci 

 Spestrenie aktívneho spoločenského života 

 Nové priestory na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času 

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

Časový harmonogram plnenia opatrenia:  2018 – 2028 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obec Príslop 

Spolupracujúce subjekty: občania obce, dodávatelia 

Počet klientov: obyvatelia obce Príslop a návštevníci    

Predpokladané finančné náklady: 35 000,- € – 40 000,- € 

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

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných prostriedkov 

 Pasivita zo strany cieľových skupín 

 Nevhodné miesta v obci  

Efektivita:  

 Prevencia sociálnej izolácie 

 Miesto na stretávanie sa obyvateľov obce   

 Viacúčelové ihrisko aktívne využívané všetkými obyvateľmi a návštevníkmi obce  

 Miesto na aktívne trávenie voľného času  

Ľudské zdroje: 1 človek – príprava projektu, miestni občania, pracovníci dodávateľských 
firiem 
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Tabuľka 2 – špecifikácia opatrenia 2.1. 

Cieľ 2: Pomoc rodinám v krízovej životnej situácii  

Opatrenie 2.1.:  Zriadiť v obci Zariadenie núdzového bývania 

Charakteristika opatrenia: 
V zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách § 29 v zariadení núdzového bývania sa 
poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá 
je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, 
ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, 
a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo, ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať 
bývanie. Vážny dôvod podľa odseku 1 je najmä: živelná pohroma, požiar, ekologická 
havária alebo priemyselná havária. V súčasnosti  sa takého zariadenie núdzového 
bývania pre občanov, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii z rôznych dôvodov  v obci 
nenachádza. Je však nevyhnutné, aby obec bola pripravená aj na takéto krízové situácie 
v ktorých sa obyvatelia obce môžu ocitnúť.   

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Poskytnutie sociálnej služby  v krízovej životnej situácii deťom, fyzickým osobám 
a rodinám v obci Príslop   

 Funkčné a dostupné zariadenie núdzového bývania ako nástroj pomoci 

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

Časový harmonogram plnenia opatrenia:  2019 – 2028 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obec Príslop   

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

Počet klientov: nevieme vopred určiť 

Predpokladané finančné náklady:  20 000,- € -  35 000,- € 

Zdroje financií: ESF, granty a dotácie, ÚPSVR SV, MPSVR SR,  a pod.  

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných zdrojov  

 Nevhodné priestory v obci  

Efektivita:  

 Poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách 

 Účinná krízová intervencia osobám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii 

Ľudské zdroje: 2-3 ľudia   
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Tabuľka 3 – špecifikácia opatrenia 3.1. 

Cieľ 3: Udržiavanie a rozvíjanie pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných 
občanov 

Opatrenie 3.1.:  Udržiavať aktivačné práce v obci   

Charakteristika opatrenia: 
V rámci opatrenia trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie aktivačnej činnosti 
formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Aktivačná činnosť formou menších obecných 
služieb pre obec je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného 
občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
Menšie obecné služby pre obec organizované obcou sú formou aktivačnej činnosti UoZ, 
ktoré sú určené na: zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych 
podmienok 

 tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce,    
 starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva,    
 podporu vzdelávania,    
 rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti,    
 rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,    
 podporu komunitnej činnosti.  

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Kontakt so spoločenským prostredím 

 Participácia nezamestnaných občanov  na menších obecných službách pre obec 

 Udržiavanie špecifických pracovných príležitosti pre dlhodobo nezamestnaných 
občanov v obci Príslop  

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

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018 –  2028 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obec Príslop 

Spolupracujúce subjekty: ÚPSVR SV 

Počet klientov: dlhodobo nezamestnaní občania 

Predpokladané finančné náklady:  v zmysle platných predpisov 

Zdroje financií: UPSVR SV, rozpočet obce  

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nepriaznivé legislatívne prostredie 

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

Efektivita:  

 Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov  

 Dočasné riešenie problematiky dlhodobo nezamestnaných občanov v obci   

 Prevencia sociálnej izolácie 

Ľudské zdroje: 1 - osoba (príprava žiadosti) 
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Tabuľka 4 – špecifikácia opatrenia 3.2. 

Cieľ 3: Udržiavanie a rozvíjanie pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných 
občanov 

Opatrenie 3.2.: Poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania  

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

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Nezamestnaní sa môžu aktívne podieľať na hľadaní si zamestnania 

 Aktuálne a dostupné informácie 

 Participácia obce na riešení problémov svojich občanov  

 Nezamestnaní občania si rýchlejšie nájdu prácu   

 Formou školení a prednášok sa nezamestnaní lepšie uplatnia na pracovnom trhu    

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 
A1: Výber vhodného miesta na umiestnenie informačnej tabule  
A2:  V spolupráci s ÚPSVR SV pravidelne aktualizovať pracovné ponuky na informačnej 
tabuli v obci 
A3:  Vhodné pracovné ponuky aktualizovať aj prostredníctvom internetu (napr. stránka 
www.profesia.sk  a pod.), internet prístupný pre všetkých     
A4:  Výber zodpovednej osoby dohliadajúcej na realizáciu týchto činností 
A5: V spolupráci s UPSVR SV sprostredkovať pre nezamestnaných školiace aktivity 
a prednášky, ktoré pomôžu CS uplatniť sa na trhu práce 

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018 –  2028 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obec Príslop 

Spolupracujúce subjekty: ÚPSVR SV 

Počet klientov: dlhodobo nezamestnaní občania 

Predpokladané finančné náklady:  cca 80 ,- € – 120,- € informačná tabuľa 

Zdroje financií: UPSVR SV, rozpočet obce  

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nepriaznivé legislatívne prostredie 

 Nezáujem a neochota CS spolupracovať 

 Nezáujem a neochota spolupracujúcich subjektov spolupracovať  

 Nedostatok finančných zdrojov    

Efektivita:  

 Aktívny prístup pri hľadaní zamestnania   

 Opatrenie vedúce k naplneniu cieľa pri nízkych nákladoch   

 Spolupráca s ÚPSVR SV  predstavuje komplexné riešenie problému CS  

Ľudské zdroje: 1 - osoba zodpovedná za aktuálnosť informácií, prizvaní pracovníci z 
UPSVR  

 
 
 
 
 

http://www.profesia.sk/
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Tabuľka 5 – špecifikácia opatrenia 4.1. 

Cieľ 4: Podpora vytvárania nových pracovných príležitostí v obci  

Opatrenie 4.1: Zriadiť v obci sociálny podnik  

Charakteristika opatrenia: 

Sociálny podnik pracovnej integrácie na účely zákona o službách zamestnanosti je 
právnická osoba, ktorá: 

a) zamestnáva zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli 
znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie v zmysle zákona o službách 
zamestnanosti v počte, ktorý predstavuje najmenej 30 % z celkového počtu jeho 
zamestnancov; 

b) poskytuje podporu a pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného 
pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, nájsť zamestnanie na 
otvorenom trhu práce; 

c) najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, 
ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné 
zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každoročne použije na vytváranie 
nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok; 

d) je zapísaná v registri sociálnych podnikov.        

Obec Príslop by mohla v budúcnosti podporiť zriaďovanie sociálnych podnikov na jeho 
území, prípadne zriadiť sociálny podnik vo vlastnej správe. Sociálny podnik umožňuje 
zamestnávať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a tak prispieť k znižovaniu 
nezamestnanosti v obci. Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie sú často krát pre 
pracovný trh nepoužiteľní a možnosť zamestnať ich, je skoro nulová, strácajú pracovné 
návyky a stávajú sa občanmi ohrozenými chudobou, tak sa dostávajú na okraj spoločnosti. 
Práve zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných môžeme prispieť k znižovaniu počtu 
spoločensky a sociálne znevýhodnených občanov na území obce.    

Očakávaný dopad opatrenia: 

 Vytváranie nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie   

 Udržiavanie pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných občanov 

 Podpora vytvárania malých a stredných podnikov 

 Zlepšenie kvality života dotknutých občanov   

 Návrat obyvateľov do obce  

 Zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov 

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia: 

A1:  Výber činnosti sociálneho podniku  
A2: Spracovanie projektovej dokumentácie  
A3: Podanie žiadosti so všetkými náležitosťami o priznanie postavenia sociálneho podniku 
pracovnej integrácie na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
A4: Začatie činnosti sociálneho podniku 
A5: Dodržiavanie zákonom stanovených podmienok o činnosti sociálneho podniku  

Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2019 - 2028 

Zodpovedný realizátor opatrenia: Obec Príslop   

Spolupracujúce subjekty: fyzické osoby, podnikatelia, tretí sektor   

Počet klientov: znevýhodnení uchádzači o zamestnanie  

Predpokladané finančné náklady: nedá sa vopred určiť  
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Zdroje financií: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR  

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia: 

 Nedostatok finančných zdrojov 

 Nedostatok pracovnej sily 

 Neschopnosť udržať prevádzku podniku, nezáujem o ponúkanú službu a činnosť 

Efektivita: 

 Nástroj lokálnej zamestnanosti  

 Rozvoj podnikateľských aktivít v obci  

 Využívanie lokálnych zdrojov, šitých na mieru lokálnym podmienkam  

 Podpora sociálnych programov obce – dlhodobo udržateľný rozvoj obce  

Ľudské zdroje: zamestnanci prijatí podľa organizačnej štruktúry vzniknutého podniku  
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8. MONITORING A IMPLEMENTÁCIA 
 

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

Kód 
opatrenia 

Názov opatrenia Doba trvania Monitorovacia 
komisia 

Termín 
monitoringu 

Cieľová skupina „Seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením“ 

1.1 
Zriadiť v obci 
opatrovateľskú službu  

 
2018 - 2028 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
 

 
1x ročne 

1.2 

Zriadiť v obci terénnu 
sociálnu službu 
a dostupné sociálne 
poradenstvo 

 
2018 – 2028 - pracovníci OÚ 

- zástupca CS 

 
1x ročne 

2.1 
Odstrániť existujúce 
bariéry v obci 

 
 

2018 - 2028 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 
 

 
1x ročne 

3.1 
Zriadiť v obci Denné 
centrum 

 
 

2018 - 2028 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 

 
1x ročne 

Kód 
opatrenia 

Názov opatrenia Doba trvania Monitorovacia 
komisia 

Termín 
monitoringu 

Cieľová skupina „Rodiny a osoby v riziku sociálneho vylúčenia“ 

1.1 
Zriadiť v obci 
viacúčelové ihrisko 

 
2018 - 2028 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 

 
1x ročne 

2.1 
Zriadiť v obci 
Zariadenie núdzového 
bývania 

 
2019 - 2028 - pracovníci OÚ 

- zástupca CS 

 
1x ročne 

3.1 
Udržiavať aktivačné 
práce v obci 2018 - 2028 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 

 
1x ročne 

3.2 
Poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní 
zamestnania 

2018 - 2028 - pracovníci OÚ 
- zástupca CS 

 
1x ročne 

4.1 
Zriadiť v obci sociálny 
podnik  

 
2019 – 2028 

- pracovníci OÚ 
- zástupca CS 

 
1x ročne 

 
 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Príslop má dlhodobý časový charakter a je 
spracovaný na obdobie desiatich rokov 2018 - 2028. 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 pracovnej skupiny, ktorá sa 
konsenzuálne dohodne na forme a spôsobe zmeny. Navrhované zmeny a úpravy vstúpia do 
platnosti po schválení obecným zastupiteľstvom.  
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„Komunitný plán sociálnych služieb obce Príslop na roky 2018 – 2028“  

bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Príslop dňa 24.06.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jozef Blaško v.r. 
         starosta obce Príslop  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovateľ KPSS: 
Obec Príslop 
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Príloha č. 1 
 
VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU 
 

V priebehu mesiaca apríl 2018 prebiehal v obci Príslop dotazníkový prieskum ku 
komunitnému plánovaniu sociálnych služieb. Dotazníky boli distribuované smerom k 
občanom obce Príslop dvoma spôsobmi:  

 prostredníctvom povereného pracovníka obecného úradu  

 prostredníctvom členov pracovnej skupiny 
Medzi občanov obce bolo distribuovaných 23 dotazníkov. Spätnú väzbu poskytli všetci 23 

oslovení občania, čo predstavuje cca 42,6% občanov žijúcich v obci Príslop. Uvedený počet 
respondentov mal veľký vplyv na výsledný dokument - Komunitný plán sociálnych služieb 
obce Príslop a výstupy dotazníkového prieskumu boli pracovnou 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 23 respondentov, pričom z celkového počtu 
respondentov bolo 11 mužov a 12 žien. Tabuľka č.1 poskytuje pohľad na zastúpenie 
respondentov nielen z kvantitatívneho hľadiska, ale aj z hľadiska pohlavia.  
 
Tabuľka č.1 

Pohlavie Počet respondentov % podiel 

Muž 11 47,8 

Žena 12 52,2 

Neuvedené pohlavie 0 0,0 

 
 
graf č.1 – Zastúpenie mužov a žien v rámci dotazníkového prieskum 

 
 
 
 
 
 
 

48% 
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1.2 Vek 
 

Zastúpenie respondentov dotazníkového prieskumu z hľadiska veku poskytuje nižšie 
uvedená tabuľka č.2. Najviac respondentov bolo vo nad 60 rokov až 16. Respondenti do 25 
rokov sa dotazníkového prieskumu nezúčastnili.   
 
Tabuľka č.2 – Zastúpenie respondentov z hľadiska veku 

Vek Počet respondentov % podiel 

do 18 rokov 0 0 

18 – 24 0 0 

25 – 49 5 21,7 

50 – 60 2 8,7 

nad 60 16 69,56 

 
 
 
Graf č.2 – Zastúpenie respondentov z hľadiska veku 
 

 
 
 
 

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 Príslop so základným vzdelaním – 12 
respondentov.  
   
Tabuľka č.3 – Zastúpenie respondentov z hľadiska vzdelania 

Stupeň ukonč. vzdelania Počet respondentov % podiel 

bez vzdelania 1 4,3 

základné vzdelanie 12 52,17 

SOU bez maturity 5 21,7 

ÚS s maturitou 4 17,4 

vysokoškolské 1 4,3 

 
 

0% 0% 

22% 

9% 

69% 

Zastúpenie respondentov z hľadiska veku 

do 18  18 - 24 25 - 49 50 - 60 nad 60 
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Graf č.3 – Zastúpenie respondentov z hľadiska vzdelania 

 
 
 

 
1.4 Bydlisko 
 

Z hľadiska miesta trvalého bydliska (TB) sú všetci respondenti žijúci priamo v obci. 
Zastúpenie respondentov vo vzťahu k bydlisku približuje detailnejšie nižšie uvedená tabuľka 
č. 4 a graf č. 4. 
 
 
Tabuľka č.4 - Zastúpenie respondentov z hľadiska trvalého bydliska 

Bydlisko Počet respondentov % podiel 

priamo v obci 23 100 

v separovanej osade 0 0 

v segregovanej osade 0 0 

 
 
Graf č.4– Zastúpenie respondentov z hľadiska trvalého bydliska  
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1.5 Ekonomická aktivita 
 

Prehľad respondentov z hľadiska typu ekonomickej aktivity je súčasťou tabuľky č.5. 
Najväčšie  zastúpenie mala skupina starobný dôchodca skoro 70 %. Percentuálne 
porovnanie respondentov z hľadiska ekonomickej aktivity nám poskytuje aj graf č. 5.  
 
Tabuľka č.5 - Zastúpenie respondentov z hľadiska ekonomickej aktivity 

Druh ekonomickej aktivity Počet respondentov % podiel 

zamestnanec 3 13,04 

SZČO 0 0 

nezamestnaný 2 8,7 

starobný dôchodca 16 69,6 

invalidný dôchodca 1 4,3 

študent 0 0 

Iné, opatrovateľ blízkeho  1 4,3 

 
 
Graf č.5 – Zastúpenie respondentov z hľadiska ekonomickej aktivity 

 
 
 
 

1.6 Rodinný stav 
Kategorizácia respondentov z hľadiska rodinného stavu tvorí súčasť tabuľky č.6. 

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnila až  skoro 57% respondentov z kategórie 
ženatý/vydatá. na druhom mieste boli respondenti z kategórie vdovec/vdova – 26%. Ďalšie 
kategórie v prieskume neboli významne zastúpené. Vysoké percento respondentov 
z kategórie ženatý/vydatá, vo všetkých vekových kategóriách nám ukazuje, že v obci je aj 
v dnešnej dobe kladený dôraz na rodinné hodnoty. Z hľadiska plánovania sociálnych služieb 
je to dôležitý ukazovateľ, nakoľko rodina je nositeľom hodnôt, vychováva svojich členov  
a ponúka im útočisko. Preto je dôležité zamerať sa na rodinu, ako základ spoločnosti. 
Detailnejšie členenie respondentov z hľadiska rodinného stavu v percentuálnom zastúpení 
jednotlivých kategórií poskytuje graf č. 6. 
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Tabuľka č.6 - Zastúpenie respondentov z hľadiska rodinného stavu 

Rodinný stav Počet respondentov % podiel 

slobodný 3 13,04 

ženatý / vydatá 13 56,52 

rozvedený / á 1 4,30 

vdovec / vdova 6 26,09 

 
 
Graf č.6 – Zastúpenie respondentov z hľadiska rodinného stavu 

 
 
 
 
 

2. ZNALOSŤ PROBLEMATIKY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA 
 

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

č.7 

Úroveň poznatkov o procese KPSS - jeho princípoch a význame medzi občanmi obce 
Príslop nie je dostačujúca. Viac ako polovica opýtaných nemá povedomie o komunitnom 
plánovaní, jeho potrebe a priebehu. Výsledok dotazníkového prieskumu poukázal na to, že je 
potrebné obyvateľom obce zrozumiteľne vysvetliť potrebu komunitného plánovania a celý 
proces komunitného plánovania.     
 
 
Tabuľka č.7 - Vedomosť o kom. plánovaní 

Vedomosť o KP Počet respondentov % podiel 

áno 5 21,74 

nie 18 78,26 
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Graf č.7 – Vedomosť o kom. plánovaní 

 
 
 
 
 
 
 

3. ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU V PROCESE KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA 
 
 

Záujem aktívne participovať na tvorbe KPSS prejavili celkom 3 respondenti (13,04 
%), 15 respondentov (65,22 %) nemá záujem o spoluprácu a 5 respondentov (21,74 %) nie 
je rozhodnutých, či na procese KPSS bude aktívne participovať. Všetci 3 Respondenti, ktorí 
prejavili záujem o spoluprácu, preferovali priamo prácu v rámci konkrétnej pracovnej skupiny.  
 
 
Tabuľka č.8 - Záujem respondentov o spoluprácu na KPSS 

Osobná spolupráca KP Počet respondentov % podiel 

áno 3 13,04 
priamo práca v skupine 3  
prostredníctvom e-mailu 0  
prostredníctvom osobnej 
konzultácie 

0  

nešpecifikovaná forma 
spolupráce 

0  

nie 15 65.22 

neviem 5 21,74 
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Graf č.8 – Záujem respondentov o spoluprácu na KPSS 

 
 
 
 
 

4. ZARADENIE RESPONDENTOV Z HĽADISKA SÚČASNEJ SITUÁCIE 
 
 

Z osloveného počtu respondentov až 43,48 % 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 so zdravotnými problémami 47,83%. Ďalšou zastúpenou kategóriou boli 
nezamestnaní 8,7%. Ostatné kategórie neboli zastúpené.  
 
 
 
 
Tabuľka č.9 - Zastúpenie respondentov vo vzťahu k typu sociálneho problému 

Kategória vo vzťahu k typu sociálnych 
problémov 

Počet respondentov % podiel 

nemám sociálny problém 10 43,48 

nezamestnaný / ná 2 8,7 

občan v ťažkej životnej situácii 0 0 

 strata partnera 0 0 

 strata bývania 0 0 

 problémy spolunažívania 0 0 

 osamelý rodič s maloletým dieťaťom 0 0 

 iné 0 0 

občan so zdravotnými problémami 11 47,83 

občan po výkone trestu 0 0 

odchovanec detského domova 0 0 

iné (uveďte presne) 0 0 
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Graf č.9 – Zastúpenie respondentov vo vzťahu k typu sociálneho problému 

 
 
 
 
 

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 Príslop. Z kvantitatívneho hľadiska 
najviac respondentov - 10 (43,48%) uviedlo, že má problém s nedostupnosťou zdravotníckej 
starostlivosti. Problémy s pracovnou integráciou uviedli – 2 ľudia (8,7%). 4 občania uviedli 
problémy s mobilitou (17,39%).  Detailnejšiu špecifikáciu potrieb občanov vo vzťahu k 
sociálnej oblasti približuje tabuľka č.10 a graf č.10. 
 
 
 
 
Tabuľka č.10 - Prioritné problémy respondentov 

Kategória Počet 
respondentov 

% podiel 

problém s mobilitou 4 17,39 

problém s vykonávaním sebaobslužných úkonov 0 0 

problém s nedostupnosťou zdravotníckej starostlivosti 10 43,48 

problém s pracovnou integráciou 2 8,7 

problém s potrebnou rehabilitáciou 0 0 

Iné  0 0 

neuvedené 7 30,43 
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Graf č.10 – Prioritné problémy respondentov 

 
 
 
 

6. SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI A INŠTITÚCIAMI PRI RIEŠENÍ SOCIÁLNYCH 
PROBLÉMOV 
 
 

Najviac respondentov 47,83 % (11) uviedlo, že pri riešení svojho problému sa obrátili 
na UPSVR v Snine a 39,13% (9) sa obrátilo  na Sociálnu poisťovňu.   Prehľad o inštitúciách 
pomocou, ktorých riešili občania svoj sociálny problém poskytuje tabuľka č. 11 a graf č. 11    
 
Tabuľka č.11 – Organizácie ktoré využívajú občania pri riešení sociálnych problémov 

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

Počet 
respondentov 

% podiel 

Obecný úrad 3 13,04 

UPSVaR 11 47,83 

Sociálna poisťovňa 9 39,13 
 
 
  Graf č.11  – Organizácie ktoré využívajú občania pri riešení sociálnych problémov 
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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 súčasť 
dotazníkového prieskumu. Výsledky monitoringu potrieb približuje nižšie uvedená tabuľka č. 
12 a graf č.12. Najviac respondentov -  30,43 % nepotrebuje žiadnu pomoc, pomôžu si 
v rámci rodiny, čo je výsledok korešpondujúci s tým, že väčšina respondentov žije v 
manželstve. 26,07% respondentov uviedlo, že by potrebovali kompenzácie a 21,74% 
respondentov by potrebovalo zaistenie pobytov mimo rodinu celoročne. Po ostatných 
službách v dotazníku nebol dopyt. 
    
 
Tabuľka č.12 – Dopyt po sociálnej pomoci v rodinách, ktoré sa o niekoho dlhodobo starajú 

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

Počet 
respondentov 

% podiel 

pomoc len v rámci rodiny („rodina sa postará“) 7 30,43 

poradenstvo 0 0 

kompenzácie 6 26,07 

pomoc v rámci obce, mesta 0 0 

opatrovateľská služba 0 0 

zaistenie pobytov: 5 21,74 

 denné 0  

 týždenné 0  

 celoročné 5  

neuvedené 5 21,74 

 
 
 
 Graf č.12 – Dopyt po sociálnej pomoci v rodinách, ktoré sa dlhodobo o niekoho starajú 
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8. VYUŽÍVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SÚČASNOSTI 
 

 
V tabuľke a grafe č.13 nájdete stručný prehľad využívania sociálnych služieb z 

pohľadu respondentov dotazníkového prieskumu. 
 
 
 
Tabuľka č.13 – Využívanie sociálnej služby 

Využívanie poskytovanej sociálnej služby Počet 
respondentov 

% podiel 

áno 5 21,74 

nie 18 78,26 

 
 
Graf č.13 – Využívanie sociálnej služby 

 

 
 

9. ZÁUJEM O ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY (v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách) 
 
 
9.1 Dopyt po službách na uspokojenie základných životných potrieb  
 

V súvislosti s novým 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.  
Dopyt po citovaných službách detailne približuje tabuľka č.14 a graf č.14. Z nich je evidentné, 
že najvyšší dopyt je po zariadení núdzového bývania.  
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Tabuľka č.14 – Dopyt po službách v zariadeniach zriaďovaných za účelom uspokojovania základných 
životných potrieb 

Dopyt po službách v zariadeniach zriaďovaných za 
účelom uspokojovania základných životných potrieb 

Počet 
respondentov 

% podiel 

nocľaháreň 0 0 

útulok 0 0 

domov na polceste 0 0 

nízkoprahové denné centrum 0 0 

zariadenie núdzového bývania 5 21,74 

 
 
Graf č.14 – Dopyt po službách v zaradeniach za účelom uspokojovania základných životných potrieb 

 
 
9.2 Dopyt po soc. službách na podporu rodiny s deťmi 
 

 
Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách sú členené nasledovne:  

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

 poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti  

 poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu  
 

V rámci dotazníkového prieskumu bol monitorovaný aj dopyt po citovaných službách. 
Výsledky sú zhrnuté v tabuľke č.15 a grafe č.15. Z nich je evidentné, že v obci o tieto služby 
nie je žiaden záujem.    
 
Tabuľka č.15 – Dopyt po sociálnych službách na podporu rodiny s deťmi 

Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi  
 

Počet 
respondentov 

% podiel 

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

0 0,0% 

sociálna služba v zariadení dočasnej starostlivosti o 
deti  

0 0,0% 

sociálna služba v nízkoprahovom dennom centre 
pre deti a rodinu 

0 0,0% 
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Graf č.15 – Dopyt po sociálnych službách na podporu rodiny s deťmi 

 
 
 
 
 
9.3 Dopyt po sociálnych službách na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 
ŤZP,  nepriaznivého zdravotného  stavu alebo dovŕšenie dôchodkového veku   
 
 

Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku zákon č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách definuje nasledovne:  

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

 opatrovateľská služba  

 prepravná služba  

 sprievodcovská služba a predčitateľská služba  

 tlmočnícka služba  

 sprostredkovanie tlmočníckej služby  

 sprostredkovanie osobnej asistencie  

 požičiavanie pomôcok  
 

V rámci dotazníkového prieskumu bol venovaný priestor aj na zisťovanie potrieb občanov 
obce Príslop vo vzťahu k vyššie uvedenému typu služieb. Výsledky prieskumu sú súčasťou 
tabuľky č. 16 a grafu č. 16. Najviac preferovanými službami sú:  

 poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby - 6 respondentov  
(26,07 %)  

      ●   prepravná služba – 3 respondenti (13,04 %) 

 opatrovateľská služba - 2 respondenti (8,7 %) 
 

Po ostatných službách medzi obyvateľmi obce nebol záujem.  
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Tabuľka č.16 – Dopyt po službách na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 
veku 

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

Počet 
respondentov 

% podiel 

poskytovanie soc. služby v zariadení pre fyzické osoby 6 26,07 

opatrovateľská služba  2 8,7 

prepravná služba  3 13,04 

sprievodcovská služba a predčitateľská služba  0 0 

tlmočnícka služba 0 0 

sprostredkovanie tlmočníckej služby 0 0 

sprostredkovanie osobnej asistencie 0 0 

požičiavanie pomôcok 0 0 

 
 
 
Graf č.16 – Dopyt po službách na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 
veku 
 

 

 
9.4 Dopyt po službách s použitím telekomunikačných technológií 

 
V tabuľke č.17 a grafe č.17 môžeme sledovať dopyt po službách s použitím 
telekomunikačných technológií. 
 
Tabuľka č.17 – Dopyt po sociálnych službách s použitím telekomunikačných technológií 

Sociálne služby s použitím telekomunikačných 
technológií 

Počet 
respondentov 

% podiel 

monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  7 30,43 

krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 
telekomunikačných technológií  

5 21,74 
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Graf č.17 – Dopyt po sociálnych službách s použitím telekomunikačných technológií 

 
 

9.5 Dopyt po podporných službách   

 
 
V tabuľke č.18 a grafe č.18 môžeme sledovať dopyt po podporných službách. Najvyšší 
záujem je o nasledujúce podporné služby:  

 jedáleň – 10 respondentov (43,48 %) 

 denné centrum – 7 respondentov (30,43 %) 

 odľahčovacia služba – 2 respondenti (8,7%) 
 
Tabuľka č.18 – Dopyt po podporných službách 

Podporné služby Počet 
respondentov 

% podiel 

odľahčovacia služba 2 8,7 

zabezpečenie opatrovníckych práv a povinností 0 0 

denné centrum 7 30,43 

integračné centrum 0 0 

jedáleň 10 43,48 

práčovňa 0 0 

stredisko osobnej hygieny 0 0 

 
 
Graf č.18 – Dopyt po podporných službách 
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10. DOPYT PO ZARIADENIACH, RESP. AKTIVITÁCH V RÁMCI PREVENCIE V 
SOCIÁLNEJ OBLASTI 

 
 
Dôležitou a 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 súčasť dotazníkového prieskumu a z 
kvantitatívneho hľadiska bol zo strany respondentov veľmi vysoký záujem o jednotlivé formy 
preventívnych opatrení. Najvyšší záujem bol prioritne o kultúrno-spoločenské aktivity – 
30,43% respondentov, o detské ihriská a miesta na hranie pre deti – 26,09% respondentov, 
a o voľne prístupné športoviská – 26,09% respondentov. Detaily prieskumu približuje tabuľka 
č.19 a graf. č.19. 
 
Tabuľka č.19 – Dopyt po zariadeniach, resp. aktivitách v rámci prevencie  

Oblasti prevencie Počet 
respondentov 

% podiel 

voľne prístupné športoviská 6 26,09 

detské ihriská, miesta na hranie detí 6 26,09 

kultúrno-spoločenské aktivity 7 30,43 

klubovne, záujmové krúžky 3 13,04 

neuvedené 1 4,35 

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