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Slovník pojmov a zoznam skratiek 
 
CSS – Centrum sociálnych služieb 
CVC – Cenrum voľného času 
CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
DC – Denné centrum 
DSS – Domov sociálnych služieb 
ESF – Európsky sociálny fond 
EÚ – Európska únia 
KC – Komunitné centrum 
KPSS – Komunitný plán sociálnych služieb 
MF – Ministerstvo financií 
MPSVR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
MsÚ – Mestský úrad 
MsZ – Mestské zastupiteľstvo 
MsKS – Mestské kultúrne stredisko 
MVO – Mimovládne organizácie 
OSS – Oddelenie sociálnych služieb 
PS – Pracovná skupina 
PHSR –plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
RS – Riadiaca skupina 
SPJ – Sociálno-patologické javy 
TSP – Terénna sociálna práca 
ŤZP – Ťažko zdravotne postihnutý 
UoZ – uchádzač o zamestnanie 
ÚPSVR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
VPS – Verejno-prospešné služby 
VÚC – Vyšší územný celok 
ZpS – Zariadenie pre seniorov 
ZŠ – Základná škola 
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         Úvod 
 

 

                                                                             

 

 

 
 

 
      Vážení spoluobčania, 
 
 
      pred piatimi rokmi sme v zmysle aktuálne platnej legislatívy a následnom prenose 
kompetencií v sociálnej oblasti, spracovali komunitný plán rozvoja sociálnych služieb 
v meste Sabinov do roku 2020.Mnohé opatrenia v súlade s prijatou a novelizovanou 
legislatívou v tejto oblasti, sa nám spoločne s partnermi verejného i neverejného 
života podarilo úspešne realizovať a skvalitniť tak život občanom ohrozených 
sociálnym, zdravotným či vekovým statusom. 
      Našou spoločnou snahou do nasledujúceho obdobia pre roky 2021 až 2027 je 
prostredníctvom komunitného plánovania podporiť a skvalitniť už doteraz existujúcu 
úroveň sociálnych služieb. Chceme navrhnúť nové, chýbajúce zariadenia, či zriadiť 
nové služby. Týmto cieľom bude potrebné naplánovať a vyčleniť zodpovedajúce 
finančné krytie. Pripraviť nové kvalifikované ľudské zdroje s primeraným vzdelaním 
a s odbornou praxou. Celý tento proces je časovo i finančne náročný. Bude ho preto 
potrebné zapracovať do nasledujúcich ročných rozpočtov mesta a rátať aj s využitím 
európskych peňazí v príslušných operačných programoch. Osobne ma veľmi teší, že 
mesto tieto eurofondy každoročne využíva pri implementácii v jednotlivých 
úspešných projektoch. 
Na novom komunitnom pláne sa spolupodieľali členovia pracovných skupín. 
Občania, či zástupcovia organizácií svojimi konkrétnymi návrhmi  a postrehmi prispeli 
k spracovaniu zosumarizovaných akčných plánov. Poďakovanie patrí im 
a pracovníkom sociálneho oddelenia MsÚ. Je to ich zásluha, že tento koncepčný 
materiál bude návodom, ako máme napredovať v sociálnej oblasti do roku 2027 
v našom meste, a že realizované opatrenia v sociálnej oblasti prinesú benefity, 
najmä pre tých ľudí a ich rodiny, ktorí to najviac potrebujú. 
       
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. Michal Repaský 
                                                                                               primátor mesta 
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1  História mesta Sabinov  
 

Prvá písomná zmienka o Sabinove ako o v tom čase už značne rozvinutej kráľovskej 
obci je z roku 1248. Jej obyvatelia sa zaoberali prevažne roľníctvom, až neskôr sa 
začala rozvíjať remeselná výroba. Významným medzníkom v jeho ďalšom vývoji bol 
28. január 1299, kedy mu uhorský kráľ Ondrej III. udelil spolu s Prešovom a Veľkým 
Šarišom spišské práva - právo voliť richtára a farára, právo súdu, lovu a rybolovu, 
oslobodenie od daní, mýta, cla a vojenskej služby. Od toho dňa sa mení právne 
postavenie Sabinova, ktorý sa stáva mestom. V roku 1405 bol Sabinov povýšený na 
slobodné kráľovské mesto, čo mu prinieslo rad ďalších privilégií. Rozvíjajú sa 
remeslá a dochádza k značnému rozkvetu obchodu. Koncom 15. storočia sa stal 
Sabinov členom Pentopolitany - združenia piatich východoslovenských miest, ku 
ktorému patrili ešte Košice, Prešov, Bardejov a Levoča. Obdobie 16.-18. storočia 
bolo v znamení rozkvetu, neskôr v znamení hospodárskeho úpadku mesta. 
 V 19. storočí bol Sabinov malým provinčným mestom so slabo rozvinutou 
priemyselnou výrobou. Aj              v rokoch I. ČSR hospodársky vývoj naďalej 
zaostával. Z väčších podnikov tu pracovala píla, garbiareň a konzerváreň. 

Obyvateľstvo sa zaoberalo zväčša 
poľnohospodárstvom, ktoré bolo na nízkej úrovni.  
Stavebný rozvoj Sabinova s typickým 
stredovekým šošovkovitým námestím sa začal 
prestavbou pôvodne roľníckej osady. Najstaršie 
zachované stavby pochádzajú z konca 14. 
storočia. Najvýznamnejšou a súčasne najstaršou 
architektonickou pamiatkou je gotický kostol 
zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Najcennejší je 
hlavný oltár, ktorého originál sa nachádza v 
národnom múzeu                  v Budapešti a 
pochádza z dielne majstra Pavla z Levoče. Kostol 
bol niekoľkokrát poškodený požiarom. Posledné 
väčšie úpravy boli urobené v rokoch 1938 -1939, v 
70. rokoch bol rekonštruovaný hlavný oltár. V roku 
1992 bola vykonaná celková vonkajšia 
rekonštrukcia. Zvonica pri kostole patriaca do tzv. 
východoslovenskej renesancie bola dokončená v 
roku 1657, zvon pochádza z roku 1470. Ďalšou 
stavebnou dominantou historického jadra mesta je 

bývalé lýceum postavené v renesančnom slohu v roku 1530, v 18. storočí 
prestavané. Stavebnú panorámu Sabinova dopĺňajú aj grécko-katolícky, dva 
evanjelické kostoly a pravoslávny chrám postavené na okrajoch historického jadra. 
Sabinov mal čisto slovenské obyvateľstvo do polovice 13. storočia, kedy sa tu usadili 
nemeckí prisťahovalci. O početnosti nových usadlíkov svedčia údaje zo 14. - 16. 
storočia, kedy mali obe národnosti vlastné protestantské kostoly a kazateľov. V 
období reformácie bol Sabinov známy svojím školstvom, viacerí vynikajúci učitelia tu 
uplatňovali najmodernejšie spôsoby výuky. Od októbra 1740 existovalo v Sabinove 
piaristické gymnázium, ktoré v roku 1784 presídlilo do vlastnej budovy. V rokoch 
1867 - 1877 žil v meste u svojho brata významný štúrovec Bohuš Nosák-Nezabudov, 
pôsobil tu tiež pokrokový učiteľ Samuel Fábry a slovenský básnik Ján Cuker. V 
období po I. svetovej voje tu žili a tvorili výtvarní umelci Bandy Cirbus a Ernest 
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Stenhura aj spisovateľka Jolana Cirbusová a Anton Prídavok. Neskôr sa v meste 
zakladajú rôzne kultúrne krúžky a organizácie. V rokoch 1922 - 1924 úspešne 
pracoval divadelný krúžok Palárik pod vedením Janka Borodáča, ktorý pôsobil v 
Sabinove ako učiteľ. Život mesta, podobne ako celej Európy, bol v prvej polovici 
nášho storočia poznačený svetovou hospodárskou krízou, ktorá vyústila do II. 
svetovej vojny. Jej útrapy tvrdo dopadli aj na Sabinovčanov. Väčšina židovských 
obyvateľov, ktorých bolo v tom čase v Sabinove veľa, bola odvlečená do smutne 
známych koncentračných táborov, z ktorých sa len málokto vrátil. V januári roku 
1945 bolo mesto oslobodené rýchlym postupom vojsk Červenej armády smerom od 
Dukly cez Prešov a Bardejov na západ. 
 Po vojne boli postupne vybudované nové priemyselné závody. Sabinov sa stal 
strediskom spracovania ovocia a zeleniny, dreva, kovov, mlieka, bola tu strojno-
traktorová stanica a stavebný priemysel. Rozvinulo sa školstvo, zdravotníctvo, 
kultúrny a športový život. Z malého 3-tisícového mestečka vybudovaním nových 
sídlisk a pripojením časti Orkucany vyrástlo 12-tisícové moderné mesto, druhé 
najväčšie v okrese Prešov. Najväčší rozvoj bol zaznamenaný v 70. - 80. rokoch, keď 
vrcholili všetky formy bytovej výstavby. V modernizovaných a rozširovaných 
výrobných závodoch nachádzali svoje uplatnenie občania mesta i blízkeho okolia.  

Súčasný Sabinov je perspektívnym mesto 
s vyše 12-tisíc obyvateľmi, ktorí tu 
nachádzajú všetky potrebné vybavenia a 
služby. Pýchou mesta sú tri základné 
školy, jedna súkromná ZŠ, Gymnázium a 
Stredná združená škola. O zdravie 
občanov sa stará samostatná Poliklinika a 
niekoľko súkromných zdravotných 
ambulancii. Bohatý kultúrny život mesta 
rozvíja Mestské  kultúrne stredisko. Jeho 
folklórny súbor Sabinovčan, účastník 
viacerých zahraničných festivalov, detský 
súbor Sabiník a dychová hudba Sabinka 
reprezentujú Sabinov ďaleko za hranicami 
mesta. Estetické cítenie a umeleckú 
výchovu mládeže rozvíja Základná 
umelecká škola s niekoľkými odbormi. V 
meste pôsobí aj Špeciálna základná škola.  
Pre všestranný rozvoj športu bola 
dobudovaná umelá ľadová plocha, ktorá 
bola v roku 2014 zastrešená a letné 

kúpalisko s predhrievanou vodou. K nevšedným zážitkom návštevníkov Sabinova 
patrí prechádzka jeho historickým jadrom - námestím i bočnými romantickými 
uličkami, kde sa nachádzajú bašty a múry niekdajšieho opevnenia mesta 
zvýrazňujúce jeho stredovekú slávu. Veľmi pekné sú vychádzky do lesoparku 
Švabľovka, pre turistov sú vyznačené trasy v okolitých pohoriach Čergov a Bachureň 
s prekrásnymi prírodnými scenériami a zrúcaninami Hanigovského hradu.  
Najvýznamnejšie rekreačné stredisko Drienica - Lysá leží v tesnej blízkosti mesta a 
slúži aj pre vyznávačov zimnej turistiky a lyžovania.                                                     
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2  Komunitné plánovanie  - teoretické východiská 
 

2.1  Vymedzenie pojmov 

 

 

 Komunita 
Komunita je termín používaný v rôznych významoch. Pre účely tohto 
dokumentu ho budeme chápať ako spoločenstvo ľudí žijúcich alebo 
kooperujúcich v jednej inštitúcii alebo v jednej lokalite (Matoušek, 2008). 
Komunita má svoju atmosféru, svoj spôsob komunikácie, svoju hranicu, ktorá 
je viac alebo menej priepustná voči okoliu. Hranice komunity sú rôzne, môže 
ísť o geografické, politické, ekonomické alebo sociálne hranice. Komunita ako 
skupina ľudí, ktorá je našou cieľovou skupinou, je vymedzená prevažne 
geograficky a sociálne. 
Pri geografickom vymedzení hovoríme aj o lokálnom útvare osídlenia 
(Strieženec, 1996) či o menšej sociálnej jednotke na lokálnom základe, v 
ktorej ľudia spolupracujú, aby naplnili svoj život, podieľajú sa na spoločnej 
kultúre a podobne. Majú konkrétne vzťahy k miestu svojho bydliska a jeho 
okoliu a môžu byť v podobnej ekonomickej, spoločenskej a sociálnej situácii 
ako iní obyvatelia tej istej časti.  
Sociálna komunita je skupina osôb, ktoré majú spoločné sociálne znaky. V 
našom prípade to znamená prevažne znaky sociálneho znevýhodnenia a 
môžeme teda hovoriť aj o cieľových skupinách sociálnej práce, ktoré žijú v 
danej lokalite. Na druhej strane môžu v tom istom regióne existovať sociálne 
komunity, ktoré môžu byť pri riešení problémov cieľových skupín nápomocné 
(napríklad študenti, aktívni dôchodcovia a podobne). 
 

         Plánovanie 
je proces, prostredníctvom ktorého sa komunita chce dostať zo súčasnej 
situácie do lepšej budúcnosti, resp. do budúcnosti, ktorá by viac vyhovovala 
občanom komunity. Plánovanie je stanovenie cieľov - k čomu chceme 
smerovať, ako a kedy si to prajeme dosiahnuť, v akom prostredí budú naše 
plány realizované, aké sú reálne alternatívy pre dosiahnutie našich cieľov, 
ktoré alternatívy sa javia ako najefektívnejšie, voľba postupu činností, ktoré 
budeme presadzovať. 
 

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

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

b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť 
samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,  

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných 
životných potrieb fyzickej osoby,  

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,  

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,  
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f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá 
vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa.  

           Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce. 
 

 Nepriaznivá sociálna situácia 
Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením 
alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť 
svoje problémy: 
a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných životných potrieb pre svoje životné návyky  
alebo pre spôsob života, 

b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok, 
alebo návykových škodlivých činností, 

c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide 
o dieťa vo veku do siedmych rokov veku, 

d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 
e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok  
f) pre výkon opatrenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou 

správania iných fyzických osôb, alebo 
h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, 
i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania 

2.2  Komunitné plánovanie sociálnych služieb  

 

Komunitné  plánovanie  sociálnych  služieb je metóda,  prostredníctvom ktorej je 
možné na úrovni obcí, mikroregiónov alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby 
zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade 
s miestnymi špecifikami. Ide  o otvorený proces, cieľom ktorého je: 

 napĺňanie potrieb občanov odkázaných na jednotlivé formy sociálnej pomoci, 

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

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

 zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb, 

 vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb. 

2.3  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 
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služby“ a ďalšia právnická osoba a fyzická osoba – „neverejný poskytovateľ 
sociálnej služby“. 

 

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

 

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

 

2.4  Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) 

 
Je reálnym výstupom komunitného plánovania sociálnych služieb a výsledkom 
dohody medzi zadávateľmi, poskytovateľmi a užívateľmi sociálnych služieb. 
Poukazuje na potreby v danej komunite, pričom poskytuje aj alternatívy finančného, 
personálneho, prevádzkového a organizačného zabezpečenia v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb v danej komunite. 
 

2.5  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 špecifiká. 
 

2.6  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 vzájomné prepojenie a spolupráca. 
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2.7  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 

 Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov, spolupráca 
s podnikateľskými subjektami, ktoré sa angažujú 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 verejnosti. 

 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  zodpovedá 
miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom. 

 Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce – dobre fungujúca 
spolupráca medzi všetkými účastníkmi KP. 

 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 

 

2.8  Východiskové dokumenty komunitného plánovania 

 

Základným východiskom tvorby Komunitného plánu je Zákon o sociálnych službách, 
ktorý presne definuje povinnosti obce vo vzťahu ku komunitnému plánovaniu. §83 
bod 2 hovorí, že 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.  
 
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 - 2030. Národné 
priority predstavujú nástroj štátnej politiky na smerovanie a prezentovanie 
východiskových systémových záujmov, úloh a podporných opatrení v oblasti 
sociálnych služieb a sú vypracované v súlade s pôsobnosťou Ministerstva práce a 
zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Zb. z. v platnom znení. 
 
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja do 
roku 2025. Nasledovný dokument určil ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v 
územnom obvode Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Víziou je postupne 
prispôsobovať svojimi činnosťami poskytované služby trendom v oblasti sociálnych 
služieb so zohľadnením možností a podmienok jednotlivých zariadení a vytvoriť tak 
stabilnú sieť poskytovateľov 
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3  Komunitné plánovanie sociálnych služieb v meste Sabinov 
 

3.1  Zdôvodnenie komunitného plánovania 

 

Prijatím zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vyplynula povinnosť pre 
obce a mestá vypracovať komunitný plán sociálnych služieb, čo sme aj v roku 2009 
zrealizovali. V spolupráci s PSI Šariš bol vypracovaný „Komunitný plán sociálnych 
služieb v meste Sabinov“ na roky 2010-2015 a  „Komunitný plán sociálnych služieb 
v meste Sabinov“ na roky 2016-2020. 
Vypracovaním tohto Komunitného plánu sa detailnejšie špecifikovali jednotlivé 
konkrétne služby pre jednotlivé skupiny občanov: deti, mládež a rodiny v riziku 
sociálneho vylúčenia, ťažko zdravotne postihnutí občania a občania so zdravotnými 
obmedzeniami a seniori, ich finančné, materiálové, organizačné potreby 
a personálne zabezpečenie. Na základe skúseností, potrieb, zvýšenia efektivity, 
dostupnosti a potrieb občanov bol vypracovaný aj komunitný plán na roky 2016-
2020. 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sabinov predstavuje programový 
dokument v oblasti rozvoja sociálnych služieb a podporných služieb na území nášho 
mesta. Komunitný plán ako nástroj rozvojových procesov sociálnej politiky mesta 
stanovuje priority, ciele a opatrenia na zabezpečenie jeho rozvoja a udržateľnosti. 
Komunitný plán priamo súvisí so strednodobým programovým dokumentom mesta – 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sabinov a je podkladom pre 
ročné akčné plány a programy v oblasti sociálneho rozvoja. Komunitný plán 
vychádza z analýzy stavu existujúcich služieb a ich poskytovateľov na území mesta,  
z potrieb obyvateľov mesta a z finančných možností mesta. Komunitný plán je 
spracovaný v súlade s programovými dokumentmi a prioritami mestského, krajského 
a národného rozvoja sociálnych služieb v európskom kontexte a je konkretizovaný na 
miestne pomery. Komunitný plán je otvorený dokument, ktorý je možné podľa 
potreby aktualizovať. Východiskovými podkladmi pre jeho spracovanie sú materiály 
mesta Sabinov, príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a analýzy 
štatistického úradu SR. 
 

3.2  Realizácia komunitného plánovania 

 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb v meste Sabinov 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. Výhodou pre občanov mesta  bola možnosť 
aktívne sa zapojiť do budovania novej podoby poskytovania sociálnych služieb 
a možnosť presadzovať svoje potreby formou participácie na procese komunitného 
plánovania v podobe aktívnej účasti v rámci pracovných skupín. Verejnosť mala 
možnosť zapojiť sa na profilovaní nových, resp. skvalitňovaní a rozširovaní 
existujúcich sociálnych služieb formou osobných stretnutí, telefonicky alebo mailom. 
Tieto informácie boli zverejnené v októbrovom mesačníku a komunitný plán bol 
zverejnený na pripomienkovanie verejnosti na webovej stránke mesta. 
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Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sabinov je zameraný na zlepšenie 
ponuky, kvality, dostupnosti, efektivity a využitia existujúcich sociálnych 
služieb a na rozšírenie sociálnych služieb v meste Sabinov 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 meste Sabinov. 
 

3.3   Organizácia komunitného  plánovania 

 

Pracovné skupiny boli zostavované 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: zadávatelia sociálnych služieb, poskytovatelia sociálnych 
služieb a užívatelia sociálnych služieb. Hlavnou činnosťou pracovných skupín bolo: 

 Zber informácií z oblasti poskytovania sociálnych služieb v pôsobnosti mesta 
Sabinov 

 Monitoring potrieb konkrétnych užívateľov a žiadateľov  vo vzťahu k sociálnym 
službám   

 Špecifikácia záujmov cieľovej skupiny a ich presadzovanie 

 Návrh a spracovanie konkrétnych opatrení za účelom rozvoja, resp. 
transformácie služieb pre cieľovú skupinu 

 

3.4 Riadiaca skupina komunitného plánovania sociálnych služieb 

 

Riadiaca skupina (RS) v procese komunitného plánovania sociálnych služieb bola 
zostavená zo zamestnancov mesta Sabinov ako zadávateľa sociálnych služieb, 
poslancami mestského zastupiteľstva, zástupcov ÚPSVR, zástupcov MVO, 
poskytovateľov sociálnych služieb, škôl a vybraných občanov mesta – zástupcov 
prijímateľov sociálnej pomoci. Nosné úlohy RS je možné zhrnúť následovne: 

 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 
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Zoznam členov pracovných skupín  

 

 
 

 

PRACOVNÁ SKUPINA – Deti, mládež a rodina v riziku sociálneho 
vylúčenia 

 
P.č. 

 
Meno a priezvisko, 

titul 

 
Organizácia, resp. CS 

1. 
 

Gabriela Harčariková, 
Mgr. 

Manažér pracovnej skupiny, MsÚ 
Sabinov 

2. 
 

Marianna Tobiašová, 
Mgr. 

Manažér pracovnej skupiny, MsÚ 
Sabinov 
 

3. 
 

Jozef Kolárčik, Mgr. Poslanec MsZ 

4. 
 

Delegovaný zástupca ZŠ 17. novembra 

5. 
 

Martina Kormošová, 
PhDr., PhD. 

Koordinátorka ochrany detí pred násilím 
NP Podpora ochrany detí pred násilím 

6. 
 

Delegovaný zástupca CVC Komenského Sabinov 

7. Stanislav Palenčár, 
Mgr. 

ÚPSVaR Prešov, pracovisko Sabinov 

8. Radoslav 
Huľa,JUDr.,LL.M.,MBA 

ÚPSVaR Prešov, vedúci odd. SPO a SK 

9. Rinaldo Oláh Apoštolská cirkev 

10. Danka Spišáková Riaditeľka, Materská škola Severná, 
Sabinov 

11. Terénni sociálni 
pracovníci mesta 
Sabinov 

 Sabinov 

12. Ladislav Duda, Mgr. OZ Romix 

13. Natália Salanciová, 
Mgr. 

Komunitné centrum Sabinov 

14. Mária Sedlačková, 
Mgr. 

Centrum pre deti a rodiny Sabinov 

15. Delegovaný zástupca Základná škola Komenského Sabinov 

16. Mária Fekiačová, Mgr. Materské centrum Človiečikovo Sabinov 

17. Delegovaný zástupca Centrum pedagogicko psychologického 
poradenstva a prevencie Sabinov 

18. Delegovaný zástupca Súkromné detské jasle Jasličky ako 
u mamičky, Šancová 15, Sabinov 

19. Delegovaný zástupca Spojená škola – ŠZŠ, Praktická škola, SNP 
15 
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PRACOVNÁ SKUPINA – Seniori 

 
P.č. 

 
Meno a priezvisko, 

titul 

 
Organizácia, resp. CS 

1. 
 

Gabriela Harčariková, 
Mgr. 

Manažér pracovnej skupiny, MsÚ 
Sabinov 

2. 
 

Marianna Tobiašová, 
Mgr. 

Manažér pracovnej skupiny, MsÚ 
Sabinov 

3. 
 

Paulína Horvátová, 
Mgr. 

Manažér pracovnej skupiny, MsÚ 
Sabinov 
 

4. 
 

Slavomíra Pavlíková, 
PhDr. 

CSS Sabinov 

5. 
 

Peter Vargovčík, Ing. Poslanec MsZ 

6. 
 

Kvetoslava Sedláková Zamestnanec MsÚ 

7. Eva Arvayová, Mgr. Jednota dôchodcov  

8. Borzová Mária Za občanov – dôchodkyňa 

9. Sečová Mária Za občanov – dôchodkyňa 

10. Delegovaný zástupca Seniorvital n. o., Sabinov 

11. Iveta Šulíková, 
PaedDr. 

Miestny spolok Slovenského červeného 
kríža  

12. Delegovaný zástupca Poliklinika Sabinov, n.o. 

13. Vranková Jana Opatrovateľka MsÚ 
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PRACOVNÁ SKUPINA – ZŤP občania 

 
P.č. 

 
Meno a priezvisko, 

titul 

 
Organizácia, resp. CS 

1. 
 

Gabriela Harčariková, 
Mgr. 

Manažér pracovnej skupiny, MsÚ 
Sabinov 

2. 
 

Marianna Tobiašová, 
Mgr. 

Manažér pracovnej skupiny, MsÚ 
Sabinov 
 

3. Paulína Horvátová, 
Mgr. 

Manažér pracovnej skupiny, MsÚ 
Sabinov 
 

4. 
 

Eva Motýľová, Mgr. Poslankyňa MsZ 

5. 
 

Vincent Matija  Za občanov ZŤP 

6. 
 

Delegovaný zástupca ZO ZDS DIASABI Sabinov  

7. 
 

Mária Štofaníková Za občanov ZŤP  

8. Ľubica Gardošová OZ Nádej pre Down, Sabinov 

9. Juliana Ilenčíková Klub SCL Multiplex  

10. Juliana Ďuricová, Mgr. ADCH Košice, Denný stacionár Sabinov 

11. Delegovaný zástupca Agenda peňažných príspevkov na 
kompenzáciu ŤZP, ÚPSVaR Prešov 

12. Anna Radačovská, Ing. OZ Samaritán 

13. Sylvia Mihalíková občan 

14. Delegovaný zástupca Rodičia klientov Denného stacionára 
ADCH 
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4 Sociálno - demografické údaje 
 

4.1  Základná charakteristika  

 

Poloha:   Východoslovenský kraj - región Šariš 
Rozloha:  2333 ha 
Okres:      Sabinov          
Kraj:         Prešovský samosprávny kraj     
 
 

 
 

Kataster sídla sa nachádza na rozhraní geomorfologických celkov Spišsko-
šarišského medzihoria a Bachurne. Mesto Sabinov sa rozprestiera medzi 
Levočskými vrchmi a pohorím Čergov. 
Sabinov je od roku 1996 okresným mestom. Leží excentricky v juhovýchodnej časti 
okresu na dôležitej hlavnej ceste č. 68 Prešov - Stará Ľubovňa - Mníšek nad 
Popradom - Poľsko. 
Katastrálne územie má rozlohu  2333 ha. Dĺžka katastrálnych hraníc je 21,375 km. 
Kataster Sabinova susedí na severe s chotárom Červenej Vody, na severovýchode 
s Drienicou a Jakubovanami, na západe s Pečovskou Novou Vsou, na juhozápade 
s Ražňanami a na juhovýchode so Šarišskými Michaľanami. 
V meste Sabinov žije 12 341 obyvateľov (evidencia obyvateľstva december 2020). 
Ekonomický charakter mesta vychádza z priemyselno - poľnohospodárskej základne, 
v ktorej je zastúpený strojársky a drevospracujúci.  
V okrese Sabinov sa nachádza 41 obcí (Bajerovce, Bodovce, Brezovica, Brezovička, 
Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Ďačov, Daletice, Drienica, Dubovica, 
Hanigovce, Hubošovce, Jakovany, Jakubova Voľa, Jakubovany, Jarovnice, 
Kamenica, Krásna Lúka, Krivany, Lúčka, Ľutina, Milpoš, Nižný Slavkov, Olejníkov, 
Oľšov, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Poloma, Ratvaj, Ražňany, Renčišov, 
Rožkovany, Šarišské Dravce, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Tichý Potok, 
Torysa, Uzovce, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov, Vysoká a mesto Lipany. 
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4.2 Obyvateľstvo  

 

Demografická štatistika poskytuje informácie o obyvateľoch mesta Sabinov, o jeho 
stave, štruktúre v jednotlivých časových úsekoch. Za nosné boli považované 
informácie získané z MsÚ v Sabinove a ÚPSVRu v Prešove. V rámci komunitného 
plánovania sociálnych služieb bola demografická štruktúra zameraná na: 

- počet obyvateľov mesta 
- štruktúru obyvateľov (z rôznych hľadísk- pohlavie, ekonomická aktivita a pod.) 
- pohyb obyvateľstva (pôrodnosť, úmrtnosť a pod.) 

Celkový počet obyvateľov Sabinova dosiahol k 31.12.2020 celkom  12 341 osôb, 
z uvedeného počtu bolo 50,85 % mužov a 49,15 % žien.  
 

Zastúpenie mužov a žien na celkovom počte obyvateľov mesta Sabinov 
(vývoj v období rokov 2016-2020) 

 
Tabuľka č. 1 -  Počet obyvateľov mesta Sabinov 
 

ukazovateľ 2016 2017 2018 2019 2020 

muži 6 137 6 124 6 080 6 055 6 275 

ženy 6 267 6 283 6 265 6 282 6 066 

spolu 12 404 12 397 12 345 12 337 12 341 

 
Zdroj: MsÚ Sabinov 
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Graf č.1 
Z uvedenej tabuľky č. 1 a grafu č. 1 vyplýva, že počet obyvateľov v Sabinove  je 
stabilizovaný, medzi jednotlivými rokmi sú len mierne poklesy a nárasty. Zastúpenie 
obyvateľov z hľadiska pohlavia je vyvážené. 
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Štruktúra obyvateľov z hľadiska veku 
 

 
Tabuľka č. 2 - Veková štruktúra obyvateľov Sabinova 
 

ukazovateľ 2016 2017 2018 2019 2020 

do 7 rokov 1 084 1 082 1 077 1 088 1 087 

7-18 rokov 1 735 1 714 1 702 1 689 1 559 

19-60 rokov 7 688 7 615 7 480 7 395 7 161 

nad 60 rokov 1 897 1 986 2 086 2 165 2 534 

 
Zdroj: MsÚ Sabinov 
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Graf č. 2 
 

Štruktúru obyvateľov sme z hľadiska potrieb rozdelili do štyroch kategórií. Mierny 
pokles nastal v kategórii predproduktívneho veku (7-18 rokov). V skupine občanov 
v produktívnom veku  sú  malé rozdiely v jednotlivých rokoch, avšak v tejto kategórii 
dochádza k poklesu počtu občanov a narastá početet občanov v kategórii nad 60 
rokov.   
 
 
 

Vývoj počtu živonarodených občanov mesta Sabinov 
(2016-2020) 

 
Tabuľka č. 3 - Počet narodených detí v meste Sabinov 
 

ukazovateľ 2016 2017 2018 2019 2020 

muži 76 68 74 78 83 

ženy 70 89 81 82 71 

spolu 146 157 155 160 154 

 
Zdroj: MsÚ Sabinov 
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Počet živonarodených detí v meste Sabinov má za posledné roky stúpajúcu 
tendenciu, v priemere sa rodí viac žien ako mužov. Z hľadiska percentuálneho 
zastúpenia mierne prevažuje zastúpenie žien 51 %, zastúpenie mužov je 49 %. 
 
 

Úmrtnosť v meste Sabinov 
(2016-2020) 

 
Tabuľka č. 4 - Počet zomretých v meste Sabinov 
 

ukazovateľ 2016 2017 2018 2019 2020 

muži 50 51 33 51 54 

ženy 44 37 49 49 50 

spolu 94 88 82 100 104 
 
Zdroj: MsÚ Sabinov 
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Pri porovnaní vývoja  úmrtnosti môžeme z tabuľky č. 4 a grafu č. 4 vidieť mierne 
nárasty a poklesy v jednotlivých rokoch. V kategórii mužov bolo priemerne percento 
úmrtnosti o niečo vyššie 51 %, ako u žien 49 %. 
 

4.3 Inštitúcie v meste 

 
Tabuľka č.5 
 

Typ služby Poznámka 

Sociálna poisťovňa pre územnú 
pôsobnosť okresov Prešov a Sabinov 

V Sabinove je vysunuté pracovisko pre 
výkon: 
- garančného poistenia 
- poistenia v nezamestnanosti 
- lekárskej posudkovej činnosti 
- výberu poistného 
Námestie slobody 87, 083 01 Sabinov 

ÚPSVaR – Detašované pracovisko 
Sabinov 

Námestie slobody 87, 083 01 Sabinov 

Polícia SR – Obvodné oddelenie 
Sabinov 

Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov 

Matrika MsÚ, Námestie slobody 57, 083 01 
Sabinov 

Spoločná úradovňa Stavebný úrad 
Spoločný obecný úrad sociálnych služieb 
MsÚ, Námestie slobody 57, 083 01 
Sabinov 

Kataster Sabinov Okresný úrad, Námestie slobody 85, 
Katastrálny odbor, 083 01 Sabinov 

Daňový úrad Ružová 63, 083 01 Sabinov 

Okresný úrad Námestie slobody 85, Sabinov 

Slovenská pošta Prešovská 1, 083 01 Sabinov 

Cirkev Rímskokatolícka, Evanjelická, 
Gréckokatolícka, Pravoslávna, 
Apoštolská 

 
Zdroj: MsÚ Sabinov 

 

4.4 Zdravotníctvo 

 
V meste Sabinov poskytuje zdravotnú starostlivosť od roku 1958 Poliklinika Sabinov. 
Poliklinika patrí k zariadeniam, ktorého význam pri zdravotnej prevencii ako aj pri 
liečbe je v danom regióne nepostrádateľný. Poliklinika Sabinov bola 1.7.2005 
registrovaná ako nezisková organizácia a jej zakladateľom je mesto Sabinov. 
 
Ambulancie v pôsobnosti polikliniky: 
- ambulancia pevnej APS pre dospelých 
- ambulancia pevnej APS pre deti 
- ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
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- ambulancia v odbore psychiatria 
- ambulancia v odbore chirurgia 
- ambulancia v odbore vnútorné lekárstvo 
- endokrinologická ambulancia 
- rádiológia: centrálne RTG 
- zubné RTG 
- mamografia a sonografia prsníkov 
- balneológia a liečebná rehabilitácia 
- denný interný stacionár v odbore vnútorné lekárstvo 
- dopravná zdravotná služba 
 
 

Na štandardnom poskytovaní zdravotníckych služieb sa podieľajú aj ďalšie neštátne 
ambulancie v počte 25 poskytovateľov. 

4.5 Školstvo 

 
Materské školy 
 
Pre deti predškolského veku materské školy zabezpečujú celodennú a poldennú 
starostlivosť. V materských školách pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, 
ktorí pripravujú pre deti edukačné činnosti. 
 
Tabuľka č. 6 
 

Materské školy Počet 
žiakov  

2015/2016 

Počet 
žiakov 

2016/2017 

Počet 
žiakov 

2017/2018 

Počet 
žiakov 

2018/2019 

Počet 
žiakov 

2019/2020 

MŠ 17. 
novembra 

143 146 142 141 144 

MŠ Švermova 111 113 110 110 110 

MŠ 9. mája 108 111 108 105 105 

MŠ Jarková 20 21 21 21 13 

MŠ Severná 39 39 37 39 40 

súkromná MŠ  - - 25 32 35 

Spolu MŠ 421 430 443 448 447 

 
Zdroj: MsÚ Sabinov 
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Tabuľka č. 6 a graf č. 5   poskytuje pohľad na vývoj počtu detí v materských školách 
mesta Sabinov za obdobie posledných piatich rokov.  
 

 
 
Základné školy 
 
Výchovno-vzdelávací proces v základných školách prebieha podľa platných 
učebných osnov a štandardov jednotlivých predmetov. Prevádzka na školách je 
jednozmenná, popoludní prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť v školských 
kluboch detí. 
 
 
Tabuľka č. 7 

 

Základné školy Počet 
žiakov  

2015/2016 

Počet 
žiakov 

2016/2017 

Počet 
žiakov 

2017/2018 

Počet 
žiakov 

2018/2019 

Počet 
žiakov 

2019/2020 

ZŠ 17. 
novembra 

733 713 718 698 724 

ZŠ 
Komenského 

518 560 584 602 613 

Cirkevná ZŠ 
sv.Jána 
Krstiteľa 

193 186 198 229 241 

ZS súkromná, 
Námestie 
slobody 

193 203 200 177 173 

Spolu ZŠ 1 637 1 662 1 700 1 706 1 751 
 
Zdroj: MsÚ Sabinov 
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Tabuľka č. 7 a graf č. 6    poskytuje pohľad na vývoj počtu detí v základných školách 
mesta Sabinov za obdobie posledných piatich rokov.  
Pri základných školách sú zriadené aj školské jedálne, kde žiaci majú zabezpečenú 
teplú stravu. Školské jedálne sú zriadené na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a 
nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole, alebo v školskom zariadení. 
Školská jedáleň pripravuje jedlá podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno – 
spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, podľa vekových skupín 
stravníkov vydaných ministerstvom školstva a zásad pre zostavovanie jedálnych 
lístkov a finančných podmienok na nákup potravín. 
V rámci uskutočňovania mimoškolských aktivit boli pri ZŠ zriadené školské kluby 
detí, ktoré ponúkajú rôzne formy trávenia voľného času. Prevádzka sa zabezpečuje 
v priestoroch tej ktorej ZŠ v triedach, určených na dopoludňajšie vyučovanie. Na 
realizáciu výchovno – vzdelávacích činností sú k dispozícií priestorové vybavenia 
školy, odborné učebne, telocvične, knižnice a areály školských ihrísk.  
 
Ďalšie školy a zariadenia: 
 

 Základná umelecká škola, Námestie slobody 29, Sabinov 
Poslaním ZUŠ je objaviť a rozvinúť talent, vychovávať ľudí citlivých, 
schopných vnímať umenie, ľudí, ktorí budú mať vzťah ku kultúrnej tradícii 
budú ju schopní odovzdávať ďalším generáciám. V ZUŠ sa učí hra na 
hudobné nástroje, vyučuje sa tanec, pracuje tu výtvarný a literárno-  
dramatický odbor. Školu navštevuje viac ako 500 žiakov. 

 

 Spojená škola, SNP 15, Sabinov – špeciálna ZŠ 
Poskytuje základné vzdelanie pre žiakov s mentálnym v kombinácii s iným 
zdravotným postihnutím. Hlavným cieľom školy je poskytnúť také vedomosti 
a zručnosti žiakom, aby sa mohli čo najlepšie a čo najsamostatnejšie zapojiť 
do pracovného procesu a života spoločnosti. 
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 Spojená škola, SNP 15, Sabinov – praktická škola  
Do praktickej školy sú prijímaní žiaci, ktorej vzdelávacie programy poskytujú 
vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov 
s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým 
stupeň postihnutia neumožňuje pokračovať v príprave na učilišti alebo strednej 
škole. 

 

 Centrum voľného času Radosť, Komenského 41, Sabinov 
CVC je mimoškolské záujmové zariadenie pre deti a mládež s celoročnou 
prevádzkou. Prioritou je krúžková činnosť. Väčšina aktivít sa uskutočňuje vo 
voľnom čase detí a mládeže a to v popoludňajších hodinách. CVC organizuje 
rôzne programy a voľnočasové aktivity aj počas prázdnin. 

 
 
Stredné školy 
 

 Súkromné gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov 

 Spojená škola, SNP 16, Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola 
polytechnická 
 

 
Tabulka č. 8 
 

Stredné školy počet 
žiakov 
2015/2016 

počet 
žiakov 
2016/2017 

počet 
žiakov 
2017/2018 

počet 
žiakov 
2018/2019 

počet 
žiakov 
2019/2020 

Gymnázium 116 83 86 90 86 

Spojená škola 306 319 337 319 359 

Spolu 422 402 423 409 445 

 
Zdroj: stredné školy 
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Prehľad počtu študentov na stredných a odborných školách v meste za obdobie 
posledných piatich školských rokov poskytuje tabuľka č. 8 a graf č.7. 

4.6 Zamestnanosť 

 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje v priemyselnej výrobe, potravinárstve a s 
nimi súvisiacich službách a iných odvetviach hospodárstva. Štatistické údaje o 
nezamestnanosti sú pomerne relatívne čísla. Každá inštitúcia si vedie svoju vlastnú 
štatistiku podľa vlastných kritérií. Mesto nemá k dispozícii informácie o zamestnaní 
svojich občanov, k dispozícii sú iba údaje z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
ktorý vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie (tento údaj však nezahŕňa celkový 
počet nezamestnaných z dôvodu chýbajúcich údajov o dobrovoľne 
nezamestnaných). Taktiež nie je k dispozícii údaj o počte osôb, ktoré pracujú v 
zahraničí. 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. Taktiež počet evidovaných nezamestnaných uchádzačov o 
zamestnanie nekorešponduje s počtom občanov, nachádzajúcich sa v hmotnej 
núdzi. Najmenšie šance umiestniť sa na trhu práce majú hlavne starší občania nad 
50 rokov, taktiež absolventi škôl, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, 
občania s nízkou úrovňou vzdelania a dlhodobo nezamestnaní. Medzi 
zamestnávateľov, ktorí ostali v meste patrí strojárska firma ZŤS Sabinov, SANAS 
Sabinov, pobočka prešovskej potravinárskej firmy MILK-AGRO, anglická spoločnosť 
Welton, Bibdy and Baron Ltd. Významným zamestnávateľským sektorom je aj 
cestovný ruch a služby s tým súvisiace v blízkom stredisku Drienica.  
 
 
Tabulka č. 9 
 

Nezamestnanosť Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

UoZ celkom 868 554 515 482 

UoZ nad 24 mes. 298 230 163 119 

UoZ do 25 rokov 145 86 75 113 

UoZ nad 50 rokov 208 131 134 116 

 
Zdroj: ÚPSVR 
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Z tabuľky č. 9 a grafu č. 8  vyplýva, že počet evidovaných nezamestnaných v našom 
meste má klesajúcu tendenciu. Detailný pohľad na kategórie UoZ jednoznačne 
poukazuje na skutočnosť, že v rámci rizikových ukazovateľov najvyššiu početnosť 
dosahuje kategória dlhodobo nezamestnaných. 
 

4.7 Ťažko zdravotne postihnutí občania 

 

Uvedená tabuľka č. 10 a graf č. 9 poskytuje prehľad ťažko zdravotne postihnutých 
občanov v meste Sabinov a vývoj v jednotlivých kategóriách za posledné roky. 
V jednotlivých kategóriách dochádza len k miernym výkyvom v jednotlivých rokoch, 
nárast je v kategórii občanov nad 60 rokov. 
 
Tabuľka č. 10  
 

ŤZP rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

do 7 rokov 9 6 8 9 

7-18 rokov 51 50 51 53 

19-60 rokov 299 301 285 289 

nad 60 rokov 357 376 385 399 
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5 Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb v meste 
 

5.1 Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta    

 
Tabuľka č. 11  

 

Oblasť pôsobnosti Sídlo Zriaďovateľ Kapacita 

Sociálne 
poradenstvo 

MsÚ , Námestie 
slobody 57, Sabinov 

  

Zariadenie pre 
seniorov 

Centrum sociálnych 
služieb 
J. Borodáča č.7,8 
Sabinov 

MsÚ Sabinov 20 miest 

Domov sociálnych 
služieb 

Centrum sociálnych 
služieb 
J. Borodáča č.7,8 
Sabinov 

MsÚ Sabinov 3 miesta 

Jedáleň pre 
dôchodcov 

Centrum sociálnych 
služieb 
J. Borodáča č.7,8 
Sabinov 

MsÚ Sabinov 150 obedov 

Rozvoz stravy Centrum sociálnych 
služieb 
J. Borodáča č.7,8 
Sabinov 

MsÚ Sabinov podľa požiadaviek 
klientov 
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Denné centrum pre 
seniorov 

Jarková 75, Sabinov MsÚ Sabinov 15 

Denné centrum – 
Senior klub 

J. Borodáča 18, 
Sabinov 

MsÚ Sabinov 20 

Komunitné centrum 17. novembra 5/A, 
Sabinov 

MsÚ Sabinov  

Terénna sociálna 
práca 

17. novembra 5/A, 
Sabinov 

MsÚ Sabinov  

Sociálnoprávna 
ochrana detí a 
mládeže 

MsÚ, Námestie 
slobody 57, Sabinov 

  

Opatrovateľská 
služba 

MsÚ, Námestie 
slobody 57, Sabinov 

 podľa požiadaviek 
klientov 

 
Zdroj: MsÚ Sabinov 

 

Poradenstvo je systematická, inštitucionálna a profesionalizovaná odborná služba– 
pomoc, návod, poskytnutie potrebných informácií jednotlivcom, kolektívom a 
inštitúciám pri riešení špecifických problémov. 
 
Centrum sociálnych služieb (CSS) je zariadením, ktoré zabezpečuje poskytovanie 
sociálnych služieb a starostlivosť o seniorov v zmysle zákona 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách, § 35 a § 38. Ide o zariadenie pobytové, s celoročnou 
starostlivosťou. V zariadení pre seniorov (ZpS) sa  poskytuje sociálna služba 
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. Podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej 
osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V domove sociálnych služieb (DSS) 
sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo 
ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku ak 
je táto osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň je najmenej V. 
podľa prílohy č. 3 alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti 
je najmenej V. Podľa prílohy č.3. 
 
Jedáleň pre dôchodcov  zabezpečuje stravovanie nie len pre klientov zariadenia, 
ale aj obedy pre seniorov, ktorí si to nedokážu zabezpečiť z dôvodu nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. 
 

Rozvoz stravy zabezpečujeme pre klientov , ktorí si z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia  alebo nepriaznivého zdravotného stavu  nedokážu stravovanie 
zabezpečiť iným spôsobom. 
 
 
V denných  centrách (DC) sa utvárajú podmienky na záujmovú a kultúrnu činnosť 
a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom 
starobného dôchodku alebo pre občana s nepriaznivým zdravotným stavom. Činnosť 
centier je rôznorodá a je prispôsobená zdravotnému stavu a fyzickej kondícii 
seniorov. 
 
Komunitné centrum (KC) – jeho poslaním je prostredníctvom poskytovania 
komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu 
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začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej 
úrovni. V komunitnom centre sa fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb v 
nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú 
obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť 
svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite s prítomnosťou 
koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby poskytujú odborné činnosti, 
iné činnosti a aktivity.  
 
Terénna sociálna práca (TSP) – jej hlavným cieľom je komplexné riešenie sociálnej 
exklúzie marginalizovaných skupín občanov žijúcich v meste Sabinov. 
Prostredníctvom terénnej sociálnej práce mesto systematicky prispieva k zlepšeniu 
kvality života jednotlivcov a rodín v riziku sociálneho vylúčenia. Terénna sociálna 
práca je zabezpečovaná od roku 2004 prostredníctvom 6 pracovníkov, 3 terénnych 
sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Zameranie ich činnosti môžeme 
zhrnúť nasledovne: 

- Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov 
najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické 
potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej pomoci. 

- Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom 
chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch 
psychického vývinu, fyzického vývinu detí a plnoletých osôb a zamedzenie 
nárastu sociálno-patologických javov. 

- Integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich 
špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej 
pomoci. 

 
Sociálnoprávna ochrana detí a mládeže (SPODaM) - mesto pri výkone svojej 
samosprávnej pôsobnosti na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
zabezpečuje rodine, maloletému dieťaťu a mladému dospelému ochranu a 
starostlivosť. V prípade umiestnenia maloletého dieťaťa do ústavnej starostlivosti 
spolupôsobí pri obnove rodinných pomerov za účelom návratu dieťaťa do 
prirodzeného rodinného prostredia a vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné 
zveriť dieťa do starostlivosti. Poskytuje pomoc mladému dospelému po skončení 
ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania. Poskytuje informácie 
fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom na podanie 
žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu 
na náhradnú rodinnú starostlivosť. 
 
Opatrovateľská služba (OS) 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 v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách, § 41. Je poskytovaná terénnou formou fyzickým osobám v ich prirodzenom 
prostredí. 
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Tabuľka č. 12 

 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet 
opatrovateliek 

28 33 26 29 30 

Počet 
opatrovaných 

36 40 38 46 43 

 
Zdroj: MsÚ Sabinov 
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Graf č. 10 
 

Z tabuľky č. 12 a grafu č. 10 vyplýva, že záujem o poskytovanie opatrovateľskej 
služby v meste mierne kolíše v jednotlivých rokoch. Od počtu hodín poskytovanej 
opatrovateľskej služby a počtu opatrovaných závisí aj počet opatrovateliek. 
 
 
 
 
 
Financovanie sociálnych služieb je zabezpečované z rozpočtu mesta, štátnych 
dotácií a a grantov, ktoré sa mesto snaží získať cez rôzne projekty. Prehľad príjmov 
a výdavkov mesta a finančných prostriedkov vynaložených na sociálnu oblasť 
poskytuje tabuľka č.13 a graf č. 11.   Z tabuľky je zrejmé, že každým rokom sa 
finančné náklady na sociálne služby zvyšujú.  
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Tabuľka č. 13 
 

Rok príjem mesta v  
€ 

príjem sociálna 
oblasť v € 

výdaj mesta v  € výdaj na 
sociálnu 

oblasť v € 

2015 9 666 521  611 232 9 026 517 822 699 

2016 9 695 256 465 265 8 775 077 787 101 

2017 10 593 049 505 336 10 102 172 857 866 

2018 13 733 051 600 150 12 699 786 954 674 

2019 15 266 845 643 644 14 699 868 1 103 730 
 
Zdroj: MsÚ Sabinov 
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5.2  Sociálne služby poskytované neverejným poskytovateľom v meste 

 
 

V meste okrem verejného poskytovateľa sociálnych služieb sú aj neverejní 
poskytovatelia sociálnych služieb,  tabuľka č. 13 
 
 
 
Tabuľka č. 14 
 

Oblasť 
pôsobnosti 

Sídlo Zriaďovateľ Kapacita 

Zariadenie pre 
seniorov 

Seniorvital,  n. o. 
Pavla Gojdiča 5 

Sabinov 

neverejný 
poskytovateľ 

124 
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Denný stacionár Seniorvital, n. o. 
Pavla Gojdiča 5 

Sabinov 

neverejný 
poskytovateľ 

50 

Denný stacionár Dom sv. Rafaela,  
17. novembra 8 

Sabinov 

Arcidiecézna 
charita 

Bočná 2 
Košice 

5 

Domov 
sociálnych 
služieb 

Dom sv. Rafaela, 
 17. novembra 8 

Sabinov 

Arcidiecézna 
charita 

Bočná 2 
Košice 

10 

Zariadenie 
starostlivosti 
o deti do troch 
rokov veku 
dieťaťa 

Jasličky ako 
u mamičky 

 Šancová 15, 
Sabinov 

neverejný 
poskytovateľ 

20 

 
Zdroj: register poskytovateľov sociálnych služieb 

 

 

5.3 Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC 

 
Tabuľka č. 15 
 

Oblasť 
pôsobnosti 

Sídlo Zriaďovateľ Kapacita 

Domov sociálnych 
služieb 

Kukučínova 1781/2 
Sabinov 

Právnická osoba, 
zriadená VÚC 

Prešov 

92 

 
Zdroj: register poskytovateľov sociálnych služieb 

 
 

5.4 Analýza stavu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb 

 
Na základe splnenia cieľov z KPSS na roky 2010-2015 a 2016-2020 (zriadenie 
samostatného oddelenia sociálnych služieb, vypracovanie štandardov kvality 
sociálnych služieb, spracovanie supervízneho plánu a jeho realizácia, vybudovanie 
multifunkčného sociálneho centra, vybudovanie funkčného systému prevencie, 
účinné riešenie problematiky záškoláctva, postupné odstraňovanie bariér v meste, 
debarierizácia Centra sociálnych služieb, zabezpečenie priestorov pre činnosť 
Denného centra pre seniorov, zriadenie denných stacionárov a vybudovanie 
Zariadenia pre seniorov v spolupráci s neverejným poskytovateľom) sa nám podarilo 
vytvoriť funkčný, široký a dostupný systém sociálnych služieb pre obyvateľov  mesta. 
Veľmi dôležitým predpokladom do budúcnosti je podrobné poznanie potreby týchto 
služieb. Odhad potreby služieb v meste môžu dopĺňať a upresňovať demografické 
trendy a vývoj, odhady expertov a predstaviteľov samospráv a vyjadrenia samotných 
obyvateľov.  
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Mesto Sabinov ráta do budúcnosti s miernym nárastom počtu obyvateľov v kategórii 
predproduktívneho veku. Je však potrebné rátať aj s celoslovenskou tendenciou 
starnutia populácie a čoraz väčšími požiadavkami na sociálne služby aj v našom 
meste. 
Základné sociálne služby podľa potrieb obyvateľov mesta sú zabezpečené. Podľa 
prieskumu potrieb a požiadaviek  s ohľadom na budúce potreby sa budeme 
orientovať na: 
 

 účinný, efektívny a komplexný systém poskytovania sociálnych služieb, 
sociálnej pomoci a podporných služieb z úrovne samosprávy 

 rozšírenie formy sociálnych a podporných služieb podľa konkrétnych 
požiadaviek obyvateľov nášho mesta 

 podpora poskytovania existujúcich sociálnych služieb 

 rozšírenie výstavby nájomných bytov  a  bytov nízkeho štandardu 

 zriadenie zariadenia núdzového bývania 

 postupné odstránenie bariér v meste (na verejných priestranstvách, v rámci 
úradov a inštitúcií, v zariadeniach kultúrneho a spoločenského života) 

 eliminácia negatívnych sociálno-patologických javov v dôsledku neefektívneho 
využívania voľného času 

 zapojiť čo najviac detí do predškolskej výchovy 

 znižovanie počtu žiakov bez ukončeného vzdelania na ZŠ 

 funkčný systém osvety a motivácie pre vzdelanie a pokračovanie v štúdiu 

 zvýšenie zaangažovanosti verejnosti, ale aj ZŤP občanov so zdravotnými 
obmedzeniami na eliminácii sociálnej vylúčenosti občanov Sabinova z dôvodu 
zdravotných obmedzení 

 
 
 

6. Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb 
 

6.1 Cieľové skupiny KP SS v Sabinove 

 
V KPSS v rokoch 2016 – 2020 sme si zadefinovali cieľové skupiny na základe 
zmapovania demografickej štruktúry obyvateľov mesta, existujúceho stavu v oblasti 
poskytovania sociálnych služieb  a sociálnej pomoci v meste, ako aj sumarizáciu 
potrieb občanov vo vzťahu k sociálnej pomoci a sociálnym službám formou 
dotazníkového prieskumu. Po zhrnutí všetkých relevantných podkladov, 
prognostických odhadov a špecifikácii prioritných problémov danej oblasti bol proces 
KPSS zameraný na tri cieľové skupiny, s ktorými budeme pracovať aj v KPSS na 
roky 2021 - 2027, nakoľko sa nám osvedčil a  prijatými opatreniami dochádza  
k uspokojeniu potrieb v oblasti sociálnych služieb a sociálnej pomoci. 
Cieľové skupiny: 

 Deti, mládež a rodina v riziku sociálneho vylúčenia 

 Seniori 

 Ťažko zdravotne postihnutí a občania so zdravotnými obmedzeniami 
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6.2 Cieľová skupina „Deti, mládež a rodina v riziku sociálneho vylúčenia“ 

 
Záškoláctvo a nízke povedomie rodičov v oblasti vzdelávania detí, nárast počtu 
žiakov , ktorí končia povinnú školskú dochádzku  v nižšom ako deviatom ročníku, 
nárast počtu rodín v krízových sociálnych situáciách, neúplné rodiny, vysoké 
percento nezamestnaných....to sú skutočnosti, ktoré poukazujú na potrebu venovať 
sa aj naďalej v procese KPSS tejto cieľovej skupine.  
Zámerom KPSS je nastaviť pomoc a služby v sociálnej oblasti tak, aby bolo možné 
predchádzať sociálnej izolácii a deprivácii tejto cieľovej skupiny. 
 
SWOT  analýza cieľovej skupiny 
 
Silné stránky: 

- komunitné centrum 
- terénna sociálna práca 
- nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 
- sanácia rodiny 
- inštitút osobitného príjemcu 
- poskytovanie jednorazových dávok  
- poskytovanie poradenských služieb 
- centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
- špeciálne pedagogické poradenstvo na školách 
- výchovné poradenstvo na školách 
- informačný servis pre rodiny (TSP, CPK MsÚ Sabinov, ÚPSVaR) 
- zabezpečovanie šatstva 
- poskytovanie stravy (Apoštolská cirkev, potravinová banka, OZ Samaritán) 
- poskytovanie služby v stredisku osobnej hygieny (Apoštolská cirkev, KC) 
- poskytovanie služby v práčovni (Apoštolská cirkev) 
- integrácia detí v rámci predškolskej prípravy 
- integrácia žiakov so zdravotnými obmedzeniami 
- existencia Komisie sociálnej a bytovej 
- existencia  Komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru 
- organizácie spolupracujúce s cieľovou skupinou (Romix, Človiečikovo, 

Apoštolská cirkev, Kresťanské centrum, Saleziáni, CVC, Dom Júdov, 
Skauting, Pastoračné centrum, Študentský parlament, Mestské kultúrne 
stredisko 

     -    spolupráca s koordinátorkou ochrany detí pred násilím NP Podpora  
          ochrany detí pred násilím 
    -     konzultácie, poradenstvo a terapie online pre klientov rodičov a zákonných      
          zástupcov  
 
 
Slabé stránky: 

- chýba zariadenie núdzového bývania 
- nezáujem mládeže a rodičov zo sociálne málo podnetného prostredia 

o vzdelávanie 
- chýbajú dvojročné učebné odbory pre žiakov, ktorí ukončili základné vzdelanie 

v nižšom, ako deviatom ročníku 
- nedostatočná prepojenosť vzdelávacieho procesu s trhom práce 
- absencia preventívnych a vzdelávacích programov 



34 

 

- ochota a potreba organizácií spolupracovať 
- nedostatočne rozvinuté dobrovoľníctvo 
- nedostatočná primárna prevencia 
- nedostatok informácií o možnostiach riešenia 
- nedostatočná medializácia problémov komunity 
- vysoké percento nezamestnaných 
- nedostatok finančných prostriedkov na zriaďovanie nových sociálnych služieb 
- vysoký počet nefunkčných rodín ako dôsledok sociálno patologických javov 

(chudoba, nezamestnanosť, nízka priemerná mzda, pracovná mobilita – jeden 
alebo aj obaja) 

- nízke právne vedomie obyvateľov 
- ľahká dostupnosť návykových látok 

 
 
Príležitosti: 

- využívať príležitosti získať prostriedky z EU a iných zdrojov 
- využívať pozitívne  v praxi overené skúsenosti 
- podpora a rozvoj  dobrovoľníctva 
- práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti pri 

riešení životných situácií 
- preventívne programy, zamerané na cieľové skupiny 
- svojpomocné riešenie vlastných problémov 
- rozvoj nových sociálnych služieb podľa miestnych potrieb občanov 
- eliminácia sociálnej exklúzie 
- spolupráca s organizáciami venujúcimi sa cieľovým skupinám 
- využívať sociálne siete, sms systém a aplikáciu mesta Sabinov pre 

sprostredkovanie informácií cieľovej skupine 
 
Ohrozenia: 

- nedostatok finančných zdrojov 
- zlé nastaveni grantových programov 
- systém financovania projektov 
- stereotypy a predsudky v rodinách 
- anonymita a individualizmus jednotlivcov a rodín  v spoločnosti 
- neochota spolupráce jednotlivých subjektov 
- zvyšovanie segregácie a chudoby 
- nízke príjmy obyvateľov 
- nárast počtu obyvateľov, vyžadujúcich sociálne služby 
- nepružná legislatíva 
- apatia cieľovej skupiny riešiť problémy 
- nevhodné trávenie voľného času 
- nezáujem obyvateľov o poskytované sociálne služby a plánované aktivity 
- nezáujem o samo-štúdium a účasť na dištančnom vzdelávaní 
- nedostatočný prístup k internetu a počítačovej technike 
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6.2.1 Stanovenie cieľov a priorít tejto cieľovej skupiny 

 
Špecifický cieľ 1: 
Komplexná sociálna starostlivosť v oblasti minimalizácie negatívnych javov 
súvisiacich s procesom vzdelávania u žiakov a mládeže zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, účinné riešenie problematiky záškoláctva 
 
 

Opatrenie k špecifickému cieľu č.1 
Zdokonaliť funkčný systém práce so žiakmi a mládežou zo sociálne 
znevýhodneného prostredia v oblasti vzdelávania a kariérneho poradenstva s cieľom 
minimalizovať sociálno-patologické javy. 

Charakteristika opatrenia: 
Opatrenie je zamerané na elimináciu negatívnych sociálno-patologických javov, 
minimalizáciu sociálnej odkázanosti a sociálnej vylúčenosti so špecifickým 
zameraním na žiakov a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Nedostatočná prevencia, osveta, poradenstvo, motivácia a konkrétne formy pomoci 
v sociálnej oblasti a v oblasti vzdelávania majú za následok vznik nepriaznivej 
sociálnej situácie, prioritne u mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Nedostatočná prevencia, osveta, motivácia a konkrétne formy pomoci v sociálnej 
oblasti a v oblasti vzdelávania majú za následok vznik nepriaznivej sociálnej 
situácie, prioritne u mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, konkrétne:  

- vysoké počty žiakov, ktorí po ukončení povinnej školskej dochádzky nemajú 
riadne ukončené štúdium na ZŠ v deviatom ročníku, 

- vysoké počty nekvalifikovaných žiakov, 
- vysoká miera sociálnej odkázanosti, 
- vznik nepriaznivých sociálno-patologických javov v dôsledku neefektívneho 

využívania voľného času (kriminality, závislosť a pod.), 
- prepojenie systému vzdelávania s trhom práce 

Očakávaný dopad opatrenia: 
- systematické a funkčné kariérne poradenstvo pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia,  
- zníženie počtu žiakov bez riadne ukončeného vzdelania na ZŠ,  
- zníženie počtu nekvalifikovaných žiakov, opúšťajúcich školy,  
- funkčný systém spolupráce ZŠ, SŠ a rodinami,  
- funkčný systém osvety a motivácie pre vzdelanie a pokračovanie v štúdiu 
- minimalizácia záškoláctva 
- zvýšenie povedomia rodičov v oblasti vzdelávania detí, prioritne u MRK 
- funkčný systém práce s rodinou v oblasti eliminácie záškoláctva 

Aktivity, vedúce k naplneniu opatrenia: 
- dôkladná analýza žiakov z hľadiska vzdelanostnej úrovne a sociálnej 

odkázanosti (počet žiakov na začiatku vzdelávacieho procesu, počet žiakov 
končiacich vzdelávanie v nižšom, ako 9. ročníku vrátane dôvodov ukončenia 
štúdia, počet žiakov končiacich v 9. ročníku, počet žiakov a študentov 
poberajúcich sociálne benefity vo vzťahu k vzdelávaniu a pod.) 

- dôkladná analýza žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z hľadiska 
dopytu v oblasti ďalšieho vzdelávania 

- dôkladná analýza žiakov z oblasti záškoláctva 
- osveta zameraná na problematiku vzdelávania a motivácie 

Časový plán realizácie: 
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počas celého plánovacieho obdobia. 

Zodpovedný realizátor opatrenia: 
MsÚ Sabinov- Oddelenie školstva s spoločný školský úrad, Oddelenie sociálnych 
služieb 

Predpokladané finančné náklady: 
nedá sa vopred kvantifikovať 

Riziká a ohrozenia: 
- nezáujem relevantných subjektov spolupracovať 
- nezáujem a neochota cieľových skupín 
- nepriaznivé legislatívne prostredie 

 
Špecifický cieľ 2: 
Rozšírená a kvalitná sieť služieb a opatrení vo vzťahu k zákonu č. 305/2005 
o sociálnoprávnej ochrane detí a mládeže a kuratele 
 

Opatrenie k špecifickému cieľu 2 
Zdokonaliť funkčný systém prevencie v oblasti predchádzania sociálno- 
patologických javov. 

Charakteristika opatrenia: 
Medzi najčastejšie sa vyskytujúce SPJ patria poruchy správania, záškoláctvo, 
šikanovanie, agresivita, týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí, kriminalita, 
vandalizmus, alkoholizmus a iné drogové závislosti. V rámci procesu KPSS bol 
zvolený komplexný prístup zameraný na nabádanie k plneniu si povinností, 
k dodržiavaniu zákonnosti, kladeniu dôrazu na trávenie voľného času, zlepšenie 
právnej výchovy a pod. V záujme dosiahnutia pozitívnych výstupov je nevyhnutný 
jednotný a systematický prístup všetkých relevantných subjektov (MsÚ, oddelenie 
sociálnych služieb, školy, školský úrad, ÚPSVaR, Centrum PPP a prevencie, MVO). 

Očakávaný dopad opatrenia: 
- funkčná a účinná prevencia SPJ.  
- zníženie počtu SPJ,  
- zníženie počtu realizovaných opatrení SPO a SK. 

Aktivity, vedúce k naplneniu opatrenia: 
- dôkladná analýza SPJ 
- osveta a prevencia v oblasti prevencie SPJ 
- navrhnúť funkčný systém predchádzania SPJ 

Časový plán realizácie: 
počas celého plánovacieho obdobia. 

Zodpovedný realizátor opatrenia: 
MsÚ Sabinov – Oddelenie sociálnych služieb, Oddelenie školstva a spoločný 
školský úrad, Mestská polícia 

Spolupracujúce subjekty:  
školy, ÚPSVR  

Predpokladané finančné náklady: 
nedá sa vopred kvantifikovať. 

Riziká a ohrozenia: 
- nezáujem relevantných subjektov spolupracovať 
- nezáujem a neochota cieľových skupín 
- nepriaznivé legislatívne prostredie 
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Špecifický cieľ 3: 
Funkčný systém krízovej intervencie a sociálnej pomoci pre deti, mládež a rodiny 
v riziku sociálneho vylúčenia, efektívny systém komunikácie MVO a ostatných 
inštitúcií pracujúcich s deťmi, mládežou a rodinami v meste Sabinov, realizácia 
terénnych programov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, podpora 
voľnočasových aktivít pre deti a mládež 
 
 

Opatrenie k špecifickému cieľu 3: 
Komplexný systém pomoci osobám v krízovej životnej situácii prostredníctvom 
komunitnej a terénnej práce, funkčný systém komunikácie organizácií v meste 
v uvedenej oblasti. 

Charakteristika opatrenia: 
Činnosť komunitného centra  v  zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách, § 24d je zameraná na poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri 
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú 
dochádzku a školské vyučovanie, vykonávanie preventívnych aktivít, 
zabezpečovanie záujmovej činnosti a na vykonávanie komunitnej práce a 
komunitnej rehabilitácie. V rámci KC mesto bude zabezpečovať poskytovanie 
sociálno-právneho poradenstva (prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov 
a komunitných pracovníkov), zabezpečovať vzdelávacie aktivity a doučovanie pre 
školopovinné deti, aktivity pre deti predškolského veku, voľnočasové aktivity pre deti 
a mládež. V meste sú organizácie a subjekty, ktoré sa venujú práci s deťmi, 
mládežou a rodinami. Cieľom je vybudovať funkčný informačný  systém medzi 
jednotlivými organizáciami a subjektmi tak, aby sa informácie včas dostávali 
k cieľovým skupinám občanov. 

Očakávaný dopad opatrenia: 
- poskytovanie sociálneho poradenstva a pomoci pri prekonávaní problémov 
- zmysluplné využívanie voľného času formou voľnočasových aktivít, 
- neformálne vzdelávanie, sociálna integrácia detí a rodín zo sociálne 

znevýhodneného prostredia,  
- funkčný informačný systém o sociálnych službách a sociálnej pomoci, 
- chránenie záujmov detí zo špecifickými potrebami a riešenie špecifických 

problémových situácií.  

Aktivity, vedúce k naplneniu opatrenia: 
Opatrenie bude realizované prostredníctvom: 

- rôznych typov programov vykonávaných v komunitnom centre  ako aj mimo 
priestorov komunitného  centra na prácu s deťmi, mládežou a rodinami 

- terénnej sociálnej práce  
- navrhnúť funkčný systém práce s rodinou a MŠ v oblasti predškolskej 

výchovy  
- udržať a podporiť terénnu sociálnu prácu v meste 
- udržať a podporiť činnosť komunitného centra v meste  

Časový plán realizácie: 
počas celého plánovacieho obdobia  

Zodpovedný realizátor opatrenia: 
MsÚ Sabinov- oddelenie sociálnych služieb v meste 

Predpokladaná výška finančných nákladov: 
cca 140,- €/rok (zabezpečenie chodu KC a TSP) 

Zdroje financií: 
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rozpočet mesta, Granty, dotácie, projekty 

Spolupracujúce subjekty: 
školy, MŠ,  MVO 

Riziká a ohrozenia: 
- nezáujem relevantných subjektov spolupracovať 
- nezáujem a neochota cieľových skupín 

 
 
 
Špecifický cieľ 4: 
Zriadenie núdzového bývania v meste Sabinov 
 
 

Opatrenie k špecifickému cieľu 4 
Zriadiť zariadenie na účely vykonávania opatrení SPO a SK – núdzové bývanie. 

Charakteristika opatrenia: 
Opatrenie je zamerané na zriadenie núdzového bývania vo vzťahu k zákonu č. 
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a mládeže a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje SPO a SK na 
zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv 
a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu 
porúch psychického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na 
zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov. Jedným z takýchto typov 
zariadení je aj núdzové bývanie, ktoré zatiaľ v meste nie je. 

Očakávaný dopad opatrenia: 
efektívna pomoc deťom, fyzickým osobám a rodinám v krízovej životnej situácii 

Aktivity, vedúce k naplneniu opatrenia: 
- zriadenie núdzového bývania 

Časový plán realizácie: 
rok  2021-2022 

Predpokladaná výška finančných nákladov: 
cca 10 000 € z rozpočtu mesta 

Zodpovedný realizátor opatrenia: 
MsÚ Sabinov – oddelenie sociálnych služieb, oddelenie právne a správy majetku  

Riziká a ohrozenia: 
- nedostatok finančných prostriedkov 

 

Špecifický cieľ 5: 
Zabezpečenie pomoci deťom a rodičom zažívajúcim násilie 
 

Opatrenie k špecifickému cieľu 5: 
Komplexný systém prevencie a pomoci deťom a rodičom, zažívajúcim násilie. 

Charakteristika opatrenia: 
Opatrenie je zamerané na poskytnutie pomoci dieťaťu v naliehavých prípadoch, 
najmä ak je ohrozený život, zdravie alebo priaznivý psychický a sociálny vývin, 
dieťaťu alebo fyzickej osobe, ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo 
správaním iných fyzických osôb. 

Očakávaný dopad opatrenia: 
Efektívna pomoc deťom, fyzickým osobám zažívajúcim násilie, zníženie miery 
výskytu násilia páchaného na deťoch, v rodinách, zvýšenie vnímavosti a miery 
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empatie širokej verejnosti voči tejto tabuizovanej téme. 

Aktivity, vedúce k naplneniu opatrenia: 
- spracovať plán preventívnych aktivít komunitného centra v spolupráci 

s mestskou políciou, C PPP a P Sabinov na tému násilia, páchaného na 
deťoch a dospelých 

- zvýšiť mieru informovanosti verejnosti v oblasti násilia páchaného na deťoch, 
v rodinách (napr. formou letákov, článkov v miestnej tlači, na webovej stránke 
mesta) 

- poskytovanie základného poradenstva obetiam násilia zamestnancami 
oddelenia sociálnych služieb Mestského úradu, spolupráca s príslušnými 
inštitúciami a organizáciami s cieľom zabezpečenia adekvátnej a adresnej 
pomoci 

Časový plán realizácie: 
počas celého plánovacieho obdobia 

Predpokladaná výška finančných nákladov 
cca 500 € 

Zdroje financií: 
rozpočet mesta, granty, projekty 

Zodpovedný realizátor opatrenia: 
MsÚ Sabinov – oddelenie sociálnych služieb 

Spolupracujúce subjekty: 
školy, ÚPSVR, Polícia, CPPP a P 

Riziká a ohrozenia: 
- nezáujem verejnosti a samotných občanov riešiť svoju situáciu 
- nedostatočná informovanosť 

 

6.3 Cieľová skupina „Seniori“ 

 
Medzi hlavné charakteristické znaky vývoja obyvateľstva SR v prvej polovici 21. 
storočia podľa prognózy vývoja obyvateľstva do roku 2050 Štatistického úradu SR 
patrí znižovanie prírastku obyvateľstva a jeho starnutie. Proces starnutia 
obyvateľstva sa bude v najbližších rokoch zrýchľovať a to v dôsledku poklesu počtu 
narodených detí a predlžovania ľudského života. Veková štruktúra obyvateľov mesta 
je toho dôkazom. Uvažovať preto o rozvoji sociálnych služieb pre seniorov z úrovne 
mesta Sabinov je nevyhnutné. Špecifické ciele, ako aj konkrétne opatrenia pre túto 
cieľovú skupinu boli koncipované tak, aby ich priebežným napĺňaním bolo možné 
zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov mesta a zároveň zmeniť súčasný stav 
v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre túto cieľovú skupinu. 
 
 
 
SWOT analýza cieľovej skupiny 
 
Silné stránky: 

- zariadenia pre seniorov 
- domovy sociálnych služieb 
- jedáleň pre dôchodcov 
- rozvoz stravy 
- denné centrá 
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- denné stacionáre 
- opatrovateľská služba 
- pravidelné kultúrne a spoločenské podujatia pre seniorov 
- podporné služby formou neformálneho vzdelávania, osvety a prevencie 
- dobrá spolupráca samosprávy s ostatnými organizáciami seniorov v meste 

(Jednota dôchodcov Slovenska –Sabinov, Orkucany, Denné centrum 
Sabinov) 

- existencia MVO a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 
- postupné odstraňovanie bariér v meste 
- informovanosť seniorov o aktivitách a pripravovaných akciách cez média 
- udržiavanie súčasného stavu poskytovaných sociálnych služieb 
- kvalifikovaný personál vykonávajúci sociálne služby 
- program supervízie, ďalšieho vzdelávania zamestnancov 

 
Slabé stránky: 

- existujúce bariéry v meste 
- nedostatočná osveta v oblasti výchovy populácie k starostlivosti o seniorov 
- nedostatok finančných prostriedkov na zriaďovanie nových služieb a rozvoj už 

poskytovaných sociálnych služieb 
- nízka miera dobrovoľníctva v meste 
- nedostatok pobytových miest v zariadeniach sociálnych služieb 
- absencia odľahčovacej služby 
- absencia denného stacionára 
- chýbajúca prepravná služba 
- absentujúca služba v oblasti požičiavania kompenzačných pomôcok 

 
 
Príležitosti: 

- využiť dostupné finančné zdroje a možnosti financovania so zameraním na 
seniorov (ESF, granty, VÚC, MPSVR SR, MF a pod.) 

- zvýšiť dostupnosť jednotlivých typov služieb seniorov 
- skvalitniť ponuku služieb pre seniorov vo všeobecnosti 
- príležitosť využívať príklady dobrej praxe 
- overiť poskytovanie adresnej pomoci pri odstraňovaní alebo zmierňovaní 

sociálnych dôsledkov vo vzťahu k veku v oblastiach mobility, komunikácie so 
spoločenským prostredím, v oblasti sebaobsluhy 

- využitie možností viac zdrojového financovania sociálnych služieb 
- integrovať seniorov do majoritnej spoločnosti 
- vybudovanie informačnej siete pre seniorov 
- dobre fungujúce denné centrá pre seniorov s pravidelnými aktivitami 
- využitie dištančných foriem komunikácie - online konferencie, video hovory, 

chaty na udržiavanie sociálnych kontaktov 
- využívať sociálne siete, sms systém a aplikáciu mesta Sabinov pre 

sprostredkovanie informácií cieľovej skupine 
 

 
Ohrozenia: 

- nedostatok finančných zdrojov 
- neochota zainteresovaných subjektov 
- byrokracia a administratívna náročnosť 
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- cenová nedostupnosť služieb 
- nezáujem zo strany seniorov, apatia, rezignácia 
- legislatíva, nekorešpondujúca s reálnymi problémami seniorov 
- nezáujem rodiny o riešenie problémov jej člena 
- nezáujem spoločnosti o riešenie problémov seniorov 
- nedostačujúca počítačová gramotnosť 
- nedostačujúca dostupnosť internetu a PC techniky 

 
 

6.3.1 Stanovenie cieľov a priorít tejto cieľovej skupiny 

 

Cieľová skupina seniorov patrí ku skupine užívateľov sociálnych služieb, v rámci 
ktorej dochádza ku kumulácii nepriaznivej sociálnej situácie v dôsledku veku, ale 
v mnohých prípadoch aj v dôsledku zdravotných obmedzení spojených s vekom. 
Rozsah problémov je veľmi ťažko kvalifikovať, nakoľko dochádza k prienikom 
s cieľovou skupinou „Ťažko zdravotne postihnutí občania a občania so zdravotnými 
obmedzeniami“. Napriek uvedeným skutočnostiam boli oblasti tejto cieľovej skupiny 
zahrnuté do týchto oblastí: 
 

Špecifický cieľ 1: 
 
Zvýšená kvalita, rozsah a dostupnosť existujúcich sociálnych služieb pre seniorov 
v meste Sabinov, humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom 
rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie zariadení sociálnych služieb 
 
 

Opatrenie k špecifickému cieľu č.1 
Vybudovať ,resp. zrekonštruovať vhodný objekt na poskytovanie sociálnych služieb 

Charakteristika opatrenia: 
Mesto Sabinov je zriaďovateľom Centra sociálnych služieb na ul. J. Borodáča č.7,8 
v Sabinove. Zariadenie má obmedzenú kapacitu 23 klientov (20 klientov ZpS a 3 
klienti DSS) a už dlhodobo je plne obsadené. Keďže dopyt zo strany občanov po 
týchto službách je vysoký, mesto Sabinov má záujem na rozšírení kapacity 
a zároveň rozšírenia ponuky sociálnych služieb. 

Očakávaný dopad opatrenia: 
Poskytnutie kvalitnej a odbornej sociálnej služby pre klientov, efektívne využívanie 
personálnych kapacít, výmena skúsenosti s inými poskytovateľmi sociálnych služieb, 
prihliadať na potreby klientov za účelom skvalitnenia ich životnej úrovne, vytvoriť 
podmienky pre plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj. 

Aktivity, vedúce k naplneniu opatrenia: 
- nájsť vhodný objekt na uvedený zámer 
- spracovanie projektu na rekonštrukciu 
- realizácia rekonštrukcie 
- zabezpečenie vnútorného a vonkajšieho vybavenia  
- reálna prevádzka zariadenia 

Časový plán realizácie: 
2021-2025 

Predpokladaná výška finančných nákladov: 
1,5 mil. eur 
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Zdroje financií: 
rozpočet mesta, fondy, projekty, ESF, MPSVaR, ÚPSVaR 

Zodpovedný realizátor opatrenia: 
MsÚ Sabinov,  

Spolupracujúce subjekty: 
VÚC Prešov 

Riziká a ohrozenia: 
- nezáujem zo strany spolupracujúcich subjektov 
- nedostatok finančných prostriedkov 

 
 
Špecifický cieľ 2: 
Rozšírenie ponuky sociálnych služieb o nové typy služieb podľa potrieb 
a požiadaviek seniorov v meste Sabinov 
 

Opatrenie k špecifickému cieľu č.2 
Na základe prieskumu zabezpečiť alebo poskytnúť sociálne služby, o ktoré majú 
seniori záujem a ktoré v meste absentujú (prepravná služba, požičiavanie pomôcok, 
telekomunikačné technológie, denný stacionár verejného poskytovateľa) 

Charakteristika opatrenia: 
Opatrenie je zamerané na vykonanie prieskumu dotazníkovou formou na zistenie 
potrieb a služieb, o ktoré majú seniori záujem 

Očakávaný dopad opatrenia: 
Rozšírenie sociálnych služieb, uspokojenie dopytu seniorov po žiadaných službách 

Aktivity, vedúce k naplneniu opatrenia: 
- spracovať dotazník prieskumu na  sociálne služby   
- vybrať najvhodnejšie alternatívy zverejnenia dotazníka a spätnej väzby 

(miestna tlač, webová stránka mesta, informačné tabule) 
- zapracovať ich do komunitného plánu 
- zabezpečiť ich realizáciu  

Časový plán realizácie: 
prieskum zrealizovať minimálne 2 krát počas v priebehu rov 2021-2027 

Predpokladaná výška finančných nákladov: 
nedá sa vopred kvantifikovať 

Zodpovedný realizátor opatrenia: 
MsÚ Sabinov 

Riziká a ohrozenia: 
- nezáujem zo strany seniorov a verejnosti 

 
 
Špecifický cieľ 3: 
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb 
 

Opatrenie k špecifickému cieľu č.3 
Podpora celoživotného vzdelávania pracovníkov, poskytujúcich sociálne služby. 

Charakteristika opatrenia: 
Splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnych služieb, spracovanie 
a uskutočnenie programu supervízie, účasť na tréningoch, školeniach, výcvikoch. 

Očakávaný dopad opatrenia: 
Zvýšenie odbornej úrovne a kvality poskytovaných sociálnych služieb 
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Aktivity, vedúce k naplneniu opatrenia: 
- vypracovať plán supervízie zamestnancov 
- zabezpečiť jeho realizáciu v praxi 

Časový plán realizácie: 
školenia a vzdelávania priebežne podľa ponuky, supervízia 1x ročne 

Predpokladaná výška finančných nákladov: 
cca 4 000,- € 

Zdroje financií: 
rozpočet mesta 

Zodpovedný realizátor opatrenia: 
MsÚ Sabinov 

Spolupracujúce subjekty: 
externý supervízor, školiace subjekty 

Riziká a ohrozenia: 
- nedostatočná ponuka vhodných kurzov a školení 

 
 
 
Špecifický cieľ 4: 
Rozšírenie ponuky sociálnych služieb neverejným poskytovateľom  
 

Opatrenie k špecifickému cieľu č.4 
Vybudovanie zariadenie pre seniorov neverejným poskytovateľom sociálnych 
služieb 

Charakteristika opatrenia: 
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba v zmysle § 35 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek  
a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. 
podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek  
a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych 
dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytuje: 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
- sociálne poradenstvo 
- sociálna rehabilitácia 
- ubytovanie 
- stravovanie 
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 
- osobné vybavenie 
- utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí 
- zabezpečuje sa záujmová činnosť 

Mesto Sabinov je zriaďovateľom Centra sociálnych služieb na ul. J. Borodáča č. 7,8, 
ktoré zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb a starostlivosť o osamelých 
seniorov mesta. Zariadenie má obmedzenú kapacitu 23 klientov a už dlhodobo je 
plne obsadené. Keďže dopyt po službe zo strany občanov je vysoký aj napriek tomu 
že túto službu poskytuje aj neverejný poskytovateľ (Seniorvital), s kapacitou 124 
klientov, mesto je naklonené spolupráci s neverejnými poskytovateľmi, ktorí majú 
záujem poskytovať citovanú službu na území mesta. 

Očakávaný dopad opatrenia: 
- rozšírenie sociálnych služieb 
- uspokojenie dopytu seniorov po sociálnych službách 
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Aktivity, vedúce k naplneniu opatrenia: 
- projektové a inžinierske práce 
- spracovanie projektového zámeru 
- realizácia stavby 
- zabezpečenie vonkajšieho a vnútorného vybavenia 
- reálna prevádzka zariadenia 

Časový plán realizácie: 
2021-2022 

Predpokladaná výška finančných nákladov 
cca 2 460 000 € 

Zdroje financií: 
vlastné zdroje, Charita Švajčiarsko 

Zodpovedný realizátor opatrenia: 
Seniorvital, n. o. Sabinov 

Počet klientov: 
cca 60 seniorov  

Spolupracujúce subjekty: 
Roston s. r. o. Sabinov, Remopel s. r. o. Sabinov, Charita Švajčiarsko 

Riziká a ohrozenia: 
COVID 19, nepredvídateľné skutočnosti 

Ľudské zdroje: 
personálne zabezpečenie zariadenia  30-42 zamestnancov 

 

6.4 Cieľová skupina „Ťažko zdravotne postihnutí a občania so zdravotnými 
obmedzeniami“ 

 
Zdravotne postihnutí ľudia v každodennom živote narážajú na mnohé prekážky, ktoré 
bránia ich zapojeniu sa do všetkých oblastí spoločenského života. Zdravotné 
postihnutie občana často prináša so sebou nielen neschopnosť občana postarať sa 
o seba, zabezpečiť svoje životné potreby, ale aj zvýšené životné náklady, ktoré si 
občan nedokáže pokryť vlastným pričinením tak, aby nepoklesla jeho životná úroveň, 
prípadne životná úroveň rodiny. Cieľom KP SS pre občanov so zdravotným 
postihnutím v meste Sabinov je podporiť ich sociálnu integráciu vo všetkých 
oblastiach života.  
 
 
SWOT analýza cieľovej skupiny 
 
Silné stránky: 

- existujúce zariadenie pre cieľovú skupinu (DSS Orkucany) 
- fungujúca opatrovateľská služba 
- denný stacionár 
- jedáleň  
- rozvoz stravy 
- poliklinika – bezbariérový prístup 
- MsKS – bezbariérový prístup 
- mimovládne organizácie, pomáhajúce cieľovej skupine 
- systém kompenzácii z úrovne štátu (ÚPSVaR) 
- pozitívny postoj mesta k problematike ŤZP 
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- postupné odstraňovanie bariér v meste 
- spolupráca ŤZP občanov s MsÚ v Sabinove 
- existencia Spojenej školy 
- školy, poskytujúce vhodné podmienky pre integráciu detí a žiakov v rámci ich 

možností  
- štátna podpora pri zamestnávaní občanov s ŤZP a so zdravotnými 

obmedzeniami 
- bezbariérové mestské byty 
- možnosť zviditeľňovania problematiky občanov s  ŤZP a so zdravotnými 

obmedzeniami prostredníctvom miestnych periodík a sociálnych sietí 
 
Slabé stránky: 

- nedostatočný bezbariérový prístup v meste 
- nedostatočné možnosti v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania 
- nízka aktivita pre ŤZP občanov a občanov so zdravotným postihnutím a nízka 

angažovanosť v spoločenských organizáciách 
- chýbajúca dobrovoľnícka aktivita v komunite 
- nedostatok zariadení špecializovaných na prácu s ŤZP občanmi 
- nedostatok príležitosti na pracovnú integráciu pre občanov ŤZP 
- nedostatočná podpora mimovládnych organizácii pracujúcich pre ZŤP 

občanov 
- slabá spolupráca organizácií pracujúcich pre ŤZP občanov 
- nedostatok informácii o skúsenostiach s prácou pre ŤZP občanov 
- nedostatočná informovanosť verejnosti o problematike pre ŤZP občanov 
- nedostatok finančných prostriedkov na zriaďovanie nových služieb 
- legislatíva nereflektujúca na aktuálne potreby a požiadavky občanov s rôznym 

typom ŤZP 
-    chýbajúca odľahčujúca služba 
-    nedostatok asistentov učiteľa na školách pre ŤZP žiakov 
-    absentuje centrum špeciálnopedagogického poradenstva 
-    absentuje centrum včasnej intervencie 
 
Príležitosti: 
- využiť dostupné finančné zdroje a možnosti financovania so zameraním na 

ŤZP občanov (ESF, granty, VÚC, MPSVR SR, MF, charita a pod.) 
- zapojiť dobrovoľníkov do poskytovania a sociálnych služieb pre občanov ŤZP 

a so zdravotnými znevýhodneniami 
- zvýšiť mobilitu občanov ŤZP a so zdravotnými znevýhodneniami 

prostredníctvom prepravnej služby a odstránenia bariér v meste 
- zviditeľniť pozitívne príklady dobrej praxe a aktivizovať občanov ŤZP a so 

zdravotnými znevýhodneniami 
- zapojenie ŤZP do navrhovania riešení 
- výmena skúsenosti na regionálnej úrovni 
- využitie potenciálu Spojenej školy 
- rozširovanie možností voľno časových aktivít ŤZP detí, mládeže a dospelých 
- rozšírenie ponuky zdravotníckych služieb 
- využívať sociálne siete, sms systém a aplikáciu mesta Sabinov pre 

sprostredkovanie informácií cieľovej skupine 
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Ohrozenia: 
- nejasnosti v legislatíve 
- prekážky v legislatíve 
- rastúci počet ŤZP občanov, detí a mládeže 
- nepriaznivé podmienky pre fungovanie MVO 
- izolácia ŤZP občanov, apatia a nezáujem 
- nedostatok finančných zdrojov 
- byrokratická a administratívna náročnosť (kompenzácie, soc. služby, dotácie 

a pod.) 
- cenová nedostupnosť služieb pre ŤZP občanov 
- nedostatočný prístup k internetu a PC technike 
- legislatíva nereflektujúca potreby žiakov ŤZP počas výchovno-vzdelávacieho 

procesu 
- nedostatok financií pre pokrytie potrebného počtu asistentov učiteľa na 

školách 

6.4.1 Stanovenie cieľov a priorít tejto cieľovej skupiny 

 

Špecifický cieľ 1: 
Rozšírenie ponuky sociálnych služieb o nové typy služieb podľa potrieb 
a požiadaviek tejto cieľovej skupiny v meste Sabinov 
 

Opatrenie k špecifickému cieľu č.1 
Na základe prieskumu zabezpečiť alebo poskytnúť sociálne služby, o ktoré majú 
ŤZP občania a občania so zdravotnými obmedzeniami záujem a ktoré v meste 
absentujú (prepravná služba, požičiavanie pomôcok, telekomunikačné technológie). 
Toto opatrenie je úzko spojené s cieľovou skupinou „Seniori“. 

Charakteristika opatrenia: 
Opatrenie je zamerané na vykonanie prieskumu dotazníkovou formou na zistenie 
potrieb a služieb, o ktoré majú ŤZP občania a občania so zdravotnými 
obmedzeniami záujem. 

Očakávaný dopad opatrenia: 
Rozšírenie sociálnych služieb, uspokojenie dopytu ŤZP občanov a občanov so 
zdravotnými obmedzeniami po žiadaných službách. 

Aktivity, vedúce k naplneniu opatrenia: 
- spracovať dotazník prieskumu na  sociálne služby   
- vybrať najvhodnejšie alternatívy zverejnenia dotazníka a spätnej väzby 

(miestna tlač, webová stránka mesta, informačné tabule) 
- zapracovať ich do komunitného plánu 
- zabezpečiť ich realizáciu 

Časový plán realizácie: 
prieskum zrealizovať minimálne 2 krát počas v priebehu rokov 2021-2027 

Predpokladaná výška finančných nákladov: 
nedá sa vopred kvantifikovať 

Zodpovedný realizátor opatrenia: 
MsÚ Sabinov 

Riziká a ohrozenia: 
- nezáujem zo strany ŤZP občanov a verejnosti 
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Špecifický cieľ 2: 
Sociálna integrácia  ŤZP občanov a občanov so zdravotnými obmedzeniami v meste 
Sabinov 
 

Opatrenie k špecifickému cieľu č.2 
Zabezpečiť vhodné a dostupné priestory pre činnosť denného stacionára pre ŤZP 
občanov a občanov so zdravotnými obmedzeniami. 

Charakteristika opatrenia: 
Cieľom opatrenia je sociálna integrácia a aktívny život ŤZP občanov a občanov so 
zdravotnými obmedzeniami v meste Sabinov. Opatrenie je zamerané na vytvorenie 
optimálnych priestorov na systematickú pomoc občanom mesta v oblasti sociálnej 
integrácie a zmiernenia nepriaznivej situácie, spôsobenej zdravotným stavom. 

Očakávaný dopad opatrenia: 
Vytvorenie vhodných a optimálnych priestorov pre činnosť denného stacionára na 
činnosť a aktivity ŤZP občanov a občanov so zdravotnými obmedzeniami, sociálna 
integrácia, zníženie negatívneho dopadu situácie na zdravotný a psychický stav 
občanov s ŤZP a členov jeho rodiny. 

Aktivity, vedúce k naplneniu opatrenia: 
Opatrenie bude zrealizované prostredníctvom nasledovných aktivít: 

- spolupráca s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

Časový plán realizácie: 
počas celého plánovacieho obdobia 

Predpokladaná výška finančných nákladov: 
nedá sa vopred kvantifikovať 

Zodpovedný realizátor opatrenia: 
MsÚ Sabinov 

Spolupracujúce subjekty: 
ACHD Košice – Charitný dom sv. Rafaela, Seniorvital Sabinov 

Riziká a ohrozenia: 
- nezáujem zo strany ŤZP občanov 
- nespolupráca subjektov 

 
Špecifický cieľ 3: 
Lepšia dostupnosť služieb občanom mesta Sabinov formou odstránenia bariér 
a realizáciou bezbariérových stavieb 
 

Opatrenie k špecifickému cieľu č.3 
Odstrániť existujúce bariéry v meste (úrady, verejné priestranstvá, kultúrne 
a spoločenské zariadenia v meste). 

Charakteristika opatrenia: 
Cieľová skupina vníma elimináciu bariér ako dôležité opatrenie, nakoľko bariéry 
považuje za vážny problém. V rámci procesu komunitného plánovania boli  
špecifikované existujúce bariéry, ktoré výrazne ovplyvňujú nielen sociálnu integráciu 
a sebestačnosť cieľovej skupiny, ale aj dostupnosť k verejným a kultúrno-
spoločenským aktivitám a podujatiam v meste. 

Očakávaný dopad opatrenia: 
Zlepšenie dostupnosti služieb v meste, budovanie bezbariérových stavieb, 
odstránenie existujúcich bariér, vytváranie vyhradených parkovacích miest pre 
občanov s ŤZP. 
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Aktivity, vedúce k naplneniu opatrenia: 
- prieskum a sumarizácia existujúcich bariér  v meste 
- postupné odstraňovanie existujúcich bariér 

Predpokladaná výška finančných nákladov: 
nedá sa vopred kvantifikovať 

Časový plán realizácie: 
počas celého plánovacieho obdobia 

Zodpovedný realizátor opatrenia: 
MsÚ Sabinov,  

Spolupracujúce subjekty: 
inštitúcie v meste, VPS Sabinov 

Riziká a ohrozenia: 
- nedostatok finančných prostriedkov 
- neochota zainteresovaných subjektov 

 
 

6.5 Časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb 

 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sabinov úzko participuje s PHSR mesta 
Sabinov. Cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitný spoločenský život v meste pre 
všetky vekové skupiny obyvateľov.  
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sabinov má strednodobý časový charakter 
a je spracovaný na obdobie siedmich rokov 2021-2027. Ide o otvorený dokument 
v rámci ktorého sa nevylučujú jeho prípadne úpravy, korekcie a doplnky v danom 
období. Úpravy a zmeny Komunitného plánu sociálnych služieb sú v kompetencii 
pracovných skupín, ktoré sa dohodnú na forme a spôsobe zmeny. Navrhované 
zmeny a úpravy vstúpia do platnosti po schválení Mestským zastupiteľstvom. 
Komunitný plán je záväzným dokumentom pre tvorbu rozpočtu mesta v súlade so 
zásadami programového rozpočtu, je základným dokumentom pre tvorbu sociálnych 
projektov, rozvojovým dokumentom, ktorého aktivity mesto Sabinov priamo realizuje 
alebo vytvára podmienky na ich realizáciu inými subjektmi v prospech sociálneho 
rozvoja mesta. Komunitný plán je rozvojový a usmerňujúci dokument pre všetky 
subjekty vykonávajúce činnosť na území mesta Sabinov, ktoré chcú realizovať 
činnosti sociálneho charakteru. 

 

6.6 Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb 

 
K efektívnej implementácii komunitného plánu nevyhnutne patrí aj vybudovanie 
systému kontroly , monitorovania a aktualizácie komunitného plánu. Mesto Sabinov 
minimálne 1-krát ročne predloží monitorovaciu správu o  sociálnych službách 
v meste na komisiu sociálnu a bytovú a podľa zistených skutočností bude aplikovať 
zistené požiadavky a návrhy do komunitného plánu mesta Sabinov. Za vypracovanie 
monitorovacej správy sú zodpovední manažéri pracovných skupín. 
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Záver 
 
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto 
činností, ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii 
s cieľom umožniť im zapojiť sa do bežného života v spoločnosti a ochrániť ich pred 
sociálnym vylúčením. 
V meste Sabinov sa sociálnej oblasti venuje intenzívna pozornosť od vzniku 
samosprávy. Prejavilo sa to postupným personálnym obsadením, vznikom 
samostatného sociálneho oddelenia a postupným zriaďovaním nových, chýbajúcich 
a žiadaných služieb. Našou úlohou je vytvoriť pre občanov miesto pre dôstojný 
a plnohodnotný život a postupne zlepšovať životné, pracovné a sociálne potreby 
našich obyvateľov. 
 
„Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sabinov na roky 2021 – 2027“ bol 
schválený MsZ v Sabinove, dňa 29.4.2021 uznesením číslo 213.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Michal Repaský 
                                                                               primátor mesta Sabinov 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovateľ KPSS: 
MsÚ – oddelenie sociálnych služieb  
Námestie slobody 57 
083 01 Sabinov 
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Zoznam organizácii v meste 
 

Názov organizácie Kontaktná 

osoba 

Adresa Telefón E-mail 

 
MVO 
 

    

Apoštolská cirkev  Marián Kaleja 
Rinaldo Olah 

Severná 2200, 
Sabinov 

0911 352 475 
0911 660 540 

rinaldo1977@gmail.com 
 

Miestny spolok 
Slovenského 
červeného kríža 
Sabinov 

PaedDr. Iveta 
Šulíková 

 0905 565 452  

DOMKA-Združenie 
saleziánskej 
mládeže, stredisko 
Sabinov 

Marek Sroka Puškinova 9, 
Sabinov 

0950 522 420 sabinov@domka.sk 

ERKO-hnutie 
kresťanských 
spoločenstiev detí, 
oblastné centrum 
Sabinov 

Iveta Šoltýsová  0905 341 691  
 

KLUS – Klub ľudí 
usilujúcich sa o 
striedmosť 

MUDr. Eva 
Kotuľaková 

Ružová 
31,Sabinov 

051 452 4748  

Materské centrum 
Človiečikovo 

Mgr. Mária 
Fekiačová 

Budova CVČ, 
Komenského 41, 
Sabinov 

0944 301 454 marika.fekiacova@gmail.com 
 

Národné centrum 
sclerosis multiplex, 
n.o. 

Mgr. Juliana 
Ilenčíková 

Korešpondencia-

Mgr. Ilenčíková, 
Švábska 53,  
080 05 Prešov 

0903 904 418 
 

juliana.ilencikova@yahoo.com 
 

Slovenský skauting 
65.Zbor Brabeňaki 
Sabinov 

Ladislav Janiga Ružová 50,  
Sabinov 
 

0944 571 827  

Spoločenstvo Dom 
Júdov 

Dr. Hana 
Šimčíková PhD. 

Námestie slobody 
31, Sabinov 

0905 648 631 domjudov@gmail.com 
 

Únia žien Slovenska Mgr. Emília 
Kušnírová 

 0902 141 912 e.kusnirova@gmail.com 

ZO ZDS DIASABI Mgr. Marko 
Urdzík-predseda 

 0907 534 441 diasabi@centrum.sk 

urdzik@centrum.sk 
 

OZ Nádej pre DOWN Ľubica 
Gardošová 

17.novembra 70 0908 382 690  

OZ ROMIX Mgr. Ladislav 
Duda 

Moyzesova 6, 
Sabinov, 
korešpondenčná 
adresa: Pavla 
Gojdiča 1, 
Sabinov 

0915 993 869 ladislav.duda82@gmail.com 
 
 

OZ Symfónia Ing. Zuzana 
Ondková 
 

ZUŠ 
Námestie slobody 
29 

0905 756 419 
  

 

OZ Samaritán Ing. Anna 
Radačovská 

Rímskokatolícky 
farský úrad 
Námestie slobody 
31,Sabinov 

0915 544 761  

Sociálne služby 
a zdravotníctvo 

    

mailto:rinaldo1977@gmail.com
mailto:sabinov@domka.sk
mailto:marika.fekiacova@gmail.com
mailto:juliana.ilencikova@yahoo.com
mailto:domjudov@gmail.com
mailto:e.kusnirova@gmail.com
mailto:diasabi@centrum.sk
mailto:urdzik@centrum.sk
mailto:ladislav.duda82@gmail.com
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ADOS ELA s.r.o. 
Agentúra domácej 
ošetrovateľskej 
služby 

Etela Sabolová SNP 6, Sabinov 0907 340 659  adosela@centrum.sk 
 

Arcidiecézna charita 
–Denný stacionár, 
Charitný 
Dom sv. Rafaela 
Sabinov 

Mgr. Juliana 
Ďuricová 
koordinátorka 
zariadenia 

17. novembra 8, 
Sabinov 

0911 273 879 juliana.duricova@charita-ke.sk 
 

Centrum pre deti 
a rodiny Sabinov 

 17. novembra 
361/2, Sabinov 

0918 539 648 
0915 497 174 

detskydomovslon@gmail.com3 
 
 

Centrum sociálnych 
služieb Sabinov 

 Janka Borodáča 
7-8, Sabinov 

0918 041 424 css.sabinov@centrum.sk 
 

Denné centrum – 
Senior klub 

Kvetoslava 
Sedláková 

J. Borodáča 18, 
Sabinov 

0908 977 760  

Denné centrum pre 
seniorov Orkucany 

Mária Sečová Jarkova 75, 
,Sabinov 

  

Domov sociálnych 
služieb 

 Kukučínova 2, SB 
Sabinov 

051 7470 382 sekretariat@dss-sb.vucpo.sk 
 

Jasličky ako 
u mamičky, 
Súkromné detské 
jasle 

 Šancová 15, 
Sabinov 

0917 391 730 info@jaslickyakoumamicky.sk 
 

Jednota dôchodcov 
Sabinov 

Mgr. Eva 
Arvayová 

 0948 130 428  

Jednota dôchodcov 
Orkucany 

Mária Sečová  0908 382 691  

Komunitné centrum 
Sabinov 

Mgr. Natália 
Salanciová 

17. novembra 5/A 0948 454 996 komcentrumsabinov@gmail.com 

 
 

Mestský úrad 
Sabinov 
oddelenie sociálnych 
služieb 

 Námestie slobody 
57, Sabinov 

051 488 0422 
051 488 0439 
051 488 0418 

msu@sabinov.sk 
gabriela.harcarikova@sabinov.sk 
marianna.tobiasova@sabinov.sk 
paulina.horvatova@sabinov.sk 

 

Poliklinika Sabinov 
n.o. 

 SNP 1, Sabinov 051 7739721 
051 7739745 

riaditel@poliklinikasabinov.sk 
poliklisabi@stonline.sk 

Seniorvital Sabinov 
n.o.  
Zariadenie pre 
seniorov 
 

Sociálny 
pracovník 

Pavla Gojdiča 
5,Sabinov 

0907 716 206 socpraca@seniorvital.sk 
 

Terénna sociálna 
práca 

Mgr.Tomáš 
Palenčár  
Mgr.Slavomír 
Gajdoš,  
Mgr.Ladislav 
Duda  

17. novembra 
5/A, 
Sabinov 

0917 620 024 
0948 482 002 
0915 993 869 

tsp.sabinov@gmail.com 
 

Úrad práce 
sociálnych vecí a 
rodiny Prešov, 
pracovisko Sabinov  

 Námestie slobody 
87, Sabinov 

051 2442 999  

Školstvo, kultúra 
 
 

    

mailto:adosela@centrum.sk
mailto:juliana.duricova@charita-ke.sk
mailto:detskydomovslon@gmail.com3
mailto:css.sabinov@centrum.sk
mailto:sekretariat@dss-sb.vucpo.sk
mailto:info@jaslickyakoumamicky.sk
mailto:komcentrumsabinov@gmail.com
mailto:msu@sabinov.sk
mailto:gabriela.harcarikova@sabinov.sk
mailto:marianna.tobiasova@sabinov.sk
mailto:paulina.horvatova@sabinov.sk
mailto:riaditel@poliklinikasabinov.sk
mailto:poliklisabi@stonline.sk
mailto:socpraca@seniorvital.sk
mailto:tsp.sabinov@gmail.com
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Centrum 
pedagogicko 
psychologického 
poradenstva 
a prevencie Sabinov 

 SNP 15, Sabinov 051 4522 536 
0918 990 567 

pppsabinov@sabnet.sk 
 

Centrum voľného 
času 
Sabinov 

 Komenského 41, 
Sabinov 

051 4521 765  
0911 215 881 

rolikova@cvcsabinov.sk 
 

MŠ 17. novembra   17. novembra 42, 
Sabinov 

051 452 36 24 17novembra@ms17novembra.sk 

MŠ 9. mája  9. mája 27, 
Sabinov 

051  452 38 34 ms9maja@ms9maja.sk 
 

MŠ Švermova  Švermova 1, 
Sabinov 

0905 210 533 mssvermova@mssvermova.sk 

MŠ Severná, 2200  Severná 2200, 
Sabinov 

0948 478 293 msseverna@gmail.com 
 

MŠ Jarkova  Jarková 63, 
Sabinov 

051 4522 560 msjarkova.sabinov@pdexpress.sk 

 

Súkromná MŠ Lienka  Záhradná 3,  
Sabinov 

0905 121 996 smslienka.sabinov@gmail.com 
 

ZŠ 17.novembra  17. novembra 31, 
Sabinov 

051 4521 840  skola@zsnovsab.edu.sk 
 

Cirkevná ZŠ sv. Jána 
Krstiteľa 

 9.mája 740/7  051 4521 639 skola@czssabinov.sk 
 

Súkromná základná 
škola 

 Námestie slobody 
100, Sabinov 

0915 949 733 szsprima@gmail.com 
 

Súkromné 
gymnázium DSA 

 Komenského 40, 
Sabinov 

051 756 79 50 dsa.sb@dsakademien.sk 
 

Spojená škola - 
Špeciálna základná 
škola, Praktická 
škola 

 SNP 15,  Sabinov 
 

051 4523 832 specialna.zs@stonline.sk 

Spojená škola 
Sabinov-Stredná 
odborná škola, 
Obchodná akadémia 

 SNP 16 Sabinov 051 4880 100 spojenaskolasabinov@spojenas
kolasabinov.sk 
 

Základná umelecká 
škola 
 

 Námestie slobody 
29, Sabinov 

051 4521 847 zussabinov@zussabinov.sk 
 

Mestské kultúrne 
stredisko Sabinov 

Mgr. Jozef 
Váhovský- 
riaditeľ 

Janka Borodáča 
18, Sabinov 

 
0905 275 990 

riaditel@kulturnestredisko.sk 
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