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PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA

Vážení Nováčania,
komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových
procesov mesta. Jedná sa o otvorený proces zisťovania potrieb občanov a sumarizácie ľudských a
materiálnych zdrojov a zdrojov mesta. Hlavným cieľom je prispôsobenie sociálnych služieb miestnym
špecifikám a potrebám občanov. Výsledkom tohto procesu je komunitný plán sociálnych služieb,
ktorý Vám predkladáme.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nováky je spracovaný na obdobie rokov 2016 – 2021.
Mesto si tak plní povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
Verím, že existenciou komunitného plánu sociálnych služieb dostanú občania mesta, klienti
sociálnych služieb, zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb a pracovníci mestského úradu
zaujímavý a kvalitný strategický dokument. Som presvedčený, že nový komunitný plán bude mať
mnohostranné využitie a efektívne zacieli pozornosť na tie sociálne služby, ktoré mesto Nováky
potrebuje. Dúfam, že tento dokument taktiež napomôže k informovanosti a vzájomnému
pochopeniu zúčastnených strán.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí svoj čas, osobné úsilie a vedomosti venovali
príprave a spracovaniu komunitného plánu. Poďakovanie patrí aj občanom, ktorí vyjadrili svoj názor
a prispeli návrhmi a pripomienkami v dotazníkovom prieskume. Takisto ďakujem poskytovateľom
sociálnych služieb za ich spoluprácu.

RNDr. Daniel Daniš
primátor mesta Nováky
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POUŽITÉ SKRATKY:
CVČ – centrum voľného času
EÚ – Európska únia
HPB – Hornonitrianske bane Prievidza a.s.
KPSS – komunitný plán sociálnych služieb
MŠ – materská škola
MsÚ – mestský úrad
OP – operačný program
PD – projektová dokumentácia
SODB – Sčítanie obyvateľov domov a bytov
SR – Slovenská republika
ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky
TSK – Trenčiansky samosprávny kraj
ÚPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
VO – verejné obstarávanie
VŠ – vysoká škola; vysokoškolské
VÚC – vyšší územný celok
VZN – všeobecné záväzné nariadenia
ZO SZZP – Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
ZŠ – základná škola
ŤZP – ťažko zdravotne postihnutí
ZUŠ – základná umelecká škola
BD – bude doplnené
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ÚVOD
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nováky (ďalej len „KPSS“ alebo „komunitný plán“)
je strategickým dokumentom, ktorý logicky nadväzuje na program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (ďalej len „PHRSR“). PHRSR je rozsiahly a komplexný dokument, zahŕňajúci rozbor
hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti života v meste. Vzhľadom na striktne predpísanú
metodiku vypracovávania PHRSR nie je možné venovať sa problematike jednotlivých oblastí do
potrebnej hĺbky. Na detailné preskúmanie jednotlivých spomenutých oblastí preto slúžia parciálne
dokumenty. Jedným z nich je práve komunitný plán, ktorý je zameraný osobitne na sociálnu oblasť na
miestnej úrovni. Komunitný plán vyčerpávajúcim spôsobom skúma, analyzuje a vyhodnocuje celý
systém sociálnych služieb. Ide teda o individuálny a špecificky zameraný dokument mapovania
sociálnych služieb.
Povinnosť obce mať vypracovaný komunitný plán vychádza zo Zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Okrem tohto zákona KPSS vychádza z viacerých
legislatívnych noriem a strategických dokumentov, ktoré špecifikujeme v podkapitole „Legislatívne
normy a strategické dokumenty“. KPSS mesta Nováky na roky 2016 – 2021 bol vypracovaný
spoločnosťou Gemini Group s. r. o. za výraznej pomoci predstaviteľov a obyvateľov Novák, ako aj
odborníkov a organizácií pôsobiacich v meste. Účasť a spolupráca viacerých strán napomohla
k vytvoreniu KPSS, ktorý je odrazom skutočnosti a umožní lepšiu a efektívnejšiu orientáciu
v potrebách obyvateľov mesta.
Komunitný plán mesta Nováky sa skladá z troch hlavných, na seba nadväzujúcich celkov. Prvý
celok – „Teoretické vymedzenie problematiky komunitného plánovania“ definuje termíny súvisiace
s komunitným plánovaním, samotnú podstatu komunitného plánovania, taktiež definuje ciele, zásady
a princípy komunitného plánovania. Objasňuje aj legislatívnu úpravu priamo ovplyvňujúcu proces
komunitného plánovania a strategické dokumenty, na ktoré nadväzuje. Druhý celok – „Analytická
časť“ rozoberá podrobne súčasný stav v sociálnej oblasti, analyzuje socio-demografické kvantitatívne
údaje a jednotlivé kategórie cieľových skupín. Taktiež analyzuje dostupné sociálne služby
poskytované v meste a sumarizuje silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby pre mesto (tento rozbor
je nazývaný aj SWOT analýza). Po zhrnutí analytickej časti v podobe SWOT analýzy nasleduje tretí
celok – “Strategická časť“, kde obec ujasňuje vízie, ciele a priority do budúcnosti. Taktiež si rozvrhuje
časový plán realizácie zámerov komunitného plánu spolu s finančným programom v podobe rozpočtu
potrebného na realizáciu opatrení. Strategická časť obsahuje taktiež spôsob vyhodnocovania plnenia
komunitného plánu. V prípade dodržiavania stanovených cieľov, termínov a postupov existuje vysoký
predpoklad zvýšenia kvality a množstva, rozšírenia spektra a zlepšenia adresnosti sociálnych služieb
v meste Nováky.
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1.

TEORETICKÉ

VYMEDZENIE

PROBLEMATIKY

KOMUNITNÉHO

PLÁNOVANIA
1.1

ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA

Pre správne pochopenie komunitného plánovania ako termínu, ale aj ako dôležitého procesu
rozvoja mesta, je žiaduce vysvetliť význam jednotlivých súvisiacich pojmov.
Termín komunita býva používaný v rozličných oblastiach s rôznym významom.
Vo všeobecnosti býva komunita označovaná ako skupina ľudí, ktorú môžu zoskupovať rôzne aspekty
(politický, geografický, sociálny, ekonomický). V odborných sociologických kruhoch bývajú
vyčleňované napríklad sídelné, morálne či terapeutické komunity. Za základnú občiansku komunitu je
považovaná obec (vidiecka obec/mesto). V komunitnom plánovaní tento pojem predstavuje skupinu
obyvateľov, ktorá je vymedzená geograficky a sociálne. Geografické vymedzenie je podmienené
predovšetkým vzťahmi k miestu svojho bydliska a jeho okoliu. Z hľadiska sociálnych aspektov je
komunita skupina osôb, charakterizovaná podobnou ekonomickou a sociálnou situáciou, majúca
podobné potreby a znaky, napríklad nepriaznivú sociálnu situáciu. Komunita býva niektorými autormi
označovaná aj ako miesto, kde človek môže získať emocionálnu podporu, ocenenie a praktickú
pomoc v každodennom živote.
Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, a to najmä
z dôvodu:
 že táto osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života,
 ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu,
 dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,
 opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 ohrozenia správaním sa iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s
ľuďmi.
Komunitné plánovanie je jednou z kľúčových metód riadenia rozvojových procesov
komunity. Jeho účelom je snaha o zodpovedanie otázky, aké sociálne služby a v akom rozsahu je
potrebné vytvoriť na určitom území, ako by tieto služby mali byť rozmiestnené a aké personálne,
materiálne a finančné zdroje sú na to k dispozícii. Dôležitou úlohou komunitného plánovanie je aj
absorbovať názory celej komunity/mesta a pretaviť ich do poskytovania lepších a kvalitnejších
sociálnych služieb. S ohľadom na dynamické, neustále sa meniace prostredie je neľahké naplánovať
niektoré procesy a s nimi súvisiace výdavky presne, avšak podstatou komunitného plánovania je ich
aspoň odhadnúť, pretože inak by bolo konanie samosprávy v tejto oblasti nekoordinované a
neefektívne.
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Vo všeobecnosti by mala snaha mesta smerovať k poskytovaniu:





väčšieho množstva sociálnych služieb,
širšej škály sociálnych služieb,
kvalitnejších sociálnych služieb,
sociálnych služieb, ktoré budú bližšie k občanom.

Hlavným nástrojom komunitného plánovania je komunitný plán sociálnych služieb, ktorý
stanovuje krátkodobé ciele a priority a smeruje k dosiahnutiu dlhodobej vízie rozvoja sociálnych
služieb v meste. Komunitný plán sociálnych služieb obsahuje podľa zákona 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách, podľa § 83 ods. 5:
 analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho
územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb a
vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,
 analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce
na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín,
 analýzu sociologických a demografických údajov v územnom obvode obce,
 určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce,
 časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych
služieb vrátane určenia personálnych, finančných, prevádzkových a organizačných podmienok na
ich realizáciu,
 spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja
sociálnych služieb.
Sociálna služba je komplexná činnosť, ktorá je určená pre fyzické osoby, rodiny alebo
komunity, ktoré si sami nedokážu zabezpečiť základné životné potreby alebo potrebujú pomoc z
iných vážnych dôvodov. Podstatou sociálnych služieb je zabezpečiť osobám určitý životný štandard,
ale aj zmierňovať rozdiely v príjmoch či v sociálnom postavení.
Sociálnu službu možno charakterizovať ako súhrn širokého spektra činností, ktoré sú
zamerané na:
 prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej alebo zmiernenie
nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
 zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a podporovanie
jej začlenenia do spoločnosti,
 zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
prijímateľov sociálnych služieb,
 riešenie krízovej sociálnej situácie prijímateľov sociálnych služieb,
 prevenciu sociálneho vylúčenia prijímateľov sociálnych služieb.
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1.2

HLAVNÉ CIELE, ZÁSADY A PRINCÍPY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA

Komunitné plánovanie má svoje opodstatnenie z viacerých dôvodov – predovšetkým
umožňuje obci riadiť procesy v sociálnej oblasti efektívne. To je však iba jedna súčasť jeho účelu.
Konečným cieľom komunitného plánovania je:
 posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov obce,
 predchádzať sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín,
 opäť začleniť do komunity tých, ktorí stoja na jej okraji a v niektorých prípadoch vyvolávajú strach
a neistotu, či dokonca predstavujú hrozbu pre iných obyvateľov.
Aby bolo komunitné plánovanie pre mesto a jeho obyvateľov naozaj prínosné, a aby
zadefinované strategické ciele boli využiteľné v reálnom živote, mali by byť pri jeho vypracovaní
dodržané nasledovné zásady:
 potreby a rozvojové priority v oblasti sociálnych služieb musia byť stanovené obyvateľmi žijúcimi v
danej lokalite a ktorých sa plánovanie týka,
 všetky plánované a realizované procesy sú vzájomne previazané, zosúladené, podporujú sa a
vzájomne sa nevylučujú,
 zvyšovanie kvality sociálnych služieb musí byť považované za žiaduce a musí byť významnou
súčasťou miestnej politiky,
 rozvoj oblasti sociálnych služieb je založený na presvedčení o jedinečnosti, hodnote a dôstojnosti
každého užívateľa sociálnych služieb.
Komunitné plánovanie by malo byť založené na nasledujúcich princípoch, ktoré fungujú ako
základné piliere kvalitného komunitného plánu:
 Partnerstvo – komunitný plán má byť výsledkom spolupráce troch strán účastníkov – zadávateľov,
poskytovateľov a užívateľov sociálnych služieb.
 Rovnosť – každý účastník má zásluhu na výslednej podobe plánu, názory všetkých účastníkov
majú rovnakú váhu a má im byť poskytnutý rovnaký priestor, aby žiaden účastník nebol
diskriminovaný a vylúčený.
 Informovanosť – znamená rovnaký prístup k informáciám pre všetkých, ktorí sa plánovania
zúčastňujú. Dôležitou súčasťou je zabezpečiť odovzdávanie informácií verejnosti. Pravidelné
sprostredkovávanie informácií je zárukou spätnej väzby - pripomienok a podnetov zo strany
všetkých účastníkov. Spolupráca má byť zároveň transparentná, zrozumiteľná, žiadny účastník
nesmie byť komunikačne znevýhodnený. Len úzka spolupráca a kvalitná komunikácia môžu viesť k
vytvoreniu požadovanej ponuky sociálnych služieb.
 Inovatívnosť – dynamické prostredie, nové situácie a obmedzené zdroje si vyžadujú hľadanie stále
nových prístupov a riešení, ktoré budú môcť byť účinné a efektívne tam, kde zastarané riešenia už
neplnia svoju funkciu. Tento princíp zahŕňa aj hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov
a spoluprácu s podnikateľskými subjektmi, dobrovoľníkmi a pod.
 Kompromis – komunitný plán by nemal byť príliš ambiciózny, mal by vychádzať z reálnych potrieb
s ohľadom na dostupné zdroje. Definovanie zoznamu atraktívnych, avšak nereálnych cieľov
11

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA NOVÁKY 2016 – 2021

povedie k frustrácii z neschopnosti zmeniť stav k lepšiemu. Naopak, správne definované ciele je
možné dosiahnuť aj s obmedzenými zdrojmi.
 Kompetencia – pri komunitnom pláne je nevyhnutné klásť dôraz na profesionalitu
a zodpovednosť zainteresovaných osôb.

1.3

SUBJEKTY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA

V predošlej podkapitole už bolo spomenuté, že komunitný plán má byť výsledkom spolupráce
troch strán účastníkov - zadávateľov, poskytovateľov a užívateľov sociálnych služieb. Tieto tri skupiny
sa priebežne schádzajú a rokujú spolu o dohode, ako čo najlepšie naplniť predstavy a požiadavky
každého z nich. Okrem nich však do procesu komunitného plánovania vstupuje tiež verejnosť a ďalšie
organizácie.
Zadávateľom sociálnych služieb rozumieme subjekt, ktorému zákon ukladá úlohu zabezpečiť
sociálne služby na území, ktoré spravuje – v podmienkach Slovenska sú zadávateľmi obce a mestá.
Zadávateľ službu objednáva, zriaďuje, organizuje, platí za ňu a zabezpečuje na ňu výberové konanie.
Je dôležité, aby obec/mesto uznesením zastupiteľstva deklarovalo svoju vôľu plánovať a rozvíjať
sociálne služby. Takéto politické rozhodnutie – prijaté na začiatku celého procesu – potvrdzuje
legitimitu komunitného plánovania a je zárukou pre zapojenie ďalších účastníkov.
Poskytovateľom sociálnej služby môžu byť fyzické osoby, podnikateľské subjekty, súkromné
neziskové organizácie, organizácie zriadené obcou, organizácie zriadené samosprávnym krajom či
štátom, ktoré spĺňajú podmienky pre poskytovanie sociálnej služby určené zákonom o sociálnych
službách. Poskytovatelia prispôsobujú svoju ponuku a realizáciu služieb na potreby užívateľov. V
dôsledku toho by mali rešpektovať záujmy a potreby svojich klientov, užívateľov a napĺňať ich vízie
kvalifikovanou službou. Všetci poskytovatelia majú pri komunitnom plánovaní rovnaké postavenie,
ich ciele a zámery majú rovnakú váhu.
Užívateľom sociálnych služieb je každý občan, ktorý k naplneniu svojich potrieb a predstáv
potrebuje pomoc sociálnych služieb. Predovšetkým sú to ľudia v nepriaznivej sociálnej situácii,
ktorí nie sú schopní túto situáciu sami zvládnuť. Sú to rovnako tí, ktorí už služby dostávajú ako aj tí,
ktorí na ne čakajú.
Základné cieľové skupiny, pre ktoré by sa mali sociálne služby plánovať, sú:
 seniori, osoby staršie ako 65 rokov,
 občania so zdravotným postihnutím a duševnými poruchami ako aj ich rodiny,
 týrané a sociálne zanedbávané deti, deti s poruchami správania sa a rodičia, ktorí zanedbávajú
alebo nezvládajú starostlivosť a výchovu svojich detí,
 neprispôsobiví jednotlivci, ľudia závislí od návykových látok, trestaní, nezvládajúci svoj život.
Medzi účastníkov komunitného plánovania patrí aj verejnosť a ďalšie organizácie. Hoci sú títo
účastníci označovaní ako nepriami, sú takisto dôležitou súčasťou tvorby komunitného plánu.
Najčastejšie sú zapájané záujmové skupiny, občianske iniciatívy či etnické skupiny. Spolupráca obce s
12
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verejnosťou je prejavom spolupatričnosti, spoluúčasti a prehlbuje vzťah k cieľovej skupine. Z praxe
vyplýva, že čím je spektrum subjektov zapojených do komunitného plánovania rôznorodejšie, tým
kvalitnejší je výsledok tohto procesu.

1.4

LEGISLATÍVNE NORMY A STRATEGICKÉ

DOKUMENTY

Základnú právnu normu v oblasti sociálnych služieb predstavuje zákon č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov. Zákon stanovuje právny rámec poskytovania sociálnych služieb, financovania
sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Zákon o sociálnych službách je ďalej
dopĺňaný nasledujúcimi zákonmi:






zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákonom č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákonom č. 305/2005 Zb. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
 niektorými ďalšími zákonmi.
Okrem uvedených legislatívnych noriem tvoria podklad pre spracovanie komunitného plánu
aj viaceré strategické dokumenty:
Miestne dokumenty
 Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nováky.
Regionálne dokumenty
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 –
2023,
 Všeobecne záväzné nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja,
 Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 – 2020.
Národné dokumenty
 Stratégia deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike,
 Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020,
 Národný program reforiem – SR 2015 (zriadenie zariadení starostlivosti o deti, zamestnávanie
žien, zamestnanosť a sociálna inklúzia, zlepšenie kvality a dostupnosť sociálnych služieb
diverzifikáciou financovania poskytovateľov sociálnych služieb a jednoznačnejším vymedzením
kompetencií zodpovedných subjektov),
 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 –
2020,
13
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Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019,
Národná stratégia na ochranu detí pred násilím,
Národná stratégia zamestnanosti do roku 2020,
Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych
služieb na roky 2012 – 2015,
 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020.
Dokumenty EÚ
 Európa 2020,
 Amsterdamská zmluva – hlava IX, články 136 – 145. Amsterdamská zmluva posilňuje základné
princípy ako sú ľudské práva a sociálne práva,
 Lisabonská zmluva – program radikálnej obnovy EÚ v ekonomickej a sociálnej oblasti,
 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
 Dohovor o právach dieťaťa,
 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím,
 Európska sociálna charta.

14
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2.

ANALYTICKÁ ČASŤ

Dôležitou súčasťou komunitného plánu sociálnych služieb je analytická časť, ktorá pomôže
detailnejšie spoznať a pochopiť procesy späté s obyvateľstvom, najmä so skupinami obyvateľov, na
ktorých je prioritne komunitné plánovanie zacielené. Analýza skúma sociálno-demografické
prostredie mesta, jeho doterajší vývoj a budúce smerovanie. Vychádza z údajov Štatistického úradu
SR, úradu práce, sociálnych veci a rodiny príslušného okresu a zo strategických dokumentov mesta
Nováky. Výsledky analýzy, ktoré budú prezentované v tejto kapitole, budú nápomocné pri
stanovovaní strategických cieľov a smerovania mesta v oblasti poskytovania kvalitnejších sociálnych
služieb svojim občanom.
Popis územia
Mesto Nováky patrí do Trenčianskeho kraja, nachádza sa v centrálnej časti Hornonitrianskej
kotliny, približne 11 km od okresného mesta Prievidza, 53 km od krajského mesta Trenčín. Cestná
vzdialenosť od hlavného mesta Bratislavy je 173 km. Nováky zaberajú rozlohu 19,29 km 2, v roku 2015
boli obývané 4 237 obyvateľmi, hustota zaľudnenia predstavuje 219,6 obyv./km2.

2.1

SOCIO-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA

2.1.1 Obyvatelia, rodiny s deťmi a mládež
Základným demografickým ukazovateľom je počet obyvateľov. Jeho vývoj v rokoch 2004 –
2014 zaznamenáva graf č. 1. Za sledované obdobie nastal pokles počtu obyvateľov o 156 osôb.
Najviac občanov malo v sledovanom desaťročí mesto Nováky v roku 2007 – 4427 obyvateľov,
najmenej – 4262 obyvateľov v roku 2012 a 2013. Najväčší pokles počtu obyvateľov bol zaznamenaný
v roku 2011, odvtedy sa ustálil na hodnote okolo 4270. Počtom obyvateľov, taktiež aj hustotou
zaľudnenia, patrí mesto Nováky medzi malé mestá Slovenska, figurujúc na 124. priečke z celkového
počtu 140 miest.
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Trend znižovania počtu obyvateľov sa prejavil už v predošlých obdobiach (graf č. 2), a to
najmä v 80. rokoch 20. storočia, kedy sa na úbytku podieľal predovšetkým banský stavebný uzáver
a s tým spojené vysťahovalectvo. Pokles počtu obyvateľov presiahol 1200 osôb. Od roku 1991 je
vývoj stabilnejší s menšími výkyvmi.

Graf č. 2: Dlhodobý vývoj počtu
obyvateľov mesta Nováky podľa SODB

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvateľov
mesta Nováky v období 2004 - 2014
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Pomer mužov a žien v populácii Novák je znázornený v grafe č. 3. Prevaha žien, ako je to aj
v prípade mesta Nováky, môže byť determinovaná celkovým starnutím obyvateľstva, teda znižovaním
počtu narodených detí (rodí sa viac chlapcov ako dievčat) a zväčšovaním zastúpenia starších
obyvateľov v poproduktívnom veku (ženy sa v priemere dožívajú vyššieho veku).
Trend pôrodnosti sa počas sledovanej dekády menil. Počet narodených detí neklesol pod 31
za rok a na konci obdobia sa v porovnaní zo začiatkom narodilo o 5 detí viac. Zaznamenané boli 2
vrcholy – v roku 2006 sa narodilo 42 a v roku 2010 to bolo 46 detí.

Graf č. 4: Vývoj počtu narodených a zomretých
v meste Nováky za obdobie 2004 - 2014
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Graf č. 3: Pohlavná štruktúra
v meste Nováky (2014)
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Počet zomretých v 8 rokoch z 10 prevyšoval počet narodených, čo sa prejavilo v negatívnom
demografickom jave – prirodzenom úbytku obyvateľstva. Najvyššie úbytky boli zaznamenané najmä
v poslednom období od roku 2012 a majú stúpajúcu tendenciu, čo môže značiť nepriaznivú situáciu
pre mesto a predzvesť väčších úbytkov obyvateľstva do budúcnosti. Z tohto dôvodu by bolo vhodné,
keby sa pozornosť mesta sústredila na podporu prirodzeného prírastku a zlepšenie podmienok pre
cieľové skupiny, ktoré figurujú v týchto štatistikách.
Čo sa týka prirodzeného prírastku, resp. úbytku, mesto Nováky sa pohybuje pod priemerom
Slovenskej republiky, ktorá od roku 2004 zaznamenáva súvislý prirodzený prírastok. V roku 2014
dosahovalo mesto Nováky záporný prírastok v hodnote -4,74 (ročne ubudlo prirodzeným pohybom
4,74 osôb na 1000 obyvateľov), priemerný prírastok SR sa rovnal 0,7 obyvateľa na 1000 osôb.

4

Graf č. 5: Prirodzený prírastok/úbytok v
meste Nováky (2004 - 2014)
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Zdroj: ŠÚ SR
Tabuľka č.1:
rok

Nováky

Slovenská republika

1994

2004

2014

1994

2004

2014

hrubá miera pôrodnosti

10,606

7,023

8,421

12,361

9,986

10,158

hrubá miera úmrtnosti

8,720

7,929

13,333

9,570

9,634

9,477

Zdroj: ŠÚ SR
Počet narodených na 1000 obyvateľov predstavuje hrubá miera pôrodnosti (tabuľka č. 1).
Kým v roku 1991 sa na 1000 obyvateľov mesta narodilo 10,606 dieťaťa, v roku 2004 to už bolo iba
7,023, čo súhlasí s vtedajším celonárodným trendom nízkej pôrodnosti. V roku 2014 stúpla mierne
hodnota hrubej miery pôrodnosti na 8,421. V porovnaní so SR zaostáva mesto Nováky vo všetkých
troch sledovaných rokoch v priemere o 2‰. Hrubá miera úmrtnosti, teda počet zomrelých na 1000
obyvateľov je v rokoch 1994 a 2004 o niečo priaznivejšia ako miera úmrtnosti SR. Výrazná zmena
nastala v poslednom období, kedy tento ukazovateľ dosiahol v Novákoch 13,333‰, čo je o 4‰ viac
ako priemer SR. Tento markantný rozdiel môže byť spôsobný náhodne, zníženou pôrodnosťou a
prechodne zvýšenou úmrtnosťou silnejších ročníkov, čo sa pri obciach či mestách s menším počtom
obyvateľov zásadnejšie prejaví v štatistikách. Je však dôležité na túto skutočnosť poukázať a pokiaľ
možno pokúsiť sa o zvrátenie nepriaznivého stavu.
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Sobáše a rozvody ako dôležitá súčasť demografického správania sa priamo aj nepriamo
súvisia s pôrodnosťou. Počet sobášov bol počas sledovaného obdobia ustálený. Najviac osôb bolo
zosobášených v roku 2014, najmenej v roku 2007 (viď tabuľka č. 2).
Tabuľka č. 2: Vývoj počtu sobášov a rozvodov v meste Nováky
rok
počet
sobášov
počet
rozvodov

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

23

25

21

20

27

22

18

18

19

16

28

13

11

14

5

9

16

9

9

8

9

6

Zdroj: ŠÚ SR
Zaujímavým ukazovateľom, ktorý je možné sledovať pri sobášnosti a rozvodovosti, je aj index
rozvodovosti. Tento index určuje počet rozvodov na 100 sobášov v danom roku. Najvyššia hodnota
bola dosiahnutá v roku 2009, kedy na 100 sobášov pripadlo až vyše 70 rozvodov (resp. na 10 sobášov
7 rozvodov). Najmenej rozvodov v pomere k sobášom sa uskutočnilo v roku 2001.
Počet uzavretých sobášov na 1000 obyvateľov (hrubá miera sobášnosti) v roku 2004
dosahoval 5,21, v roku 2014 je to 6,56 sobáša. Rozvodovosť poklesla o viac ako 1 rozvod na 1000
obyvateľov (tabuľka č. 3).

Graf č. 6: Index rozvodovosti mesta Nováky
1996 - 2014
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Tabuľka č. 3: Hrubá miera
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2.1.2 Seniori
O smerovaní populácie vie napovedať veková pyramída (graf č. 7). Znázorňuje zastúpenie
obyvateľov v jednotlivých vekových kategóriách za rok 2014. Veková pyramída zväčša nadobúda 3
tvary, podľa ktorých je možné určiť, či je populácia progresívna, stacionárna alebo regresívna.
V prípade vekovej pyramídy Novák ide o typ regresívnej pyramídy – základňa je úzka, z čoho vyplýva,
že v detskej zložke obyvateľstva sa vyskytuje málo osôb a v populácii dochádza k celkovému starnutiu
a zvyšovaniu priemerného veku.
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To dokazuje aj graf č. 8, ktorý zreteľne poukazuje na zvyšovanie priemerného veku
obyvateľov Novák. Za 10 rokov sa zvýšil z 39,9 na 42,66 rokov. V porovnaní s priemerom Slovenskej
republiky sa pohybuje približne o 1,5 roka vyššie.

Graf č. 7: Zastúpenie obyvateľov v
jednotlivých vekových kategóriách
(mesto Nováky, 2014)
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Graf č. 8: Porovnanie priemerného
veku obyvateľov mesta Nováky a
SR (2004 - 2014)
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Obyvateľov je podľa veku možné začleniť do 3 základných skupín, ktoré vypovedajú o ich
produktivite. Predproduktívne obyvateľstvo (0 – 14 rokov), produktívne obyvateľstvo (15 – 64 rokov)
a poproduktívne obyvateľstvo (65+ rokov). Zväčšenie početnosti niektorej zo skupín môže indikovať
potrebu zlepšenia, prípadne zavedenia niektorej sociálnej služby. Rast predproduktívnej kategórie
predstavuje rastúcu potrebu detských ihrísk, predškolských a školských zariadení, centier pre matky
s deťmi atď. Zvyšovanie počtu občanov v produktívnom veku môže znamenať zvýšený dopyt po
bývaní, kvalitnejšej infraštruktúre a službách mesta. Nárast poproduktívnej kategórie zasa môže
určovať nutnosť budovania domovov pre seniorov či zakladania klubov dôchodcov. Podľa grafu č. 9
práve posledná, poproduktívna kategória je narastajúcou kategóriou. V roku 2004 bolo z 1000
obyvateľov mesta vyše 154 obyvateľov vo veku 65 a viac rokov, o desaťročie neskôr to bolo už viac
ako 176 osôb. V roku 2004 boli kategórie predproduktívneho a poproduktívneho obyvateľstva
takmer rovnako početné (ako vidno na grafe č. 10). Postupne sa však krivky začali vzďaľovať, najprv
vplyvom zmenšenia kategórie do 14 rokov a neskôr aj výraznejším rastom kategórie 65+. Index
starnutia obyvateľov, ktorý vyjadruje podiel predproduktívneho a poproduktívneho obyvateľstva
stúpol zo 102,09 % (2004) na 137,84 % (2014). Index ekonomického zaťaženia, čiže podielu
predproduktívnej + poproduktívnej skupiny obyvateľstva s produktívnym obyvateľstvom sa udržuje
na 41 – 43 %. Je možné predpokladať, že pri súčasnom trende starnutia sa bude ekonomické
zaťaženie zvyšovať.
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Graf č. 10: Vývoj podielu
predproduktívneho a poproduktívneho
obyvateľstva mesta Nováky

Graf č. 9: Vývoj počtu obyvateľov v
poproduktívnom veku na 1000
obyvateľov (Nováky)
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2.1.3 Osoby ohrozené sociálnou exklúziou
Sociálna
exklúzia
predstavuje
vylúčenie
jednotlivca
alebo
skupín
osôb
z majoritnej spoločnosti v dôsledku rozmanitých faktorov a komplikuje, resp. znemožňuje spätné
začlenenie sa do sociálnych sietí a sociálnych vzťahov. Nedostatočne vzdelaní, nezamestnaní, ľudia
bez prístrešia, rasovo, nábožensky alebo inak odlišní od majority – to všetko sú rizikové skupiny
obyvateľov, ktoré sú sociálnym vylúčením ohrozené.
Významnou rizikovou skupinou sú nezamestnaní, ktorých v roku 2011 podľa SODB bolo
5,18 % z celkového počtu obyvateľov Novák, čo je podstatne menej ako priemer SR. Okresné mesto
Prievidza dosiahlo v tom istom roku nezamestnanosť 6,9 %. Dôchodcovia predstavujú z celého počtu
obyvateľov Novák až 26,63 % – o takmer 7 % viac ako je podiel dôchodcov v SR, čo potvrdzuje trend
starnutia a tiež potrebu sústrediť sa na poskytovanie služieb seniorom.
Tabuľka č. 4: Ekonomická aktivita obyvateľov Novák podľa SODB 2011
Ekonomická aktivita
Nováky
SR
Nováky (%)

SR (%)

pracujúci okrem dôchodcov
pracujúci dôchodcovia
osoby na materskej dovolenke
osoby na rodičovskej dovolenke
nezamestnaní
študenti SŠ
študenti VŠ
osoby v domácnosti
dôchodcovia
príjemcovia kapitálových príjmov
deti do 16 rokov
iná
nezistená

38,17
1,86
0,49
2,19
8,21
4,08
2,83
0,48
19,71
0,10
16,44
0,62
4,81

1 697
70
25
98
221
169
92
12
1 137
1
582
23
142

2 060 216
100 273
26 478
118 348
443 085
220 111
152 642
25 828
1 063 760
5 401
887 444
33 583
259 867

Zdroj: SODB 2011
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Počet uchádzačov o zamestnanie za sledované obdobie dosiahol svoj vrchol v roku 2012,
kedy presiahol 280 osôb. V nasledujúcom období mala nezamestnanosť klesajúci trend,
predovšetkým medzi rokmi 2014 – 2015, stále však nedosiahla hodnoty z predchádzajúceho obdobia
(rok 2007 – 109 uchádzačov). Z hľadiska pohlavnej štruktúry nezamestnaných prevažujú vo väčšine
sledovaných rokov ženy, pričom ich podiel má nepriaznivo stúpajúci trend – v roku 2015 bolo o 18 %
viac nezamestnaných žien ako mužov.

Graf č. 11: Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v
meste Nováky (2004 - 2015)
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tabuľka č. 5: Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v Novákoch
Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Počet
uchádzačov o
zamestnanie

150

142

127

109

144

218

203

251

281

271

255

201

ženy

72

71

67

51

81

108

106

141

158

153

144

119

muži

78

71

60

58

63

110

97

110

123

118

111

82

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Medzi rizikové skupiny patria aj občania bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom dosiahnutého
vzdelania. V tejto kategórii sa podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 nachádzajú osoby
s dokončeným vzdelaním: základným (549), bez vzdelania (577), zarátať môžeme aj stredoškolské
vzdelanie bez maturity (1213). Spolu táto skupina predstavuje 2339 osôb (tabuľka č. 6), čo je
pomerne značná časť obyvateľov Novák – až 54,8 % (treba však dodať, že v tejto skupine sú zarátané
aj osoby – deti, žiaci aj študenti – ktoré sa stále vzdelávajú alebo budú vzdelávať). Osôb bez
akéhokoľvek vzdelania a so základným vzdelaním je o vyše 4 % menej v porovnaní s celoslovenským
priemerom. Priaznivý je aj pomer úplného stredného odborného a učňovského vzdelania s maturitou
a tiež úplného stredného všeobecného vzdelania. O niečo menej v porovnaní s priemerom SR má
mesto Nováky vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, či už s bakalárskym, inžinierskym, magisterským
či vyšším vzdelaním.
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Tabuľka č. 6: Najvyššie dosiahnuté vzdelanie obyvateľov Novák podľa SODB 2011
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
základné
učňovské (bez maturity)
stredné odborné (bez maturity)
úplné stredné učňovské (s maturitou)
úplné stredné odborné (s maturitou)
úplné stredné všeobecné
vyššie odborné vzdelanie
VŠ bakalárske
VŠ magisterské, inžinierske, doktorské
VŠ doktorandské
bez školského vzdelania
nezistené

Nováky
549
676
537
188
949
192
46
92
380
10
577
73

SR
808 490
721 999
522 039
191 208
1 089 751
235 014
80 616
122 782
584 544
40 642
846 321
153 630

Nováky (%)
12,86
15,84
12,58
4,40
22,23
4,50
1,08
2,16
8,90
0,23
13,52
1,71

SR (%)
14,98
13,38
9,67
3,54
20,19
4,35
1,49
2,27
10,83
0,75
15,68
2,85

Zdroj: SODB 2011
Ďalšie ohrozené skupiny zachytáva tabuľka č. 7. Mesto Nováky eviduje 1 osobu vracajúcu sa
z výkonu trestu odňatia slobody a 5 osôb, proti ktorým je vedené trestné stíhanie. Osoby ohrozené
trestnou činnosťou, prípadne násilím, nie sú mestom zaznamenávané, taktiež nie sú známe ani počty
občanov s určitým druhom závislosti. Mestský úrad eviduje 4 osoby bez domova a 2 osoby žijúce
v náhradnej rodine. Mesto nemá plnoleté osoby po ukončení ústavnej výchovy a neeviduje etnické
menšiny či marginalizované rómske komunity.
Tabuľka č. 7: Ostatné skupiny osôb ohrozené sociálnym vylúčením
Osoby vracajúce sa z výkonu trestu odňatia slobody
Osoby, proti ktorým je vedené trestné stíhanie
Osoby ohrozené trestnou činnosťou
Obete násilia a trestných činov
Osoby bez domova
Osoby závislé na alkohole a iných návykových látkach
Príslušníci marginalizovanej rómskej komunity
Osoby plnoleté po ukončení ústavnej výchovy
Osoby žijúce v náhradnej rodine
Dlhodobo nezamestnaní
Etnické menšiny

1
5
x
x
4
x
x
0
2
x
0

Zdroj: interné údaje Mestského úradu Nováky

2.1.4 Ťažko zdravotne postihnutí
Pomerne rozmanitou skupinou a často prehliadanou sú aj občania so zdravotným
postihnutím. Ako cieľová skupina sú ŤZP veľmi členitá a potreby či obmedzenia jednotlivcov
patriacich do tejto kategórie sa značne líšia. Zvyčajne sa podľa postihnutia vyčleňujú nasledovné
kategórie:
 mentálne a psychické postihnutia,
 zmyslové postihnutia,
 postihnutia pohybového aparátu,
 kombinované postihnutia,
 ostatné (ochorenia, úrazy).
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Mesto Nováky zabezpečuje pre ľudí s postihnutím pohybového aparátu dostatočný
a potrebný bezbariérový prístup vo viacerých verejných budovách a tiež na verejných priestranstvách
(viac v nasledujúcej podkapitole). Bolo by však vhodné, keby bola zisťovaná početnosť ŤZP občanov,
a to ako podľa veku, tak aj typu postihnutia, čím by sa mohlo načrtnúť ďalšie smerovanie a zameranie
pomoci týmto obyvateľom. Okrem malého množstva bezbariérového či bezpečného prístupu
občanov do budov a na verejné priestranstvá je taktiež dôležité vytvoriť také podmienky, ktoré by
postihnutým občanom pomohli začleniť sa do spoločnosti a využiť svoj potenciál, napr. v chránených
dielňach.

2.2

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU V OBLASTI POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Dôležité cieľové skupiny obyvateľstva pre poskytovanie sociálnych služieb boli vymedzené
v predchádzajúcej podkapitole. V rámci nasledujúcej časti preto popisujeme aktuálny stav sociálnej
starostlivosti v meste Nováky vo vzťahu k týmto skupinám. Prítomnosť či absencia určitých sociálnych
služieb (najmä pri veľkej početnosti určitej skupiny) môže naznačovať konkrétne potreby opatrení,
ktoré by bolo v blízkej budúcnosti vhodné zrealizovať. Táto časť komunitného plánu takisto
napomôže pri zhodnocovaní silných a slabých stránok mesta v sociálnej oblasti.

2.2.1

Obyvatelia, rodiny s deťmi a mládež

Mesto Nováky poskytuje finančný dar pri narodení dieťaťa, a to jednorazový príspevok vo
výške 166 €, pričom dieťa musí mať trvalý pobyt na území Novák. Jednočlenným rodinám, či rodinám
v zlej sociálnej situácii sprostredkuje mesto komplexné sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní
dávok a vyplatí jednorazovú dávku osobám v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku sociálnej pomoci po
splnení zákonných podmienok. Pre obyvateľov, ktorých postihla živelná či iná pohroma, mesto
zabezpečí náhradne bývanie a ďalšiu potrebnú sociálnu pomoc.
Deti v predškolskom veku
Pre deti do 3 rokov nie sú doposiaľ dostupné jasle alebo iné zariadenie, do ktorého by ich
bolo možné umiestniť. Pre matky s deťmi je k dispozícii Materské centrum Nováčik sídliace na Ul.
Chemikov 956/34. MC Nováčik je občianske združenie, ktoré poskytuje priestor mamičkám s deťmi
na organizovane rôznych aktivít (tvorivé dielne, kurzy, súťaže), ale aj voľné stretávanie sa v herni.
Funguje vďaka dobrovoľníckej práci svojich členiek, sympatizantiek, ich rodín a blízkych v priestoroch,
ktoré poskytlo mesto Nováky.
Deti vo veku 3 a viac rokov majú možnosť navštevovať Materskú školu na Svätoplukovej ulici
č. 91. V tomto zariadení pôsobí 12 pedagogických a 7 nepedagogických, prevádzkových pracovníkov.
Škôlku navštevuje v súčasnosti 120 detí, z toho 3 deti majú trvalé bydlisko mimo Novák. Škôlkari sú
rozdelení do 6 tried, dve triedy navštevujú 3 – 4-ročné deti, dve triedy 4 – 5-ročné a dve triedy deti
v predškolskom veku. Okrem celodenného výchovno-vzdelávacieho procesu ponúka škôlka krúžok
výučby základov anglického jazyka, logopedickú starostlivosť a 1-krát ročne plaveckú prípravu pre
deti vo veku 5 – 6 rokov. MŠ je dobre vybavená edukačným materiálom, hračkami a inými
pomôckami pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Učiteľky v edukačných aktivitách používajú tri
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interaktívne tabule. Každá trieda je vybavená výpočtovou technikou a má k dispozícii internet.
Zariadenie MŠ sa postupne rekonštruuje, triedy boli vybavené novým nábytkom, zakúpili sa nové
lavičky, skrinky, zrekonštruované boli aj sociálne zariadenia pre deti a zamestnancov. Vybavenie
školského dvora je kvalitné a spĺňa požiadavky na plnohodnotné pohybové vyžitie sa detí MŠ vo
vonkajšom prostredí. Modernizuje sa kuchyňa Školskej jedálne pri MŠ Nováky, postupne sú
vymieňané staré elektrospotrebiče. V hospodárskej časti budovy bola kompletne zrekonštruovaná
elektroinštalácia, čiastočne aj v triedach. Na celej budove MŠ boli vymenené okná a dvere. Pri
spomenutých rekonštrukciách sa mesto Nováky podieľa finančne, realizáciou projektov
a poskytovaním pracovníkov na drobné údržby.
Materská škola je zapojená do medzinárodného programu Zelená škola a v roku 2015 získala
Certifikát Zelená škola. Základnou filozofiou MŠ je položiť základy hodnotového systému dieťaťa,
ktorý mu umožní MsÚdro a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity života vo
všetkých jeho formách, ktorý bude schopný súcitu s prírodou a inými tvormi a bude ochotný poberať
zodpovednosť za svoje konanie. V súlade s touto myšlienkou sa MŠ zapája do projektov, ktoré sú
zamerané na environmentálnu výchovu. V rámci týchto projektov Nadácie PONTIS a Slovenských
elektrární Rodičovské združenie pri Materskej škole v Novákoch získalo finančný grant na výsadbu
živého plota, vybudovanie náučného centra a záhradnej besiedky, na zariadenie ktorej prispelo aj
mesto Nováky. V duchu tejto filozofie chce materská škola pokračovať aj v budúcnosti. Kapacita MŠ
je 116 detí, z čoho vyplýva, že v súčasnosti je prekročená a bolo nutné využiť výnimku, ktorú
umožňuje platná legislatíva ohľadom počtu detí v triede. Nepostačujúca kapacita sa už odrazila
v neprijatí 5 detí.
Žiaci, študenti
Základná škola na Pribinovej ul. 123/9 je školou s právnou subjektivitou a je rozpočtovou
organizáciou mesta Nováky, ktoré je jej zriaďovateľom. Vyučuje sa v dvoch budovách – na Ul. J. C.
Hronského sa uskutočňuje vyučovanie žiakov 1. až 4. ročníka, v budove na Pribinovej ul. vyučovanie
žiakov 5. až 9. ročníka. Spolu navštevuje ZŠ v Novákoch 382 žiakov z toho 87 žiakov z 3 iných obcí,
ktoré majú s mestom Nováky spoločný školský obvod. Vyučovanie prebieha v 18 triedach, realizuje
ho v prepočítanom stave na plný úväzok 26,28 pedagogických pracovníkov, v školskom klube detí s
počtom 124 žiakov pracuje prepočítane 3,6 vychovávateliek a chod školy zabezpečuje 14,32
nepedagogických pracovníkov. Základná škola okrem výchovno-vzdelávacieho procesu organizuje pre
žiakov krúžkovú činnosť, školský klub, ponúka stravovanie v školskej jedálni a prenájom priestorov
vrátane telocvične. Školský klub a školská jedáleň sú financované z podielových daní mesta, základná
škola z rozpočtu štátu. Učitelia a žiaci majú pri výučbe k dispozícii 2 počítačové učebne, 1 tabletovú
učebňu, ostatné triedy sú vybavené počítačom a dataprojektorom. Triedy postupne prechádzajú
výmenou lavíc, momentálne však chýba vybavenie novým nábytkom (skriňami) v triedach
a kanceláriách. Škola sa takisto zapája do mnohých projektov, napr. „Byť fit je hit“, „Modrá škola“
a ďalšie. Mesto Nováky finančne zastrešuje rekonštrukciu budov ZŠ, rekonštrukciu elektrických
rozvodov, výmenu okien a regulácie kúrenia, zároveň sa spolupodieľa na financovaní nákladov na
kúrenie, poistenie a dofinancovaní projektov EÚ (OP Vzdelávanie). Kapacita školy je zatiaľ
postačujúca.
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Na území mesta pôsobí aj Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky (príspevková organizácia)
s organizačnými zložkami – Strednou odbornou školou, Rastislavova 332, Nováky a Gymnáziom,
Rastislavova 332, Nováky. V Spojenej škole na Rastislavovej ulici v Novákoch pôsobí 41
pedagogických a 14 nepedagogických pracovníkov. Školu navštevuje 421 študentov (vrátane
študentov z iných obcí a miest) rozdelených do 18 tried.
Početnosť študentov podľa veku:
16-roční

17-roční

18-roční

19-roční

20-roční

21-roční

60

118

98

103

40

2

Kapacita spojenej školy, takisto aj jej materiálno-technické vybavenie, je v súčasnosti
dostatočné. Škola umožňuje prenajatie telocvične pre verejnosť a tiež prenájom chemického
laboratória pre ZŠ v Novákoch, Centrum odborného vzdelávania a prípravy a chemické olympiády.
Mesto Nováky poskytuje pre potreby ZŠ aj verejnosti multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli
ZŠ.
Deti, mládež a aj ostatní obyvatelia majú v meste Nováky viaceré možnosti ako využiť svoj
voľný čas. Zo športových aktivít je to futbal, vodné pólo, lyžovanie, kanoistika, v športovom areáli ZŠ
posilňovacie stroje, multifunkčné ihrisko či tenis. Z ďalších aktivít je to napríklad modelársky krúžok,
knižnica, základná umelecká škola (tanec, hra na hudobné nástroje, spev a i.) a centrum voľného
času.

Záujmové kluby/organizácie pôsobiace v Novákoch:
 Centrum voľného času (CVČ) vzniklo v Novákoch v roku 1985, odvtedy sa venuje výchovnovzdelávacím činnostiam nielen pre deti a mládež, ale aj pre dospelých. Ponuka krúžkov a aktivít je
široká, sú medzi nimi napr. rybársky krúžok, moderná gymnastika, tenisový krúžok, futbalový
krúžok, vodné pólo, divadelný krúžok lukostreľba, jazyky, elektrotechnický krúžok, hasičský
krúžok, doučovania a konzultácie, výtvarný krúžok, relaxačné cvičenia pre dospelých a ďalšie. CVČ
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Nováky pravidelne informuje o novinkách aj na webovej stránke http://www.cvcnovaky.sk/. Na
chod zariadenia poskytuje finančné prostriedky mesto, tiež napomáha pri jednotlivých aktivitách.
 FK Iskra Nováky vznikol v roku 2015 a ponúka športové futbalové vyžitie pre mládež aj dospelých.
Vďaka podpore mesta sú vytvorené dobré podmienky pre prípravu hráčov na futbalovom ihrisku
a tiež iných športoviskách v meste. O akciách a najbližších zápasoch tímov informuje klub na
webovom sídle http://www.fkiskranovaky.sk/ aj na sociálnej sieti Facebook.
 Klub vodného póla Nováky vznikol v roku 2004, jeho mužstvá taktiež reprezentujú mesto a sú
úspešne v získavaní ocenení. Klub prezentuje svoje aktivity na Facebooku aj webovej stránke
http://www.kvpnovaky.sk/
 Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky je významná športová organizácia Novák, ktorá má dlhoročnú
tradíciu a jeho členovia reprezentujú mesto na viacerých národných aj nadnárodných podujatiach.
Informácie o klube aj novinky sú pravidelne zverejňované na http://www.krknovaky.sk/ aj na
Facebooku. Mesto poskytuje na činnosť KRK Nováky finančnú výpomoc.
 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky je občianske združenie založené v roku 2008. Mesto
podporuje jeho činnosť finančne a poskytuje priestory pri organizovaní podujatí.
 Miestny odbor Matice slovenskej začal v Novákoch pôsobiť v roku 1990 ako kultúrna organizácia,
ktorá zastrešuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, týkajúcu sa kultúrneho dedičstva a upevňovania
národného povedomia. Snaží sa najmä o tvorbu, rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných a
kultúrnych hodnôt slovenského národa. Mesto poskytuje finančné dotácie a priestory pre aktivity
organizácie.
 OZ Marinka Nováky je združenie založené v roku 2010. Členovia sa zaoberajú prezentovaním
ľudového folklóru, odevov a zvykov na rôznych podujatiach. Mesto Nováky poskytuje finančné
prostriedky na odevy a materiály.
 Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Nováky rozvíja svoju činnosť od roku 1959.
Zabezpečuje súdržnosť členov SZZ a organizuje kultúrno-spoločenské akcie pre obyvateľov Novák.
Zároveň reprezentuje mesto na akciách Okresného výboru a Republikového výboru Slovenského
zväzu záhradkárov. Činnosť zväzu mesto podporuje finančne.
 Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Nováky (ZO SZZP) začala
fungovať na území mesta v roku 1990, je súčasťou celoslovenského dobrovoľného občianskeho
združenia Slovenský zväz zdravotne postihnutých. Zameriava sa na vytváranie vhodných
pracovných, spoločenských a kultúrnych podmienok života zdravotne postihnutých občanov.
Medzi ponúkané služby organizácie patrí predovšetkým poskytovanie sociálneho poradenstva a
tvorba kultúrnych a relaxačných aktivít pre hendikepovaných. Mesto poskytuje pre ZO SZZP
priestory a taktiež podporuje jej činnosť finančne.
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Zamerané na obyvateľov sú aj viaceré plánované aktivity mesta. Jednou z nich je už
rozbehnutý projekt výstavby pumptrack dráhy (dráha so zvlneným terénom slúžiaca pre cyklistov).
Medzi ďalšie plány mesta patrí zriadenie oddychových zón, detských ihrísk a nových cyklotrás.
Taktiež je zámerom mesta podporovať existujúce služby, čo by prispelo k predchádzaniu neželaným
aktivitám mladistvých.

2.2.2 Seniori
V súčasnosti na území mesta nie je k dispozícii domov pre seniorov, kde by mohli byť
umiestnení seniori na dlhšiu dobu. Takisto v meste nie je denný stacionár, ktorý by mohol byť
staršími obyvateľmi využívaný počas dňa, pokiaľ nie sú samostatní a potrebujú asistenciu.
Stravovanie, ktoré môžu využívať aj seniori, je zabezpečované dvoma zariadeniami. Prvým
zariadením sú Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.. Strava sa pripravuje v kuchyni HBP a.s. a dováža
sa do výdajne v budove Základnej umeleckej školy v Novákoch. Seniori sa môžu stravovať osobne
alebo mesto zabezpečí rozvoz stravy do domácností pre imobilných občanov. Druhým zariadením je
školská jedáleň Základnej školy v Novákoch, kde sa taktiež môžu seniori stravovať a rovnako sa strava
pripravuje na rozvoz do domácností starších občanov. Strava je zabezpečovaná v pracovných dňoch.
Školská jedáleň varí a funguje podľa školskej dochádzky. Mesto zaznamenáva veľký záujem o túto
službu, no zatiaľ dokáže pokryť dopyt. Maximálna kapacita nie je stanovená, ale stravovacia služba je
viazaná na rozpočet mesta, ktoré hradí za každý obed 0,39 €. Seniori si doplatia sumu 2,12 € za obed.
Stravovanie momentálne využíva 310 seniorov.
V meste funguje opatrovateľská služba zabezpečovaná cez sociálne oddelenie Spoločného
obecného úradu v Novákoch. Opatrovateľské služby sú momentálne poskytované 31 osobám a je
o ne veľký záujem. Zabezpečuje ich 20 opatrovateliek, tie navštevujú klientov v pracovné dni. Služba
je poskytovaná na základe VZN mesta a je viazaná na mestský rozpočet.
Skvalitnenie a spestrenie života seniorov poskytuje Novácky klub dôchodcov – denné
centrum. Organizuje širokú paletu aktivít (posedenia k Vianociam, fašiangom, Veľkej noci, výročiam,
MDŽ, Dňu otcov; denné centrum, poznávacie zájazdy, športové aktivity, spevácky zbor, koncerty
a kultúrne podujatia, besedy, výstavy, činnosť ZO SZZP...). Seniori sa stretávajú a zúčastňujú sa aktivít
v rámci plánov práce v jednotlivých záujmových organizáciách. Mesto Nováky poskytuje jednotlivým
organizáciám finančné prostriedky z rozpočtu mesta.
V rámci obdobia platnosti komunitného plánu si mesto stanovuje viaceré ciele a priority
v oblasti sociálnych služieb seniorom. Medzi ne patrí skvalitnenie opatrovateľských služieb, zaviesť
prepravnú službu „sociálny taxík“, zriadiť denný stacionár a domov sociálnych služieb. Medzi dôležité
priority bude taktiež patriť predchádzanie izolovanosti starších, ich zapojenie do života v meste,
predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, chudobe, sociálnej odkázanosti a dosiahnutie dostupnosti a
požadovanej kvality sociálnych služieb v podmienkach mesta.
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2.2.3 Osoby ohrozené sociálnou exklúziou
Hoci mesto Nováky eviduje len málo osôb, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením (ľudia bez
domova, osoby vracajúce sa z výkonu trestu a pod.) socio-demografické štatistiky naznačujú, že
týchto osôb je viac. Ide predovšetkým o nezamestnaných a o osoby s nízkym stupňom dosiahnutého
vzdelania. Aj keď ide len o nepriamo ohrozených, netreba ich situáciu podceňovať a vývoj ich
početnosti neustále monitorovať.
Nováky v tomto smere poskytujú služby sociálneho poradenstva a terénnej sociálnej práce.
Prioritami mesta je najmä predchádzanie izolovanosti využitím spomenutých služieb a tiež prevencia
trestnej činnosti prostredníctvom spolupráce s orgánmi policajného zboru. Medzi potenciálne ciele,
ktorým by mesto malo podľa zistení v tomto KPSS venovať pozornosť, je skvalitnenie služieb a ponúk
pre nezamestnaných, a to najmä pre ženy, pri ktorých bola zaznamenaná vyššia nezamestnanosť
v poslednom období.

2.2.4 Ťažko zdravotne postihnutí
Ako bolo spomenuté v predošlej kapitole, mestský úrad nevedie evidenciu ŤZP obyvateľov
mesta, ani ich celkový počet. Na území Novák nie je zatiaľ k dispozícii žiadne zariadenie primárne
určené pre zdravotne ťažko postihnuté osoby, taktiež ani žiadne špeciálne služby. Niektoré aktivity
a poradenstvo zastrešuje Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ktorá
v meste pôsobí. Verejné priestranstvá sú prístupné bezbariérovo vďaka chodníkom s nájazdmi.
Verejné budovy sú prístupné ŤZP osobám iba čiastočne.
Prístupnosť verejných budov pre ŤZP:
budova

bezbariérový prístup

poznámka

Mestský úrad Nováky
čiastočne
príjazdová rampa, na poschodie nie
ÚPSVAR
čiastočne
príjazdová rampa, na poschodie nie
dom kultúry a knižnica
nie
klub dôchodcov a SZZP
áno
prízemná budova bez schodov
verejné WC
áno
prispôsobené imobilným občanom
dom služieb
čiastočne
prízemie bezbariérové, poschodie nie
poliklinika
áno
prízemie bezbariérové, na poschodia výťah
požiarna zbrojnica
nie
MŠ
čiastočne
prízemie bezbariérové, poschodie nie
ZŠ a ŠJ
nie
vstup do budov po schodoch
ZUŠ
čiastočne
prízemie bezbariérové, poschodie nie
ZUŠ výdajňa stravy
áno
bezbariérový prístup
kino
nie
Zdroj: Interné informácie Mestského úradu v Novákoch
Priority v tejto oblasti predstavujú najmä rozšírenie bezbariérového prístupu pre telesne
postihnuté osoby vo verejných budovách a zariadeniach plošinami a výťahmi. Niektoré ďalšie
potenciálne ciele boli vytýčené na základe zistení v socio-demografickej analýze Novák.
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Poskytované sociálne služby v TSK a meste Nováky a ich dostupnosť pre mesto Nováky:

TSK
spolu

Mesto
Nováky

Ak nie je
poskytnutá
v meste, je
dostupná v
okruhu 10 km?

Denné centrum
Denný stacionár
Domov na pol ceste

24
8
2

1
0
0

x
nie
áno

Domov sociálnych služieb

54

0

áno

Jedáleň

10

2

x

Komunitné centrum

9

0

áno

2

0

áno

7

0

áno

Nízkoprahové denné centrum

1

0

áno

Nízkoprahové denné centrum pre
deti a rodinu

0

0

nie

Nocľaháreň

7

0

áno

Odľahčovacia služba
Opatrovateľská služba
Pomoc pri osobnej starostlivosti o
dieťa
Pomoc pri výkone opatrovníckych
práv a povinností

21
139

0
1

nie
x

Prievidza – Dom sv.
Vincenta
x
x

nie

x

2

0

nie

x

Požičiavanie pomôcok

10

0

áno

Prepravná služba
Rehabilitačné stredisko
Služba včasnej intervencia
Sociálna rehabilitácia
Sociálne poradenstvo –
špecializované

18
2
0
1

0
0
0
0

nie
nie
nie
nie

terénna forma pre
kraj, Silver
generation, n. o.
x
x
x
x

5

1

x

SZZP Nováky

Sociálne poradenstvo – základné

20

1

x

x

Stredisko osobnej hygieny
Špecializované zariadenie
Terénna sociálna služba krízovej
intervencie

1
29

nie
nie

x
x

x

x

Typ služby

Krízová pomoc prostredníctvom
telekomunikačných technológií
Nízkoprahová sociálna služba pre
deti a rodinu

3

3

1
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Poznámka

Klub dôchodcov
x
Provital – Koš
Prievidza –
HUMANITY centrum
soc. pomoci, NOVÝ
DOMOV, Centrum
soc. služieb DOMINO
ZŠ, ZUŠ
Prievidza – Centrum
soc. služieb
Prievidza – Centrum
soc. služieb
Prievidza – Centrum
soc. služieb
Prievidza – Dom sv.
Vincenta
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Ing. J. Smatana pre
celý TN kraj
Prievidza HUMANITY
Útulok
12
0
áno
a HARMÓNIA
Prievidza
Zariadenie núdzového bývania
5
0
HARMÓNIA
Zariadenie opatrovateľskej služby
20
0
nie
x
Zariadenie podporovaného bývania
4
0
nie
x
Bojnice, Prievidza,
Zemianske
Kostoľany,
Zariadenie pre seniorov
51
0
áno
Nitrianske Sučany,
Diviaky n. Nitricou,
Diviacka Nová Ves
Zdroj: http://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk.html?page_id=61718
Tlmočnícka služba

2.3

2

0

áno

SWOT ANALÝZA

OBYVATELIA, RODINY S DEŤMI A MLÁDEŽ
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 pomerne
vyrovnaný
stav
počtu
 markantný
prirodzený
úbytok
obyvateľov za posledné obdobie
obyvateľstva
 dostatočná kapacita ZŠ a SŠ
 vysoká úmrtnosť obyvateľov
 vybavenie predškolského a školských
 chýbajúce zariadenia pre deti do 3 rokov
zariadení a ich participácia na projektoch
 nedostatočná kapacita MŠ
 ponuka voľnočasových aktivít pre deti
a mládež
 existencia detského centra
 podpora rodín v krízovej situácii
 priaznivejšia miera rozvodovosti
PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA
 možnosť využiť financovanie projektov z
 znižovanie podielu predproduktívneho
EÚ a štátneho rozpočtu
obyvateľstva na celkovom počte
obyvateľov
 záujem mesta rozširovať ponuku
sociálnych služieb pre mladú generáciu
 v prípade zvýšenia pôrodnosti by mohlo
byť problematické umiestňovať deti do
 spolupráca s centrami, organizáciami
predškolských a školských zariadení
a zariadeniami v okolí mesta, ktoré
poskytujú služby pre rodiny s deťmi
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SENIORI
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 možnosť stravovania sa pre seniorov
 výrazné starnutie obyvateľstva
a dovoz obedov do domácností
 neexistencia zariadenia pre dlhodobé
 zabezpečenie stravy pre väčšie množstvo
umiestnenie odkázaných seniorov
seniorov
 neexistencia denného stacionára
 poskytovanie opatrovateľskej služby
 nedostatočné sprístupnenie verejných
s dostatočnou kapacitou
budov pre seniorov s obmedzenou
 existencia klubu dôchodcov so širokou
možnosťou pohybu
paletou ponúkaných aktivít
PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA
 možnosť využiť financovanie projektov z
 rast ekonomického zaťaženia obyvateľov
EÚ a štátneho rozpočtu
mesta
 zapájanie širšieho okruhu seniorov do
 rapídne zvýšenie počtu seniorov
aktivít klubu dôchodcov
a následná
nedostatočnosť
kapacít
poskytovaných služieb
 záujem mesta pridávať ďalšie služby pre
seniorov
 izolácia
starších
na
základe
nedostatočnej informovanosti o ich
 medzigeneračné prepájanie aktivít a
možnostiach
zapájanie seniorov do verejného života
a kultúrnych akcií mesta
 spolupráca so zariadeniami pre seniorov,
ktoré sa nachádzajú v blízkosti Novák
OSOBY OHROZENÉ SOCIÁLNOU EXKLÚZIOU
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 možnosť využiť financovanie projektov z
 nedostatočné a problematické
EÚ a štátneho rozpočtu
zisťovanie štatistických údajov v tejto
oblasti
 sociálne poradenstvo pre obyvateľov
 vyšší počet nezamestnaných žien
 rozvinutá terénna sociálna práca
 vyšší počet obyvateľov bez maturity
 nižšia nezamestnanosť v porovnaní so SR
v porovnaní so SR
 mierny
pokles
nezamestnanosti
 nedostatok pracovných príležitostí
v poslednom období
 vyšší
počet
osôb
s dokončeným
stredoškolským vzdelaním v porovnaní
so SR
PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA






podrobnejšia evidencia jednotlivých
skupín osôb ohrozených sociálnym
vylúčením a následné vyhodnotenie
priorít v poskytovaní sociálnych služieb
tejto cieľovej skupine
podpora zamestnanosti a efektívne
informovanie
občanov
o voľných
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zvýšenie
počtu
nezamestnaných
z makroekonomických
dôvodov,
prepúšťania, či odchodu niektorého zo
zamestnávateľov
relatívne
veľké
množstvo
osôb
pracujúcich
u dvoch
kľúčových
zamestnávateľov v regióne (Novácke
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pracovných miestach




ZDRAVOTNE ŤAŽKO POSTIHNUTÍ
SILNÉ STRÁNKY



poradenstvo poskytované ZO SZZP
chodníky sprístupnené nájazdmi

PRÍLEŽITOSTI
 možnosť využiť financovanie projektov z
EÚ a štátneho rozpočtu
 zámery mesta rozširovať bezbariérový
prístup vo verejných budovách
 zavedenie evidencie ŤZP obyvateľov
podľa
veku
a typu
postihnutia
a následné
prispôsobenie
zámerov
mesta podľa výsledkov zistení

2.4

chemické závody, a. s. a Hornonitrianske
bane Prievidza, a. s.)
nezáujem investorov o podnikanie na
území mesta
nárast počtu ostatných osôb ohrozených
sociálnym vylúčením, ktoré nie sú
mestským úradom evidované
možný nárast kriminality

SLABÉ STRÁNKY



chýbajúca evidencia ŤZP
nedostatočná bezbariérová dostupnosť
verejných budov
 nedostatočná orientácia mesta na služby
imobilným
osobám
s ostatnými
postihnutiami
OHROZENIA
 pocit sociálneho vylúčenia a izolácie ŤZP
osôb z dôvodu nedostatočnej pozornosti
mesta
 finančná
náročnosť
súvisiaca
s poskytovaním
služieb a úpravami
budov pri zavádzaní bezbariérového
prístupu ŤZP občanom
 zvyšovanie počtu ŤZP s nárastom
poproduktívneho obyvateľstva

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU

Sociálne služby, ich ponuku a kvalitu mali možnosť v dotazníkovom prieskume ohodnotiť
občania, ale aj samotní poskytovatelia sociálnych služieb pôsobiaci v meste Nováky. Dotazník bol
dostupný v elektronickej podobe na webovej stránke mesta www.novaky.sk, taktiež v papierovej
podobe na mestskom úrade. Do zisťovania bol zároveň zaradený aj prieskum
na sociálnej sieti. Dotazník bol rozdelený na 2 časti – úvodnú a hlavnú časť. Cieľom úvodnej časti bolo
zistenie základných charakteristík o respondentoch (vek, vzdelanie a i.) prípadne
o organizáciách, hlavná časť bola zameraná na zisťovanie spokojnosti a názorov na sociálne služby
mesta Nováky.
Zber dotazníkov v papierovej aj elektronickej podobe bol ukončený 20. 4. 2016. Príležitosť
vyjadriť svoj názor na sociálne služby mesta využilo celkovo 110 občanov (čo predstavuje približne
2,58 % celkového počtu obyvateľov Novák) a 12 organizácií.
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2.4.1 Výsledky dotazníka určeného pre obyvateľov mesta
V papierovej podobe bolo zozbieraných 53, v elektronickej forme 19 a na sociálnej sieti 38
dotazníkov. Aktívnejšie pri vypĺňaní boli ženy, ktoré tvorili až 63,6 % respondentov.
Do prieskumu sa zapojili predovšetkým obyvatelia v produktívnom veku – 15 až 64-roční
(63,6 % respondentov), pričom najčastejšie odpovedala veková kategória 50 – 64-ročných a 30 – 39ročných. Pomerne veľký záujem bol aj zo strany poproduktívneho obyvateľstva (36,4 %
respondentov). Ani jeden účastník prieskumu nepatril do kategórie predproduktívnych osôb
(do 14 rokov). Najčastejšie odpovedali osoby s dosiahnutým stredným odborným vzdelaním (37,3 %),
vyučené osoby (s výučným listom alebo maturitou; takmer 23,6 %) a vysokoškolsky vzdelaní (30 %
respondentov). Podľa ekonomickej aktivity bola prevažná väčšina dotazníkov vyplnená dôchodcami
(46,4 %), 20,9 % respondentmi zamestnanými v súkromnom a 21,8 % vo verejnom sektore. Po 3
respondentoch boli zastúpené skupiny nezamestnaní, na materskej dovolenke, podnikatelia
a študenti. Väčšina opýtaných uviedla, že v meste Nováky býva viac ako 21 rokov.
Prvá otázka hlavnej časti dotazníka znela: „Máte prehľad o tom, aké sociálne služby sú v
meste Nováky poskytované?“. Až 73 % opýtaných uviedlo, že nemajú žiadny, alebo len čiastočný
prehľad o týchto službách. Celkovo 27 % respondentov si myslí, že má prehľad o sociálnych službách
mesta.
V druhej otázke mohli respondenti označiť, ktoré sociálne služby využívajú. Zo 110
respondentov 49 uviedlo, že navštevujú záujmové združenia alebo kluby, 45 účastníkov prieskumu
uviedlo, že nevyužívajú žiadne sociálne služby. Celkovo 15 seniorov využíva stravovacie služby
zabezpečované mestom, 10 obyvateľov uviedlo vzdelávacie zariadenia, 2 osoby využívajú
poradenské služby a 1 osoba iné služby (pričom tieto neboli bližšie špecifikované).

Máte prehľad o tom, aké
sociálne služby sú v meste
poskytované

Ktoré sociálne služby dostupné
v meste využívate?
60
50

Nie
20%

49
45

40
30
Čiastočne
53%

20

15
10

Áno
27%

10
2
0
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Záujmové združenia a kluby

Žiadne

Stravovanie zabezpeč. mestom

Vzdelávacie zariadenia

Poradenstvo

Iné

1
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Spokojnosť so sortimentom poskytovaných služieb väčšina respondentov nevedela posúdiť,
čo logicky súvisí s odpoveďami na 1. otázku (slabý prehľad o sociálnych službách mesta). Približne
23,9 % respondentov uviedlo, že nie sú spokojní so spektrom ponuky týchto služieb. Menej – 11,9 %
vyjadrilo spokojnosť.

Ďalej sa respondenti mohli ku svojej predošlej odpovedi vyjadriť v otvorenej otázke.
Obyvatelia nespokojní so sortimentom služieb najčastejšie svoju odpoveď odôvodnili tým, že v meste
Nováky nevyhnutne chýbajú niektoré služby/zariadenia pre starších, akými sú domov pre seniorov,
denný stacionár pre odkázaných obyvateľov či sociálny taxík. Opatrovateľskú službu, ktorá v meste
funguje, už v súčasnosti vidia niektorí respondenti ako nepostačujúcu vzhľadom na odkázanosť
množstva seniorov.
V doplňujúcej otázke „Aké služby podľa Vás v meste chýbajú?“ okrem spomenutých služieb
pre seniorov figurovali aj ďalšie, ako napríklad:
 zariadenie pre matky s deťmi v núdzi,
 viac športovísk a ihrísk,
 knižnica v centre mesta,
 sociálne byty pre mladé rodiny,
 upratovacia služba.
Mnohí opätovne nevedeli spresniť, či vyjadriť sa, keďže o sociálnych službách nevedia, resp.
poznajú ich len čiastočne. Viacerí vyjadrili potrebu iných služieb (týkajúcich sa nedostatku odborných
lekárov, či zariadení ako reštaurácia, cukráreň a pod.)
Kvalita sociálnych služieb vyhovuje 16,4 % účastníkom prieskumu (sú spokojní s tými, ktoré
momentálne využívajú). Viac ako 6 % označilo kvalitu ako nevyhovujúcu, čo niektorí respondenti
zdôvodnili napr. tým, že v porovnaní s inými mestami sú podľa nich služby na nižšej úrovni
a obyvatelia v krízových rodinných situáciách sa nemajú na koho obrátiť, resp. dlho čakajú na
vybavenie. Viac ako tri štvrtiny účastníkov prieskumu nevedelo kvalitu služieb posúdiť, respektíve
nevyužívajú žiadne sociálne služby.
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Na záver ešte niektorí respondenti využili priestor na vyjadrenie názorov a pripomienok.
Viacerí sa opäť vyslovili za zriadenie domovu pre starších občanov a za potrebu venovať pozornosť
práve tejto početnej cieľovej skupine. Respondenti by privítali taktiež úpravu celkového vzhľadu
mesta,
predovšetkým
budovy
kúrie
a mestského
úradu.
Viacerí
by
boli
aj
za intenzívnejšiu pomoc a poradenstvo pre sociálne slabších a uchádzačov o zamestnanie. Jeden
z respondentov poukázal na slabú informovanosť v oblasti sociálnych služieb a chýbajúcu
infraštruktúru pre ŤZP osoby.
Zhrnutie
Po vyhodnotení dotazníkov pre obyvateľov je zrejmé, že mnohí Nováčania nemajú
dostatočné informácie o oblasti poskytovania sociálnych služieb. Účastníci prieskumu využívajúci
služby záujmových združení, klubov, stravovanie a ďalšie spomenuté služby, sú s ich kvalitou väčšinou
spokojní. Sortiment služieb je považovaný skôr za nedostatočný, najviac respondentom chýba domov
seniorov a denný stacionár.

2.4.2 Výsledky dotazníka určeného pre organizácie pôsobiace v Novákoch
V dotazníkovom prieskume reagovalo 12 organizácií pôsobiacich na území mesta, ktorých
činnosť je zameraná na poskytovanie sociálnych služieb a taktiež na rôzne druhy športových,
kultúrnych, vzdelávacích a ďalších činností.

Väčšina organizácií zapojených do prieskumu uviedla, že podmienky na výkon ich činnosti sú
vyhovujúce. Na otázku „Sú v meste vytvorené vhodné podmienky na výkon Vašej činnosti?“
odpovedalo 9 z 12 organizácií „áno“ a 3 „čiastočne“. Svoje odpovede odôvodnili tým, že mesto je
nápomocné pri činnostiach a jednotlivých aktivitách, taktiež pozitívne ohodnotili komunikáciu a
súčinnosť vedenia mesta. Podstatná je aj výpomoc poskytnutím priestorov či finančných
prostriedkov.
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Desať z dvanástich organizácií označilo, že mesto Nováky poskytuje potrebnú súčinnosť pri
vykonávaní ich aktivít. Zároveň sa všetky organizácie zhodli, že považujú za veľmi potrebné, aby im
bola táto súčinnosť poskytovaná. Ako dôvod uviedli, že ich aktivity sú vykonávané v prospech
občanov, viaceré kluby/organizácie do svojej činnosti zapájajú obyvateľov rôznych vekových
kategórií, ponúkajú kultúrne či športové vyžitie a taktiež navonok reprezentujú mesto. Väčšina
organizácií by si nemohla dovoliť svoje pôsobenie v súčasnom rozsahu bez podpory mesta.
Kvalitu sociálnych služieb mesta ohodnotili organizácie ako priemernú (známkou 2
ohodnotilo 15 % organizácií, známkou 3 hodnotilo 85 % organizácií). Sortiment poskytovaných služieb
je podľa všetkých respondentov čiastočne vyhovujúci. Tak ako obyvatelia mesta, aj organizácie sa
vyjadrili, že najviac absentuje domov seniorov a denný stacionár pre starších. Taktiež by organizácie
privítali sociálny taxík, internet prístupný pre klub dôchodcov, klub pre hendikepovaných a klubové
priestory pre mládež.
V časti dotazníka vyhradenej na podnety a názory vyjadrili organizácie potrebu podnecovania
aktívneho záujmu širokej verejnosti o dianie v meste, nevyhnutnosť dobrej informovanosti
obyvateľov o tejto problematike a tiež potrebu skvalitnenia spolupráce a koordinácie spoločných
aktivít. Kultúra, vzdelanie, šport a starostlivosť o starších by mala byť podľa respondentov prioritou.

37

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA NOVÁKY 2016 – 2021

Strategická časť
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3.

STRATEGICKÁ ČASŤ

3.1

VÍZIA MESTA

Vízia mesta Nováky predstavuje zhrnutie budúcej predstavy o meste, ktorá by sa mala
dosiahnuť rozvojovými zámermi definovanými v stratégii rozvoja.
Hlavným cieľom strategickej vízie je poskytnúť smer pre strategické plánovanie, ako aj pre
implementáciu navrhnutých opatrení. Vízia tiež vykresľuje želanú budúcnosť tým, ktorí v meste žijú,
pracujú, navštevujú ho, či v ňom podnikajú, alebo ktorí v ňom plánujú investovať. Súčasné strategické
plánovanie a strategická vízia predstavujú dohovor medzi lokálnymi lídrami na prioritách budúceho
rozvoja. Toto poslanie strategickej vízie sa najlepšie naplní vtedy, keď je jej obsah stručný, výrečný a
pôsobivý v najširšom zmysle slova. Okrem motivácie má vízia aj marketingový, respektíve propagačný
účel. Predáva daný región/lokalitu, predáva úsilie svojej komunity čeliť aktuálnym trendom a vytvárať
lepšie podmienky pre regionálny rozvoj. Propaguje mesto vo svete, na úradoch a medzi partnermi,
ale rovnaký význam má aj vnútorná propagácia, keďže zabezpečuje usporiadanie, identitu a spoločný
účel činnosti rozvoja.

„Mesto Nováky bude v plánovanom období zabezpečovať podmienky pre harmonický život svojich
obyvateľov, bude aktívne rozvíjať kultúrno-spoločenský ako aj športový život. Spolupráca mesta
Nováky, jeho obyvateľov, organizácií a podnikateľov prinesie vzájomný prospech pre všetky strany.
Vďaka tejto spolupráci sa mesto v oblasti sociálnych služieb stane atraktívnym miestom pre život
obyvateľov všetkých vekových kategórií. Sociálne služby dosiahnu nielen požadovanú úroveň
a kvalitu, ale ich existencia bude zároveň spropagovaná a uvedená do povedomia širokej verejnosti
vďaka vykonaným opatreniam, a tiež existencii komunitného plánu. Ponúkané sociálne služby budú
preto bližšie k obyvateľom a najmä k tým, ktorí ich nevyhnutne potrebujú.“

Vízia bude naplnená realizáciou Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nováky na roky
2016 – 2021. Zodpovednými osobami za dosiahnutie vízie budú zamestnanci Mestského úradu v
Novákoch.

3.2

NÁVRH STRATÉGIE ROZVOJA

S cieľom dosiahnuť uvedenú víziu navrhlo mesto Nováky stratégiu rozvoja. Naplánovaním
jednotlivých krokov mesto vopred vie, na aký zámer, kedy a koľko finančných prostriedkov bude
potrebovať. Plán umožňuje lepšie, organizovanejšie a efektívnejšie napĺňať jednotlivé zámery a
následne aj vyhodnotiť úspešnosť svojho konania. Stratégia rozvoja by na jednej strane mala
zohľadňovať súčasné podmienky, na druhej strane reálne dostupné možnosti v meste. Iba
stanovením racionálnych cieľov môže mesto dosiahnuť skutočný rozvoj. Naopak, vymenovaním
nereálnych opatrení iba podporí frustráciu z neschopnosti zmeniť súčasný stav k lepšiemu. Na
obdobie rokov 2016 – 2021 si mesto Nováky stanovilo nasledujúce ciele v oblasti sociálnych služieb a
k nim tiež aktivity, pomocou ktorých uvažuje tieto ciele dosiahnuť:
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Ciele a aktivity mesta Nováky v sociálnej oblasti
Cieľ

Aktivita
1.1. Zriadenie sociálnej taxislužby

1. Zabezpečenie starostlivosti o
seniorov

2. Podpora v oblasti vzdelávania
mládeže a predškolskej výchovy

1.2. Zriadenie domu sociálnych služieb
1.3. Spolupráca s klubom dôchodcov a združeniami
seniorov pri realizácii vzdelávacích aktivít seniorov.
Poskytnutie priestorov vo vlastníctve mesta na
vzdelávacie aktivity pre seniorov za zvýhodnených
podmienok
2.1. Rekonštrukcia budov a areálov Základnej školy
Nováky, vrátane rekonštrukcie školskej jedálne
2.2. Rekonštrukcia budovy a areálu Materskej školy
Nováky
2.3. Rekonštrukcia budovy a areálu Základnej
umeleckej školy Nováky
2.4. Rekonštrukcia školských ihrísk, areálov škôl,
školských zariadení a telocviční
3.1. Rekonštrukcia budovy a modernizácia vybavenia
Domu kultúry Nováky
3.2. Podpora kultúrnych aktivít iných subjektov
mestskou samosprávou (priestory, dotácie)

3. Podpora kultúrnych inštitúcií
a voľnočasových aktivít v meste,
zvýšenie informovanosti obyvateľov
o sociálnych službách

4. Podpora športových aktivít
a športových klubov v meste Nováky

5. Rozširovanie bytového fondu mesta

3.3. Rekonštrukcia detských ihrísk, budovanie nových
detských ihrísk a modernizácia ich vybavenia
3.4. Skvalitňovanie a modernizácia priestorov pre
voľnočasové aktivity detí, mládeže a dospelých v rámci
Centra voľného času
3.5. Informačná kampaň o poskytovaní soc. služieb
v meste Nováky (opatrovateľská služba, potreby trhu
práce, celoživotné vzdelávanie)
3.6. Rekonštrukcia kúrie
4.1.
Podpora
športových
klubov
mestskou
samosprávou (priestory, dotácie)
4.2. Rekonštrukcia a revitalizácia športového areálu
(futbalový štadión)
4.3. Vybudovanie a sprístupnenie integrovaných
športových zariadení v areáloch škôl pre celodenné
využívanie
4.4. Vybudovanie regionálnych cyklotrás a etapovej
vybavenosti cykloturistiky
5.1. Príprava nových lokalít na individuálnu bytovú
výstavbu
5.2. Výstavba mestských nájomných bytov (hromadná
bytová výstavba)
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V nadväznosti na to mesto zmonitorovalo podmienky východiskovej situácie a zostavilo
prehľad krokov, ktoré už podniklo pre dosiahnutie vytýčených cieľov a zvážilo, aké sú jeho ďalšie
možnosti. V tabuľke, ktorá sumarizuje daný prehľad krokov, taktiež uvádza odpovede na otázky,
v akom časovom horizonte, za akého personálneho zabezpečenia, za akých podmienok a pri akých
nákladoch bude môcť ďalej prispievať k realizácii jednotlivých zámerov, a tak podporovať rozvoj
oblasti sociálnych služieb.

Základné údaje o aktivite č. 1.2.
Názov projektu

Zriadenie sociálnej taxislužby

Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
2017 – 2021
Absencia sociálnej taxislužby, relatívne vysoký počet osôb
s pohybovými ťažkosťami s absentujúcimi možnosťami prepravy
v rámci mesta. K projektovému zámeru nebolo začaté VO.
Zvýšenie kvality života osôb s pohybovými ťažkosťami
a sprievodcov ŤZP.
Zriadenie sociálnej taxislužby. Mesto uzavrie zmluvu
s taxislužbou, ktorá prevádzkuje svoje služby v meste. Taxislužba
zrealizuje odvoz oprávnenej osoby na cintorín v katastri mesta.
Za mesiac bude môcť byť táto služba využitá 3x obojsmerne,
resp. 6x jednosmerne. Platba sa uskutoční za prepravu, nie za
osobu. Preprava bude realizovaná na základe tzv. prepravných
lístkov, ktoré si občan vyzdvihne na mestskom úrade a pri
preprave odovzdá taxikárovi. Následne taxikár predloží mestu
faktúru za odjazdený mesiac spolu s lístkami od oprávnených
žiadateľov.
Seniori nad 70 rokov, invalidní dôchodcovia s mierou funkčnej
poruchy nad 70 %, držitelia preukazu ŤZP/S
Počet sociálnych taxíkov, počet osôb využívajúcich sociálnu
taxislužbu
Budú doplnené po podpise zmluvy.
Nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity
dodávateľa, nespoľahlivosť dodávateľa.
-

Cieľ projektu
Výstupy

Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Termín
-

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
2017 - 2021
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho
z toho verejné zdroje
Termín
súkromné
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
zdroje
(eur)
2017 Realizácia projektu
15 000
0
0
0
15 000
0
2021
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Základné údaje o aktivite č. 1.2.
Názov projektu

Zriadenie domu sociálnych služieb

Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
Stavebná firma, Externá projektová kancelária,
2018 – 2020
Počet seniorov v meste Nováky sa neustále zvyšuje. Mnoho
z nich je odkázaných na asistenciu a 24 hodinovú starostlivosť,
preto musia byť umiestňovaní do zariadení mimo mesta, ktoré
však taktiež neposkytujú dostatočné množstvo miest pre
všetkých odkázaných Nováčanov. Zriadenie domu sociálnych
služieb by zabezpečilo pobyt a potrebnú starostlivosť starším
občanom v mieste ich bydliska. K projektovému zámeru nie je
vypracovaná PD, nebolo začaté VO, zároveň nebolo vydané
stavebné povolenie.
Zriadenie domu sociálnych služieb
Zriadený dom sociálnych služieb
Seniori mesta.
Celková vybudovaná užívateľská plocha objektu a počet seniorov,
ktorí budú môcť využívať DSS
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov mesta na
spolufinancovanie
projektu,
nedostatočná
pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne
kapacity dodávateľa.
-

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
2018 Realizácia projektu
2 000 000
1 700 000
200 000
0
100 000
2020

Termín
2018
2018
2018
2019
2020
z toho
súkromné
zdroje

0

Základné údaje o aktivite č. 1.3.
Názov projektu

Spolupráca s klubom dôchodcov a združeniami seniorov pri
realizácii vzdelávacích aktivít seniorov. Poskytnutie priestorov
vo vlastníctve mesta na vzdelávacie aktivity pre seniorov za
zvýhodnených podmienok
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Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
2016 – 2021
V meste dlhoročne poskytuje svoje služby klub dôchodcov, ktorý
združuje seniorov a organizuje rôznorodé aktivity. Spolupráca
a podpora mesta je pre existenciu klubu nevyhnutná, preto sa
mesto zaväzuje podporovať klub a jeho aktivity v tomto
plánovacom období.
Poskytnutie priestorov a podporovanie aktivít klubu dôchodcov
v Novákoch
Poskytnuté priestory a podporené aktivity klubu dôchodcov
v Novákoch
Seniori mesta.
Celková výmera priestorov poskytnutých seniorom, počet
seniorov využívajúcich pravidelne tieto priestory a aktivity
a počet vzdelávacích aktivít.
Nedostatok finančných zdrojov mesta na financovanie projektu.
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
2016 Realizácia projektu
60 000
0
0
0
60 000
2021

Termín
z toho
súkromné
zdroje

0

Základné údaje o aktivite č. 2.1.
Názov projektu
Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia

Rekonštrukcia budov a areálov Základnej školy Nováky, vrátane
rekonštrukcie školskej jedálne
Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
2017 – 2018
Budovy a areály ZŠ Nováky sú v súčasnosti v zlom technickom
stave, časť zariadenia je zastaraná a nevyhovujúca pre používanie
žiakmi a učiteľmi. K projektovému zámeru nie je vypracovaná PD,
nebolo začaté VO, zároveň nebolo vydané stavebné povolenie.
Rekonštrukcia budov, areálov a školskej jedálne Základnej školy
Nováky.
Zrekonštruované budovy, areály a školská jedáleň ZŠ Nováky.
Deti, mládež.
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Indikátory monitoringu

Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Celková rekonštruovaná plocha, úspora energií dosiahnutá
vykonaním
rekonštrukcie,
počet
žiakov
využívajúcich
modernizovaný objekt.
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov mesta na
spolufinancovanie
projektu,
nedostatočná
pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne
kapacity dodávateľa.
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
2017 Realizácia projektu
3 000 000
2 550 000
300 000
0
150 000
2018

Termín
2017
2017
2017
2018
2018
z toho
súkromné
zdroje

0

Základné údaje o aktivite č. 2.2.
Názov projektu

Rekonštrukcia budovy a areálu Materskej školy Nováky

Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
2016 – 2017
Budova a areál MŠ Nováky je v súčasnosti v zlom technickom
stave, časť zariadenia je zastaraná a nevyhovujúca pre používanie
deťmi a vychovávateľmi. K projektovému zámeru je vypracovaná
PD, bolo začaté VO, zatiaľ nebolo vydané stavebné povolenie.
Rekonštrukcia budovy a areálu materskej školy.
Zrekonštruovaná budova a areál materskej školy.
Deti vo veku 3 – 6 rokov.
Počet detí využívajúcich modernizovaný objekt, úspora energií
dosiahnutá vykonaním rekonštrukcie a celková rekonštruovaná
plocha.
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov mesta na
spolufinancovanie
projektu,
nedostatočná
pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne
kapacity dodávateľa.
-

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
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Príprava projektovej dokumentácie

Externá projektová kancelária

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
2016 Realizácia projektu
1 700 000
1 445 000
170 000
0
85 000
2017

2016
2017
2017
2017
2017
z toho
súkromné
zdroje
0

Základné údaje o aktivite č. 2.3.
Názov projektu
Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy
Nováky
Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
2017
Budova a areál ZUŠ Nováky je v súčasnosti v zlom technickom
stave, časť zariadenia je zastaraná a nevyhovujúca pre používanie
žiakmi a učiteľmi. K projektovému zámeru nie je vypracovaná PD,
nebolo začaté VO a zatiaľ nebolo vydané stavebné povolenie.
Rekonštrukcia budovy a areálu ZUŠ Nováky
Zrekonštruovaná budova a areál ZUŠ Nováky
Deti a mládež.
Celková rekonštruovaná plocha, úspora energií dosiahnutá
vykonaním rekonštrukcie a počet osôb využívajúcich
modernizovaný objekt.
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov mesta na
spolufinancovanie
projektu,
nedostatočná
pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne
kapacity dodávateľa.
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
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Termín
2017
2017
2017
2017
2017
z toho
súkromné
zdroje
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Realizácia projektu

2017

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

Základné údaje o aktivite č. 2.4.
Názov projektu
Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Rekonštrukcia školských ihrísk, areálov škôl, školských zariadení
a telocviční
Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
2017 – 2020
Školské ihriská, areály a telocvične v Novákoch sú v súčasnosti
v zlom technickom stave, časť zariadenia je opotrebovaná,
zastaraná a nevyhovujúca pre používanie žiakmi a učiteľmi.
K projektovému zámeru nie je vypracovaná PD, nebolo začaté
VO, tiež nebolo vydané stavebné povolenie.
Rekonštrukcia školských ihrísk, areálov škôl a telocviční
Zrekonštruované školské ihriská, areály a telocvične
Žiaci a obyvatelia mesta.
Počet žiakov využívajúcich objekty, celková rekonštruovaná
plocha
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov mesta na
spolufinancovanie
projektu,
nedostatočná
pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne
kapacity dodávateľa.
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Termín
2017

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
2018
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
2018
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
2018 – 2020
Kolaudácia
Stavebný úrad
2020
Financovanie projektu
Náklady
z toho
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
súkromné
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
zdroje
2017 Realizácia projektu
500 000
425 000
50 000
0
25 000
0
2020

Základné údaje o aktivite č. 3.1.
Názov projektu
Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu

Rekonštrukcia budovy a modernizácia vybavenia Domu kultúry
Nováky
Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
2017 – 2018
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Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Budova Domu kultúry v Novákoch v súčasnosti nie je v dobrom
technickom
stave a nespĺňa
požiadavky
mesta pre
reprezentatívnosť a vybavenosť, ktorú by mala budova domu
kultúry mať. Rekonštrukciou by sa mala dosiahnuť požadovaná
estetická hodnota, vyhovujúca vybavenosť a technický stav.
K projektovému zámeru nie je vypracovaná PD, nebolo začaté VO
a zároveň nebolo vydané stavebné povolenie.
Rekonštrukcia a modernizácia domu kultúry.
Zrekonštruovaný a zmodernizovaný dom kultúry.
Obyvatelia mesta.
Celková rekonštruovaná plocha, úspora energií dosiahnutá
vykonaním rekonštrukcie.
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov mesta na
spolufinancovanie
projektu,
nedostatočná
pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne
kapacity dodávateľa.
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
2017 Realizácia projektu
2 500 000
2 125 000
250 000
0
125 000
2018

Termín
2017
2017
2017
2018
2018
z toho
súkromné
zdroje
0

Základné údaje o aktivite č. 3.2.
Názov projektu
Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia

Podpora kultúrnych aktivít iných subjektov mestskou
samosprávou (priestory, dotácie)
Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
2016 – 2021
Na území mesta pôsobia viaceré kultúrne inštitúcie a sú
realizované početné kultúrne aktivity, ktoré by bez podpory
mesta neexistovali. Nováky preto chcú zabezpečiť ich ďalšiu
finančnú podporu, taktiež podporu pomocou poskytnutia
priestorov pre vykonávané aktivity, aby bolo zabezpečené
kultúrne a voľnočasové vyžitie obyvateľov.
Podpora kultúrnych aktivít a iných subjektov mestskou
samosprávou.
Rozvoj a zvýšenie úrovne kultúrnych aktivít mesta.
Obyvatelia a návštevníci mesta.
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Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu

Počet podporených subjektov, počet podporených aktivít.
Nedostatok finančných zdrojov mesta na financovanie projektu.
-

Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
2016 Realizácia projektu
72 000
0
0
0
72 000
2021

Termín
z toho
súkromné
zdroje
0

Základné údaje o aktivite č. 3.3.
Názov projektu
Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Rekonštrukcia detských ihrísk, budovanie nových detských
ihrísk a modernizácia ich vybavenia
Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
2019 – 2021
Časť vybavenia detských ihrísk je zastaraná, v niektorých častiach
mesta je potrebné dobudovať nové ihriská pre deti. Mesto by
chcelo týmto zámerom vyhovieť dopytu obyvateľov a zároveň
zvýšiť bezpečnosť detí a zmodernizovať vybavenie existujúcich
ihrísk. K projektovému zámeru nie je vypracovaná PD, nebolo
začaté VO, zároveň nebolo vydané stavebné povolenie.
Vybudovanie, rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk.
Vybudované
nové
detské
ihriská,
zrekonštruované
a zmodernizované existujúce detské ihriská.
Rodiny s deťmi.
Celková rekonštruovaná plocha, počet novopostavených ihrísk,
počet užívateľov pravidelne využívajúcich nové a modernizované
ihriská.
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov mesta na
spolufinancovanie
projektu,
nedostatočná
pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne
kapacity dodávateľa.
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária
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Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
2019 Realizácia projektu
60 000
0
0
0
60 000
2021

2019
2019
2021
2021
z toho
súkromné
zdroje
0

Základné údaje o aktivite č. 3.4.
Názov projektu
Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Skvalitňovanie a modernizácia priestorov pre voľnočasové
aktivity detí, mládeže a dospelých v rámci Centra voľného času
Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
Externá firma
2018 – 2019
Veľký dopyt po voľnočasových aktivitách CVČ Nováky si vyžaduje
venovanie zvýšenej pozornosti a starostlivosti mesta o priestory
CVČ, ktoré v súčasnosti potrebujú doplnenie a zmodernizovanie
vybavenia. K projektovému zámeru nebolo začaté VO.
Skvalitňovanie a modernizácia priestorov pre voľnočasové
aktivity obyvateľov prostredníctvom zabezpečenia vybavenia
týchto priestorov.
Kvalitne a moderne vybavené priestory pre voľnočasové aktivity
obyvateľov
Obyvatelia a návštevníci mesta.
Predpokladaný počet osôb pravidelne využívajúcich moderne
vybavené priestory, počet moderne vybavených priestorov.
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov mesta na
spolufinancovanie
projektu,
nedostatočná
pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne
kapacity dodávateľa.
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
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Termín
2018
2019
z toho
súkromné
zdroje

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA NOVÁKY 2016 – 2021

Realizácia projektu

2018 2019

500 000

0

0

0

500 000

0

Základné údaje o aktivite č. 3.5.
Názov projektu

Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Informačná kampaň o poskytovaní soc. služieb v meste Nováky
(opatrovateľská služba, potreby trhu práce, celoživotné
vzdelávanie)
Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
2016 – 2021
Informovanosť obyvateľov o poskytovaných sociálnych službách
a možnostiach ich využívania v meste je nedostatočná. Mesto sa
preto rozhodlo zvýšiť povedomie obyvateľov o sociálnych
službách a tým aj priblížiť tieto služby bližšie k osobám, ktoré ich
najviac potrebujú.
Zorganizovanie informačnej kampane o poskytovaní soc. služieb.
Zorganizovaná informačná kampaň o poskytovaní soc. služieb.
Obyvatelia mesta.
Počet rozdaných informačných letákov, počet zrealizovaných
informačných kampaní.
Nedostatok finančných zdrojov mesta na financovanie projektu,
nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity.
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Termín
-

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
2016 – 2021
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
súkromné
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
zdroje
2016 –
Realizácia projektu
36 000
0
0
0
36 000
0
2021

Základné údaje o aktivite č. 3.6.
Názov projektu

Rekonštrukcia kúrie

Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
2016 – 2017
Stavba kúrie v Novákoch je schátralá a jej technický stav nie je
vyhovujúci. Rekonštrukciu by mesto chcelo prispieť k zachovaniu
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Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

a skrášleniu tejto historickej pamiatky. K projektovému zámeru je
vypracovaná PD, nebolo začaté VO a bolo vydané stavebné
povolenie.
Rekonštrukcia kúrie
Zrekonštruovaná kúria.
Obyvatelia a návštevníci mesta.
Celková rekonštruovaná plocha a počet užívateľov kúrie
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov mesta na
spolufinancovanie
projektu,
nedostatočná
pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne
kapacity dodávateľa.
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
2016 Realizácia projektu
800 000
680 000
80 000
0
40 000
2017

Termín
2016
2016
2016
2017
2017
z toho
súkromné
zdroje

0

Základné údaje o aktivite č. 4.1.
Názov projektu
Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky

Podpora športových klubov mestskou samosprávou (priestory,
dotácie)
Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
2016 – 2021
Na území Novák pôsobia viaceré športové kluby, ktoré
reprezentujú mesto na športových súťažiach. Bez podpory mesta
by mali kluby obmedzené podmienky, v niektorých prípadoch by
ich činnosť vôbec nebola možná. Finančnou podporou
a pomocou vo forme poskytnutia priestorov by chcelo mesto
podporiť aktívne trávenie voľného času svojich obyvateľov
a taktiež dopomôcť k rozvoju mladých športových talentov.
Podpora športových klubov pôsobiacich v meste Nováky.
Zvýšenie kvality a úrovne športových klubov a reprezentácia
mesta navonok dobrými športovými výkonmi.
Obyvatelia mesta.
Počet podporených športových klubov, celková výmera
poskytnutých priestorov.
-
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Riziká

Nedostatok finančných zdrojov mesta na financovanie projektu,
nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity mesta.
-

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
2016 Realizácia projektu
1 080 000
0
0
0
1 080 000
2021

Termín
z toho
súkromné
zdroje

0

Základné údaje o aktivite č. 4.2.
Názov projektu
Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu

Rekonštrukcia a revitalizácia športového areálu (futbalový
štadión)
Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
2017 – 2018
Časť vybavenia a priestorov športového areálu v Novákoch je
v nevyhovujúcom až havarijnom stave a vyžadujú si
rekonštrukciu a revitalizáciu. Zrealizovaním zámeru by sa zlepšili
podmienky pre prípravu športovcov a zároveň by sa areál
zatraktívnil pre ďalších potenciálnych užívateľov. K projektovému
zámeru nie je vypracovaná PD, nebolo začaté VO, zároveň nebolo
vydané stavebné povolenie.
Rekonštrukcia a revitalizácia športového areálu
Zrekonštruovaný a revitalizovaný športový areál
Obyvatelia mesta.
Predpokladaný počet obyvateľov pravidelne využívajúcich šport.
areál, celková rekonštruovaná plocha.
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov mesta na
spolufinancovanie
projektu,
nedostatočná
pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne
kapacity dodávateľa.
-

Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP,
zhromaždenie príloh

Stavebný úrad
Externá konzultačná spoločnosť
s internými zamestnancami MSÚ
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Termín
2017
2017

v spolupráci

2017
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Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Realizácia projektu

Externý dodávateľ
Stavebný úrad

2018
2018

Termín
(rok)

Náklady
spolu
(eur)

EU

SR

VÚC

MESTO

z toho
súkromné
zdroje

2017 2018

500 000

212 500

25 000

0

12 500

250 000

z toho verejné zdroje

Základné údaje o aktivite č. 4.3.
Názov projektu
Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Vybudovanie a sprístupnenie integrovaných športových
zariadení v areáloch škôl pre celodenné využívanie
Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
2016
Vybudovaním a sprístupnením športových zariadení by chcelo
mesto podporiť športové aktivity všetkých obyvateľov Novák.
K projektovému zámeru je vypracovaná PD, bolo začaté VO,
zároveň bolo vydané stavebné povolenie.
Vybudovanie a sprístupnenie integrovaných športových zariadení
v areáloch škôl.
Vybudované a sprístupnené integrované športové zariadenia
v areáloch škôl.
Žiaci a obyvatelia mesta.
Počet vybudovaných zariadení, predpokladaný počet obyvateľov
pravidelne využívajúcich integrované športové zariadenia.
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Nedostatok finančných zdrojov mesta na spolufinancovanie
projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné
technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa.
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Termín
2016

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
Realizácia projektu

2016

80 000

0

53

40 000

0

40 000

2016
2016
2016
2016
z toho
súkromné
zdroje

0
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Základné údaje o aktivite č. 4.4.
Názov projektu
Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Vybudovanie regionálnych cyklotrás a etapovej vybavenosti
cykloturistiky
Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
2019 – 2020
Vybudovaním regionálnych cyklotrás a etapovej vybavenosti
cykloturistiky by chcelo mesto podporiť športové aktivity
všetkých obyvateľov Novák. K projektovému zámeru nie je
vypracovaná PD, nebolo začaté VO a nebolo vydané stavebné
povolenie.
Vybudovanie regionálnych cyklotrás a etapovej vybavenosti
cykloturistiky.
Vybudované regionálne cyklotrasy a zabezpečená etapová
vybavenosť cykloturistiky.
Obyvatelia a návštevníci mesta.
Celková dĺžka vybudovaných cyklotrás, predpokladaný počet
obyvateľov pravidelne využívajúcich cyklotrasy.
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov mesta na
spolufinancovanie
projektu,
nedostatočná
pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne
kapacity dodávateľa.
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Termín

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
2019 Realizácia projektu
2 500 000
2 125 000
250 000
75 000
50 000
2020

2019
2019
2019
2019
2020
z toho
súkromné
zdroje

0

Základné údaje o aktivite č. 5.1.
Názov projektu

Príprava nových lokalít na individuálnu bytovú výstavbu

Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
2019 – 2020
V rámci sociálnej oblasti by mesto chcelo mesto vytvoriť výhodné
podmienky na bývanie pre tých, ktorí to potrebujú.

54

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA NOVÁKY 2016 – 2021

Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

K projektovému zámeru nebolo zatiaľ začaté VO.
Príprava nových lokalít na bytovú výstavbu po legislatívnej
stránke, výstavba inžinierskych sietí, infraštruktúra, aktualizácia
územného plánu
Pripravené nové lokality na bytovú výstavbu.
Obyvatelia a potenciálni obyvatelia mesta.
Celková výmera lokalít spolu, počet lokalít, na ktorých bude
realizovaný zámer.
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov mesta na
spolufinancovanie
projektu,
nedostatočná
pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne
kapacity dodávateľa.
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
2019 Realizácia projektu
1 000 000
850 000
100 000
0
50 000
2020

Termín
2019
2019
2019
2020
2020
z toho
súkromné
zdroje

0

Základné údaje o aktivite č. 5.2.
Názov projektu
Garant
Kontaktné osoby garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Výstavba mestských nájomných bytov (hromadná bytová
výstavba)
Mesto Nováky
Mgr. Milan Oršula
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
2019 – 2021
V rámci sociálnej oblasti by mesto chcelo mesto vytvoriť výhodné
podmienky na bývanie pre tých, ktorí to potrebujú.
K projektovému zámeru nie je vypracovaná PD, nebolo začaté
VO, zároveň nebolo vydané stavebné povolenie.
Výstavba mestských nájomných bytov.
Postavené mestské nájomné byty.
Obyvatelia a potenciálni obyvatelia mesta.
Kapacita novopostavených bytov, plánovaný počet postavených
bytových jednotiek.
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov mesta na
spolufinancovanie
projektu,
nedostatočná
pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne
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Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

kapacity dodávateľa.
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária

Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami MSÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Náklady
z toho verejné zdroje
Termín
Druh výdavku
spolu
(rok)
EU
SR
VÚC
MESTO
(eur)
2019 Realizácia projektu
1 800 000
0
0
0
1 080 000
2021

Zdroj: Mestský úrad v Novákoch
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Termín
2019
2019
2019
2020
2021

ŠFRB
720 000
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3.3

PLÁN FINANCOVANIA

Možnosti mestského rozpočtu sú obmedzené, preto je potrebné pristúpiť ku komparácii
nákladov na jednotlivé aktivity a veľkosti rozpočtu mesta a zadefinovať si konkrétne zdroje a výšku
finančných prostriedkov na financovanie stanovených zámerov. Analýzu potrebných finančných
prostriedkov a ich zdrojov je potrebné zachytiť pre jednotlivé roky počas sledovaného obdobia,
o čom pojednáva nasledujúca tabuľka.

Rozpočet pre oblasť sociálnych služieb na obdobie 2016 – 2021 (v €)
Celkové
náklady

EÚ

Štát

VÚC

Mesto

Súkromné
zdroje

ŠFRB

1.1. Zriadenie
sociálnej taxislužby

15 000

0

0

0

15 000

0

0

1.2. Zriadenie domu
sociálnych služieb

2 000 000

1 700 000

200 000

0

100 000

0

0

60 000

0

0

0

60 000

0

0

2.1. Rekonštrukcia
budov a areálov
Základnej školy
Nováky, vrátane
rekonštrukcie
školskej jedálne

3 000 000

2 550 000

300 000

0

150 000

0

0

2.2. Rekonštrukcia
budovy a areálu
Materskej školy
Nováky

1 700 000

1 445 000

170 000

0

85 000

0

0

2.3. Rekonštrukcia
budovy a areálu
Základnej umeleckej
školy Nováky

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

0

2.4. Rekonštrukcia
školských ihrísk,
areálov škôl,
školských zariadení a
telocviční

500 000

425 000

50 000

0

25 000

0

0

Zámer

1.3. Spolupráca s
klubom dôchodcov a
združeniami seniorov
pri realizácii
vzdelávacích aktivít
seniorov. Poskytnutie
priestorov vo
vlastníctve mesta na
vzdelávacie aktivity
pre seniorov za
zvýhodnených
podmienok
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3.1. Rekonštrukcia
budovy a
modernizácia
vybavenia Domu
kultúry Nováky

2 500 000

2 125 000

250 000

0

125 000

0

0

3.2. Podpora
kultúrnych aktivít
iných subjektov
mestskou
samosprávou
(priestory, dotácie)

72 000

0

0

0

72 000

0

0

3.3. Rekonštrukcia
detských ihrísk,
budovanie nových
detských ihrísk a
modernizácia ich
vybavenia

60 000

0

0

0

60 000

0

0

3.4. Skvalitňovanie a
modernizácia
priestorov pre
voľnočasové aktivity
detí, mládeže a
dospelých v rámci
Centra voľného času

500 000

0

0

0

500 000

0

0

3.5. Informačná
kampaň
o poskytovaní soc.
služieb v meste
Nováky
(opatrovateľská
služba, potreby trhu
práce, celoživotné
vzdelávanie)

36 000

0

0

0

36 000

0

0

3.6. Rekonštrukcia
kúrie

800 000

680 000

80 000

0

40 000

0

0

4.1. Podpora
športových klubov
mestskou
samosprávou
(priestory, dotácie)

1 080 000

0

0

0

1 080 000

0

0

500 000

212 500

25 000

0

12 500

250 000

0

80 000

0

40 000

0

40 000

0

0

4.2. Rekonštrukcia a
revitalizácia
športového areálu
(futbalový štadión)
4.3. Vybudovanie a
sprístupnenie
integrovaných
športových zariadení
v areáloch škôl pre
celodenné využívanie
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4.4. Vybudovanie
regionálnych
cyklotrás a etapovej
vybavenosti
cykloturistiky
5.1. Príprava nových
lokalít na
individuálnu bytovú
výstavbu
5.2. Výstavba
mestských
nájomných bytov
(hromadná bytová
Spolu
výstavba)

2 500 000

2 125 000

250 000

75 000

50 000

0

0

1 000 000

850 000

100 000

0

50 000

0

0

1 800 000

0

0

0

1 080 000

0

720 000

19 203 000

12 112 500

1 465 000

75 000

3 580 500

1 250 000

720 000

Zdroj: Mestský úrad v Novákoch

Rozpočet pre oblasť sociálnych služieb na obdobie 2016 – 2021 (v €)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Spolu

1 538 000,00

5 586 000,00

4 252 666,67

3 622 666,67

3 372 666,67

831 000,00

19 203 000,00

Zdroj: Mestský úrad v Novákoch
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Záver
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ZÁVER
Komunitný plán sociálnych služieb je kľúčovým nástrojom komunitného plánovania, ktorý
slúži na vybudovanie a doplnenie potrebnej sociálnej infraštruktúry v meste a zlepšenie poskytovania
sociálnych služieb svojim obyvateľom. Aj napriek neustále sa meniacemu prostrediu s množstvom
turbulentných výkyvov predstavuje komunitné plánovanie základný stavebný kameň pre proces
plánovania sociálnych služieb, prostredníctvom ktorého dokáže mesto zabezpečiť široké portfólio
poskytovaných sociálnych služieb, požadovanú kvalitu, vysokú adresnosť a efektivitu ich
poskytovania. Samotný komunitný plán, ako aj celý proces komunitného plánovania, nadväzuje na
strategický dokument mesta – program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, ktorý tvorí
komplexný pohľad na budúci rozvoj mesta. Komplexnosť dokumentu sa odráža v sústredení sa na
všetky 3 kľúčové oblasti, a to hospodársku, sociálnu aj environmentálnu oblasť, čím sa tento
dokument výrazne líši od komunitného plánu. Komunitný plán sociálnych služieb sa zameriava
primárne na sociálnu oblasť, a teda sa špecializuje na užšiu tému a zachádza do hlbšieho detailu celej
problematiky.
Cieľom komunitného plánu je efektívne riešiť oblasť sociálnych služieb: na jednej strane jasne
a zrozumiteľne definovať zámery mesta v tejto oblasti a na strane druhej realisticky posúdiť jeho
možnosti. Hlavným cieľom mesta Nováky je čo najlepšie využiť dostupné finančné prostriedky
a dosiahnuť tým čo najlepší výsledný efekt v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Komunitný plán
sociálnych služieb je vytvorený tak, aby včas reagoval na aktuálne zmeny, problémy či výzvy, a tým
dosiahol pružnú aktualizáciu a priniesol nové riešenia vzniknutých situácií.
Mesto Nováky zostavilo komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016 – 2021, v ktorom si
vytýčilo 5 strategických cieľov v sociálnej oblasti. Tie plánuje naplniť pomocou 19 aktivít. Na realizáciu
uvedených zámerov plánuje mesto využiť financovanie z viacerých zdrojov. Časť predstavujú vlastné
zdroje, časť štátny rozpočet SR, súkromné zdroje a taktiež fondy Európskej únie. Zrealizovaním
všetkých zámerov bude naplnená vízia mesta na roky 2016 – 2021, čím dôjde k významnému rozvoju
oblasti sociálnych služieb. Od toho sa odvíja využitie komunitného plánu ako hlavného strategického
nástroja v procese komunitného plánovania a tiež jeho informačná funkcia pre verejnosť či funkcia
monitoringu pre mesto samotné.
Na zostavení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nováky na roky 2016 – 2021 sa
podieľalo niekoľko partnerov: zástupcovia mesta, odborníci na sociálnu oblasť, poskytovatelia
i užívatelia sociálnych služieb, externá projektová spoločnosť, verejnosť i ďalšie organizácie.
Dokument bol spracovaný v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov ako aj v súlade s inými legislatívnymi normami a strategickými dokumentmi. Vzhľadom na
uvedené predstavuje Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nováky na roky 2016 – 2021 cenný
nástroj riadenia lokálnych procesov a dosahovania pokroku v oblasti poskytovania sociálnych služieb
na lokálnej úrovni.
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Interné štatistiky a informácie Mestského úradu v Novákoch
Webová stránka mesta: http://www.novaky.sk/
Štatistický úrad Slovenskej republiky: www.statistics.sk
Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: http://www.upsvar.sk/
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011: https://census2011.statistics.sk/
Facebook: Materské centrum Nováčik, Novácky klub dôchodcov, Klub rýchlostnej kanoistiky
Nováky, Klub vodného póla Nováky, FK Iskra Nováky
Webová stránka Trenčianskeho samosprávneho kraja:
http://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk.html?page_id=61718
Webové
stránky
záujmových
združení,
organizácií:
http://www.zus-novaky.sk/,
http://www.cvcnovaky.sk/,
http://www.fkiskranovaky.sk/,
http://www.kvpnovaky.sk/,
http://www.krknovaky.sk/

Fotografie:








http://www.panoramio.com/user/5570363/tags/Nov%C3%A1ky
http://www.pluska.sk/fotogaleria-plus7dni/?foto=&clanok=549164
http://www.uzemneplany.sk/files/ground_planes/novaky/photos/640/15.jpg
https://zspribno.edupage.org/about/?subpage=1
http://www.archinet.sk/Galeria/detail.asp?Kod=1487&PicNum=2&Movie=0
http://www.zsr.sk/buxus/images/stanice/Novaky/Novaky02.JPG
http://ipravda.sk/res/2009/09/17/thumbs/114591-novaky-clanok.jpg
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