
1 

 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  DOLNÝ KUBÍN 

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALÝZA TRHU PRÁCE V DOLNOM KUBÍNE ZA R. 2019 

PROGNÓZA O VÝVOJI TRHU PRÁCE NA R. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       20.03.2020               ........................................................ 

Dátum        Podpis štatutára 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

OBSAH: 

 

1. Analýza trhu práce ...............................................................................................................3 

1.1. Využívanie AOTP v roku 2019 ....................................................................................6 

2. Prognóza vývoja trhu práce ...............................................................................................14 

3. Noví investori v regióne a hromadné prepúšťanie .............................................................15 

4. Priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu pre rok 2020 .........................15 

5. Projekty a programy §54 + vybrané opatrenia...................................................................16 

6. Zhodnotenie AOTP za rok 2019.........................................................................................17 

7. Analýza a prognóza situácie v oblasti sociálnych vecí za rok 2019...................................19 

7.1. Analýza a očakávané tendencie vývoja pomoci v hmotnej núdzi...............................19 

7.1.1. Analýza vývoja počtu poberateľov náhradného výživného..............................21 

7.1.2. Analýza vývoja počtu poberateľov dotácií........................................................21 

7.2. Analýza a očakávané tendencie vývoja štátnych sociálnych dávok............................22 

7.2.1. Analýza a očakávané tendencie vývoja príspevkov na podporu náhradnej       

starostlivosti o dieťa..........................................................................................26 

7.2.2. Analýza a očakávané tendencie vývoja príspevku na starostlivosť o dieťa.....26 

7.2.3. Analýza vývoja počtu poberateľov dotácií za výkon osobitného príjemcu 

poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny na poberateľa štátnej 

sociálnej dávky..................................................................................................26 

7.3. Analýza a očakávané tendencie vývoja v oblasti peňažných príspevkov na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia za rok 2019...................................27 

7.3.1. Oblasť peňažných príspevkov na kompenzáciu................................................27 

7.3.2. Oblasť posudkových činností............................................................................32 

7.4. Analýza a očakávané tendencie pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kurately......................................................................................................35 

7.4.1. Analýza činností referátu poradensko-psychologických služieb....................39 

7.4.2. Analýza koordinácie ochrany detí pred násilím v okrese za rok 2019...........40 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Analýza trhu práce 
 

Na trh práce v okrese D. Kubín vplýva predovšetkým priemysel, stavebníctvo, 

poľnohospodárstvo a tiež služby, ktoré si  na trhu práce  získavajú čoraz výraznejšie 

zastúpenie.    

Medzi rozhodujúce výrobné odvetvia v regióne patrí priemysel, poľnohospodárstvo    

a stavebníctvo. Priemyselnú štruktúru v okrese Dolný Kubín tvorí predovšetkým priemysel 

hutnícky, strojárenský, elektrotechnický a drevospracujúci.  

Základňu  zamestnanosti predstavujú tieto strategické  výrobné podniky: Miba Sinter 

Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín, OFZ a. s. Oravský Podzámok, Bourbon Automotive Plastics , s. 

r. o. Dolný Kubín, KLAUKE Slovakia s.r.o. D. Kubín,  NOBEL AUTOMOTIVE 

SLOVAKIA s.r.o. Dolný Kubín, MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.  Dolný Kubín, 

Hoval, s.r.o. Istebné, SEZ  a. s. Dolný Kubín, Pekárne  a cukrárne Rusina, s.r.o. D. Kubín, 

SCAME – SK, s.r.o. Dolný Kubín  a ELKOP, s. r.o. Dolný Kubín.  

Miba Sinter Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín 

Hlavná činnosť firmy  Miba Sinter Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín je zameraná na výrobu 

výliskov z kovových práškov - prášková metalurgia. K 31.12.2019 firma zamestnávala 931 

zamestnancov. Firma je z hľadiska počtu zamestnancov najväčší zamestnávateľ v okrese. 

 

OFZ a. s. Oravský Podzámok, Široká 381 

Výrobný program je  výroba mangánových a kremíkatých ferozliatin.  K 31.12.2019 firma 

zamestnávala 452 zamestnancov. V priebehu 4. štvrťroka 2019 (október, november,  

december) v OFZ, a.s., Široká došlo k uvoľňovaniu zamestnancov v celkovom počte cca 75. 

Nebolo však nahlásené  hromadné prepúšťanie zamestnancov. Skladba uvoľnených 

zamestnancov: riadni dôchodcovia, predčasní dôchodcovia, doba určitá, resp. doba neurčitá -

posúdenie podľa dosahovaných výsledkov v práci. 

ELKOP, s.r.o. Dolný Kubín 

Firma ELKOP, s.r.o. Dolný Kubín, je zameraná na kovovýrobu, predovšetkým výrobu 

hliníkových rebríkov a radiátorov. K 31.12.2019 firma zamestnávala 123 zamestnancov.  

 

Mahle Engine Components Slovakia s.r.o. Dolný Kubín 

Výrobný program firmy je  výroba klzných ložísk pre rôzne typy motorov.  K 31.12.2019 

zamestnával zamestnávateľ 332 zamestnancov.  

 

Nobel Automotive Slovakia s.r.o. Dolný Kubín 

Výrobný program firmy je zameraný na výrobu plastových trubiek pre automobilový 

priemysel.  K 31.12.2019 zamestnávateľ zamestnával 437 zamestnancov.  

 

Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín, s. r. o.  

Firma má výrobné priestory v areáli SEZ a.s.  Výrobný program je zameraný na 

automobilový priemysel a to na výrobu a zostavovanie rôznych častí z plastu. Zamestnávateľ 

ku koncu roka 2019 zamestnával 461 zamestnancov.  

SEZ a.s. D. Kubín 

Hlavnou výrobnou náplňou je výroba elektroinštalačného materiálu. K 31.12.2019 firma 

zamestnávala 219 zamestnancov.  

 

SCAME – SK, s.r.o. Dolný Kubín  

Firma SCAME – SK, s.r.o. Dolný Kubín  zamestnávala k 31.12.2019  147 zamestnancov. 

Hlavnú výrobnú náplň tvorí výroba a montáž elektroinštalačných zariadení a súčiastok.  
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Hoval, s.r.o. Istebné 

Firma Hoval, s.r.o. Istebné sa zaoberá výrobou kotlov na ústredné vykurovanie. K 31.12.2019 

firma zamestnávala 249 zamestnancov.  

 

Klauke Slovakia s.r.o.  

Firma je nástupcom firmy UTILUX s.r.o.  Výrobný program je zameraný na výrobu 

kovových konštrukcií a ich častí. K 31.12.2019 firma zamestnávala 557 zamestnancov. 

           

Medzi ďalšie  podnikateľské subjekty v oblasti priemyslu, dopravy, služieb a obchodu 

s väčším počtom zamestnancov patria firmy: Slovlepex, s.r.o. Dolný Kubín,  North Slovakia 

Camion s.r.o. Dolný Kubín, Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, Ján Matis – 

SBS, Dolný Kubín.  

Medzi najväčšie stavebné firmy okresu patria firmy Oraving, s. r.o. Dolný Kubín  

Hydroekol spol. s r.o. Dolný Kubín,  a J.P.V.K. SROS  s. r.o. Dolný Kubín.  Väčšina 

stavebných firiem zamestnáva časť svojich zamestnancov na dobu určitú, podľa objemu a 

dĺžky trvania stavebných zákaziek. 

Na trhu práce v regióne hrajú významnú rolu aj agentúry dočasného zamestnávania, 

prostredníctvom ktorých sa zamestnávajú uchádzači o zamestnanie hlavne vo firmách 

strojárskeho a automobilového priemyslu. 

 

Prehľad o vývoji zamestnanosti v rozhodujúcich zamestnávateľských subjektoch okresu 

je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  

 

Vývoj zamestnanosti od roku 2017 a výhľad na rok 2020 

ZAMESTNÁVATEĽ ODVETVIE 

Stav 

zamest. k 

31.12.2017 

Index 

rastu zam. 

2017/2016 

Stav 

zamest. k 

31.12.2018 

Index 

rastu zam. 

2018/2017 

Stav 

zamest. k 

31.12.2019 

Výhľad na 

rok 2O20 

zvýšenie/+/  

resp. 

zníženie/-/ 

počtu 

zamestnancov 

MIBA SINTER SLOV., 

a. s. D.K. 

Výlisky-prášk. 

metalurg. 1200 1,10 1013 0,84 931 pokles 

OFZ, a.s.Oravský 

Podzámok, Široká 381 

Výroba železa, 

ocele 505 1,03 523 1,03 452 ustálený stav 

Bourbon Automotive 

Plastics Dolný Kubín, s. 

r. o.  

Výroba tovarov z 

plastov 520 1,06 451 0,86 461 pokles 

Klauke Slovakia, s.r.o., 

D.K. 

Kovanie., lis. a 

valc.kovov 506 1,28 528 1,04 557 pokles 

NOBEL 

AUTOMOTIVE 

SLOVAKIA s.r.o. 

Výroba tovarov z 

plastov 387 1,07 427 1,10 437 pokles 

MAHLE Engine 

Components Slovakia 

s.r.o Výroba ložísk 381 1,16 342 0,89 332 pokles 

Hoval spol. s r.o. 

Istebné 

Výroba kotlov 

ústred. kúr. 267 1,08 253 0,94 249 

pokles 

SEZ DK a.s.,  Výroba elektr.zar. 224 1,00 224 1,00 219 
pokles 

Pekár. a cukru. Rusina, 

s.r.o. D. K. 

Výroba pekáren. 

výrobkov 181 0,97 140 0,77 132 

pokles 

ELKOP, s.r.o., D.K. 

Výroba ost. kov. 

výrobkov 165 0,95 135 0,81 123 

pokles 

SCAME - SK, s.r.o., 

D.K. 

Výroba elektr., 

rozv. zar. 155 0,96 159 1,02 147 

pokles 
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Oravská vodár. 

spoločnosť, a.s. D.K. 

Úprava a rozvod 

vody 157 1,00 157 1,00 166 

pokles 

ITOSS, s.r.o. D.K. 

Výroba kartón. 

obalov 110 1,00 85 0,77 92 

pokles 

NIKRO, s.r.o 

Výroba kovových 

konštrukcií 108 1,08 109 1,00 136 

pokles 

North Slovakia 

Camion, s.r.o. D.K. 

Nákladná cestná 

doprava 73 1,02 72 0,98 41 

pokles 

Technické služby, s.r.o. 

D.K. 

Odstraňovanie 

odpadov 67 0,94 70 1,04 77 

pokles 

Ján Matis, D.K. Ostatné služby 67 1,06 59 0,88 74 pokles 

ORAVING, s.r.o., D.K. Stavebníctvo 62 1,10 69 1,11 70 
pokles 

KAJO METAL s.r.o., 

D.K. Výroba ložísk 60 1,09 53 0,88 81 

pokles 

STROJSROS s.r.o., 

D.K. 

Výr. kovových 

konštr. 52 0,96 41 0,78 41 

pokles 

Fontana, a.s. DK Výroba nástrojov 45 1,00 47 1,04 50 

pokles 

HYDROEKOL, s.r.o. 

D. Kubín Stavebníctvo 45 1,02 27 0,6 30 

pokles 

Zlievareň Zábrež 

Or.Poruba 

výrobu oceľových 

odliatkov 45 1,02 44 0,9 51 pokles 

Poľnoh. pod. družstvo 

Párnica Poľnohosp.činnosť 36 1,01 42 1,16 34 sezónne + , - 

TEHOS, s.r.o., D.K. 

Výr. a rozv. pary a 

tep.vody 36 0,97 37 1,02 37 pokles 

KOREMO-

TOOL,s.r.o.,D.K. kovovýroba 37 1,05 36 0,97 38 

pokles 

I.M.P.-A. s.r.o., D.K. 

Predaj, servis, 

nájom áut 38 1,05 39 1,02 39 

pokles 

J.P.V.K SROS, s.r.o., 

D.K. Stavebníctvo 32 0,96 32 0,96 40 

pokles 

ALOSS, s.r.o. DK 

Výroba kartón. 

obalov 32 1,06 33 1,03 35 

pokles 

AGRODRUŽSTVO 

Dlhá, družstvo Poľnohosp. činnosť 26 0,96 26 0,96 31 sezónne + , - 

ORAVA MILK Leštiny 

Prev.mliekar.výroba 

masla 23 0,92 25 1,08 25 pokles 

Kobit-SK , s r.o. D. 

Kubín 

Výroba nadstav. 

automob. 24 1,04 22 0,91 28 pokles 

AGRODRUŽSTVO 

OPZ Or. Poruba Poľnohosp. činnosť 24 1,09 23 0,95 22 sezónne + , - 

Poľnohosp. družstvo 

Malatiná Poľnohosp.činnosť 23 1,01 22 0,95 21 sezónne + , - 

 

 

 

 

Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti v okrese Dolný Kubín  

                              v rokoch 2017 až 2019 

               2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19831 EAO 

počet UoZ 1852 1799 1709 1610 1571 1466 1382 1380 1346 1285 1227 1262   

 počet UoZ-disp. 1660 1598 1502 1419 1404 1322 1245 1248 1198 1122 1050 1087   

 miera v %-disp. 2017 8,37 8,06 7,57 7,16 7,08 6,67 6,28 6,29 6,04 5,66 5,29 5,48   

                             

 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19595 EAO-3.Q 
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počet UoZ 1260 1232 1162 1121 1143 1144 1155 1134 1157 1135 1113 1071 19518 

EAO -

4.Q 

počet UoZ-disp. 1076 1042 982 928 949 964 971 947 952 951 941 886   

 
miera v %-disp. 2018 5,49 5,32 5,01 4,74 4,84 4,92 4,96 4,83 4,86 4,87 4,82 4,54   

                             

 
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19495 

EAO- 

1.Q 

počet UoZ 1177 1199 1154 1067 1052 1075 1085 1060 1067 1059 1093 1128 19627 

EAO -

2.Q 

počet UoZ-disp. 1006 1043 991 896 859 885 886 869 874 851 883 926 19797 

EAO- 

3.Q 

miera v %-disp. 2019 5,16 5,35 5,08 4,57 4,38 4,51 4,48 4,39 4,41 4,29 4,46 4,67 19815 

EAO -

4.Q 

 

 

 

1.1. Využívanie AOTP v roku 2019 

Každým rokom narastá záujem o využívanie nástrojov APTP  a čerpanie finančných 

príspevkov, ktoré poskytuje  ÚPSVaR v Dolnom Kubíne. 

Realizáciu opatrení a nástrojov aktívnej politiky trhu práce má na starosti 20 zamestnancov 

odboru služieb zamestnanosti. Každý so zamestnancov je vo svojej príslušnej oblasti 

odborníkom , ktorý dokáže poskytnúť žiadateľom – resp. klientom relevantné informácie 

a rady.  

Nástroje AOTP sú zamerané na širokú oblasť podpory zamestnanosti v okrese Dolný 

Kubín. Príspevky v roku 2019 využili nielen samosprávy, ŽSK a nimi zriadené organizácie, 

ale aj neziskové organizácie, občianske združenia a ostatní zamestnávatelia  ( napr.: §§ 50, 52, 

52a, 50j zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ďalej len zákon o službách zamestnanosti).  

V roku 2019 bol tradične pomerne veľký záujem o čerpanie príspevkov pre 

začínajúcich podnikateľov ( §§ 49 a 57 zák. č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti), čím 

ÚPSVaR prispieva k podpore malých a stredných podnikateľov.  

ÚPSVaR nezabúda ani zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú občanov so zdravotným 

postihnutím a ktorí môžu čerpať príspevky napr. prostredníctvom  §§ 59 a 60 zák. č.5/2004 Z. 

z. o službách zamestnanosti.  

Veľká pozornosť bola v roku 2019 venovaná mladým ľuďom do 29 rokov a podpore 

vytvárania nových pracovných miest , prostredníctvom čerpania príspevkov cez NP Praxou 

k zamestnaniu, NP Praxou k zamestnaniu 2, NP Úspešne na trhu práce ( aktivita č. 2).  

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

miera v %-disp. 2017

miera v %-disp. 2018

miera v %-disp. 2019
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NP Praxou k zamestnaniu 2 je pre zamestnávateľov zaujímavý a atraktívny, nakoľko 

ÚPSVaR poskytuje až 95% z CCP prijatého zamestnanca. Zamestnávateľovi nevzniká 

povinnosť udržania pracovného miesta po uplynutí podporovanej doby, čo je 9 mesiacov. 

 Okrem uvedených možností mohli v roku 2019 využiť mladí UoZ do 29 rokov 

čerpanie príspevkov z NP Reštart pre MUoZ, NP Reštart pre MUoZ-2. Cieľom týchto 

projektov je zlepšenie postavenia mladých ľudí vo veku do 29 rokov na trhu práce, zvýšenie 

ich zamestnateľnosti,  podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Zvyšovanie, 

prehlbovanie praktických a teoretických skúsenosti a získavanie pracovných návykov. 

Finančný príspevok je poskytovaný mladým UoZ , ktorí si nájdu zamestnanie a sú vyradení 

z evidencie UoZ z dôvodu vzniku pracovného pomeru a boli vedení v evidencii úradu 

minimálne 1 mesiac. Príspevok je poskytovaný mesačne počas minimálne 1 mesiaca 

a maximálne počas 12 mesiacov vo výške 126,14 Eur počas prvých 6 mesiacov a vo výške 

63,07 Eur počas ďalších 6 mesiacov. 

Čerství absolventi stredných a vysokých škôl majú možnosť nadobudnúť tak veľmi potrebnú 

odbornú prax a skúsenosti s využitím príspevku v zmysle § 51 zák. č.5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti, ktorý bol v roku 2019 financovaný prostredníctvom NP Absolventská prax 

štartuje zamestnanie – aktivita č. 1. O absolventskú prax zo strany absolventov je však 

záujem nižší, z dôvodu pre nich nezaujímavej výšky príspevku a tiež z dôvodu obmedzenia 

možnosti pracovať počas vykonávania absolventskej praxe na dohodu u zamestnávateľa. 

Podporu zamestnávateľom pri vytváraní nových pracovných miest pre absolventov pomáha aj 

príspevok cez Národný projekt Úspešne na trhu práce. Tento NP má dve aktivity. Cez 

aktivitu č. 1 je financovaný §51a) zák. č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, príspevok na 

prvé pravidelne platené zamestnanie. Cez aktivitu č.2 je poskytovaný príspevok na 

samozamestnanie UoZ.  

Záujem o aktivitu č.1 zo strany zamestnávateľov je nižší, keďže v ponuke je oveľa 

atraktívnejší národný projekt „Praxou k zamestnaniu 2“.  

Vyšší záujem sa predpokladá až v prípade ukončenia uvedeného projektu. 

Pozornosť bola venovaná aj klientom , ktorí sú v evidencií viac ako 12 po sebe 

nasledujúcich mesiacov , t.j. dlhodobo nezamestnaní  ( viď. § 8 písm. c) zák. č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti). Uvedená skupina klientov mohla vyžiť príspevok prostredníctvom 

NP Reštart pre DEN ( oparenie č. 1.) za podmienky, zamestnania sa prostredníctvom 

pracovného pomeru uzatvoreného pracovnou zmluvou.  

Medzi znevýhodnených UoZ v zmysle § 8 písm. b) zák. č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti, patria občania starší ako 50 rokov. Pre zamestnávateľov, ktorí  vytvorili 

pracovné miesto pre občana staršieho ako 50 rokov sme v minulom roku ponúkali možnosť 

čerpania príspevkov prostredníctvom NP Chceme byť aktívni na trhu práce ( 50+). 

O čerpanie príspevkov v uvedenom projekte, žiaľ v r .2019 požiadal iba 1 zamestnávateľ. 

Vzhľadom na prijaté uznesenie Vlády SR pre školský rok 2019/2020, ktoré súviselo so 

zavedením obedov zadarmo pre žiakov v základných školách, boli realizované 2 projekty na 

podporu personálneho zabezpečenia školských jedální a to NP Zabezpečenie  podmienok na 

výkon práce v školskej kuchyni a projekt Pracuj v školskej kuchyni. Realizácia projektu 

Pracuj v školskej kuchyni prispela najmä k zvýšeniu personálnych kapacít v školských 

kuchyniach v základných školách v okrese Dolný Kubín,  ktoré zabezpečujú stravovacie 

služby. Projekt bol realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, zameranej na poskytovanie 

finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý 

prijme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny. Národný projekt 

Zabezpečenie podmienok na výkon práce v školskej kuchyni vznikol ako podpora 

projektu „Pracuj v školskej kuchyni“. Cieľom projektu bolo zabezpečenie podmienok na 

výkon prác v školskej kuchyni formou školenia a vykonania skúšky na získanie hygienického 

minima UoZ.  

Národný projekt Zosúladenie rodinného a pracovného života je jedným z radu 

opatrení MPSVR SR, podporujúcich zlepšenie podmienok pre zamestnanosť osôb s 
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opatrovateľskými povinnosťami v rámci iniciatívy Európskej komisie „Nový začiatok na 

riešenie problémov rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktorým čelia 

pracujúce rodiny“. Jeho cieľom je špecificky zvýšiť zamestnanosť uchádzačov o zamestnanie, 

ktorými sú ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do 6 rokov 

a osamelé dospelé osoby žijúce s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich 

starostlivosť, alebo starajúce sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej 

dochádzky. 

 

V priložených tabuľkách uvádzame prehľad o počtoch uzatvorených dohôd (nových) 

v roku 2019 s občanmi a so zamestnávateľmi (resp. právnickými osobami) 

a o zazáväzkovaných sumách k týmto dohodám.  

 

§/NP – pre občana 

§/NP 

počet 

uzatvorených 

dohôd 

počet 

vytvorených 

podporených 

PM 

zazáväzkovaná suma 

(Eur) 

§32 1  0 15,40 

§49 38 38 150464,49 

§51 23 24 12217,17 

§52 9 9 0,00 

§52a 54 54 67348,80 

§53 214 221 122315,03 

§53a 1 1 2976,00 

§53c 1 1 4000 

§57 3 3 15964,32 

§54 NP Reštart 

MUoZ-2 127 127 144178,02 

§54 NP Reštart 

opatrenie č.1 7 7 4099,55 

§54 NP Reštart 

opatrenie č.2 8 8 9568,32 

§54 NP UnTP 

aktivita č.2 0 0 0,00 

Výkon práce v škol. 

kuchyni 8 8 553,00 

Spolu 494 501 533 700,10 € 

 

§/NP pre právnickú osobu 

§/NP 

počet 

uzatvorených 

dohôd 

počet 

vytvorených/ 

podporených 

PM 

zazáväzkovaná suma 

(Eur) 

§50 4 6 13929,19 

§50j 17 25 146254,32 

§51 21 24 0,00 

§52 6 9 2873,34 

§52a 23 54 7323,84 

§54 NP Reštart 

opatrenie č.2 6 8 2234,88 
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§54 NP UnTP aktivita 

č.1-§51a 9 11 57701,89 

§54 NP 50+ 1 1 4540,68 

§54 Praxou k 

zamestnaniu 6 6 35590,95 

§54 Praxou k 

zamestnaniu 2 18 12 137612,79 

§59 4 4 34921,68 

§60 56 88 329637,32 

Pracuj v školskej 

kuchyni 8 11 67213,11 

Zosúladenie rodinného 

a pracovného života 2 0 18981,84 

Spolu 181 261 858 815,83 € 

 

Okrem možnosti využívania nástrojov APTP, ktoré smerujú k podpore zamestnanosti 

vo forme tvorby nových pracovných miest, podpory mobility za prácou príp. dobrovoľníctva 

a podpory udržiavania pracovných návykov u UoZ, ÚPSVaR v Dolnom Kubíne ponúka 

svojím klientom z radov evidovaných nezamestnaných možnosti využívania služieb 

odborného poradenstva a vzdelávania. 

V rámci odborného poradenstva a vzdelávania sa v r. 2019 realizovali nasledovné NP : 

 

§54 ods. 1 písm. d) – Pripravený na prácu 

Projekt Pripravený na prácu je zameraný pre UoZ, ktorí majú záujem o neakreditovaný 

vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie a následne o akreditovaný vzdelávací program 

Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe. V roku 2019 sa do projektu zaradilo spolu 94 

UoZ, z toho 22 UoZ bolo dlhodobo nezamestnaných a 27 UoZ bolo vo veku do 29 rokov. 

 

§ 54 ods. 1 písm. d) – NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo 

nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie ( ďalej len NP PIP ) 

§ 54 ods. 1 písm. d) – NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo 

nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie – aktivita č.1 (Bilancia kompetencií) a aktivita č. 

2 - je zameraný na poskytovanie individualizovaných služieb podporujúcich  ťažko 

umiestniteľných DN UoZ pri nachádzaní pracovného uplatnenia na trhu práce 

prostredníctvom poradenského procesu realizovaného formou individuálnych, skupinových 

a individualizovaných poradenských aktivít. Poskytovateľom poradenského programu 

Bilancie kompetencií je skupina dodávateľov Erves n. o., K.A.B.A. Slovensko a 

subdodávateľom je Mgr. Ľuboš Gottwald. DN UoZ je navyše poskytnutý aj príspevok  na 

cestovné a stravné vo výške 4,64 Eur za každý absolvovaný deň poradenského procesu. 

Časový harmonogram realizácie národného projektu je od 1.1.2018 – 31.08.2021 a cieľovou 

skupinou sú DN UoZ počas obdobia realizácie NP Podpora individualizovaného poradenstva 

pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. 

Zloženie skupín oboch aktivít bolo homogénne, s rôznym stupňom vzdelania, 

s rôznym vekom. Na trhu práce sa uplatnili skôr mladší UoZ a starší, ktorí sa zúčastnili 

výberových konaní boli odmietnutí z dôvodu rizika vyššieho veku. Prekážkou pre ktorú sa 

DN UoZ  nedarí uplatniť na trhu práce je strata pracovných návykov, denného pracovného 

režimu a časté požívanie alkoholických nápojov. Medzi ďalšie dôvody patrí aj nízke finančné 

ohodnotenie za prácu s nižšou kvalifikáciou a dochádzanie za prácou z dôvodu chýbajúcich 

spojov potrebných pri prestupoch hromadnými dopravnými prostriedkami  ako aj absencia 

spojov ako takých. 
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 Za úspech považujeme zaradenie DN UoZ do pracovného procesu (v rámci Bilancie 

kompetencií bolo po skončení poradenského procesu podpísaných 9 pracovných zmlúv, 1 

klient začal podnikať, v rámci aktivity č. 2 po skončení poradenského procesu bolo 

podpísaných 14 pracovných zmlúv, 4 klienti začali podnikať), aktiváciu v rámci 

dobrovoľníckej činnosti § 52a (v rámci Bilancie kompetencií boli po skončení poradenského 

procesu zaradení 2 UoZ) a zaradenie na ďalšie vzdelávanie (v rámci aktivity č. 2 boli zaradení 

4 UoZ). 

V roku 2019 bolo do NP PIP, aktivita č. 2 zaradených 65 dlhodobo nezamestnaných UoZ. 

Do aktivity č. 1 Bilancia kompetencií bolo zaradených 43 dlhodobo nezamestnaných UoZ 

napriek tomu, že dohodu podpísalo 45 UoZ (1 UoZ nenastúpil z dôvodu PN a 1 UoZ podpísal 

pracovnú zmluvu pred vstupom do aktivity). 

 

Cieľom projektu „Vzdelávanie UoZ“ je zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť 

nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, 

starších a zdravotne postihnuté osoby. 

V roku 2019 prejavili UoZ najväčší záujem o kurzy: anglický jazyk, účtovníctvo, získanie 

vodičského oprávnenia skupiny C, kvalifikačná karta vodiča, strážna bezpečnostná služba a 

zváranie. 

 

Cieľ NP „Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie – 2“ je podporiť 

zamestnateľnosť mladých UoZ (ďalej aj „MUoZ“) prostredníctvom prípravy na trh práce 

formou rekvalifikácie, posilnením kľúčových kompetencií, alebo vzdelávaním a prípravou pre 

trh práce z vlastnej iniciatívy MUoZ. 

V roku 2019 bol najväčší záujem u MUoZ o kurz účtovníctva a získanie vodičského 

oprávnenia skupiny C. 

 

Cieľ NP „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie – 2“  je podporiť zamestnateľnosť 

uchádzačov o zamestnanie (UoZ) a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ZUoZ) 

prostredníctvom rekvalifikácie alebo posilnením kľúčových kompetencií. 

V roku 2019 bol najväčší záujem u UoZ o kurz účtovníctva a odbornú prípravu na skúšku 

typu S podľa zák.č.473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. 

 

V tabuľke prinášame prehľad jednotlivých NP s počtom zaradených UoZ a počtom 

umiestnených UoZ po realizácií aktivít jednotlivých NP. 

 

Národný projekt 

Počet zaradených 

UoZ 

Počet umiestnených 

UoZ na TP 

Podpora individualizovaného 

poradenstva ( aktivita č.1 ) 43 9 

Podpora individualizovaného 

poradenstva ( aktivita č.2 ) 65 14 

Vzdelávanie UoZ 18 14 

Vzdelávanie mladých  UoZ -2 19 6 

Vzdelávanie UoZ - 2 25 10 

 

Okrem realizácie uvedených národných projektov boli klientom poskytnuté aj odborné 

poradenské služby v zmysle §43 zák. č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o službách zamestnanosti ). 

 

§ 43 Odborné poradenské služby zahŕňajú sériu aktivít, ktoré umožňujú ľuďom 

uvedomovať si svoje silné stránky, schopnosti a hodnoty, vnímať seba pozitívne vo vzťahu k 

budúcnosti, plánovať a uskutočňovať aktivity, ktoré ich posúvajú dopredu. Poradenstvo 
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prispieva k samostatnosti  klienta. Hlavným cieľom poradenstva je rozvoj zručností pre 

riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy, ktoré potom môžu využívať v priebehu 

celého života, je postavené na intenzívnej, systematickej a dlhodobejšej práci. 

V rámci odborných poradenských služieb ( ďalej len OPS ), ktoré boli zabezpečené úradom 

(interne) sa v roku 2019 realizovali individuálne OPS, tvorby IAP (individuálny akčný plán) 

podľa časového harmonogramu poradcu a v zmysle zákona o službách zamestnanosti. V 

danom roku sa zapojilo 134 UoZ, z toho dlhodobo nezamestnaných 54 UoZ. IAP bolo 

poskytnuté 25 UoZ s ukončeným základným vzdelaním. 

Počet všetkých stretnutí na OPS s klientmi v rámci OPS, IAP:  507 stretnutí. 

Do OPS pre UoZ do 29 rokov veku  sa zapojilo 55 UoZ a pre 18 klientov  boli realizované 

skupinové poradenské aktivity.  

 

Projekt Zvýšenou aktivitou k zamestnaniu (ZAZ) 

V roku 2019 pokračovala realizácia projektu pre dlhodobo nezamestnaných Zvýšenou 

aktivitou k zamestnaniu (ZAZ). 

Cieľom projektu je: 

-     intenzívnejšia práca s dlhodobo evidovaným UoZ 

- zvýšiť zamestnateľnosť dlhodobo evidovaných UoZ  

- znížiť dlhodobú nezamestnanosť 

- poskytnúť dlhodobo evidovaným UoZ nové vedomosti, zručnosti a schopnosti pre 

uplatnenie sa na trhu práce   

- zvýšiť záujem UoZ uplatniť získané zručností, znalosti a praktické  skúsenosti na trhu 

práce 

- využívať portál www.istp.sk na vytvorenie osobných profilov UoZ a párovanie  

požiadaviek UoZ s požiadavkami zamestnávateľov  

Do projektu ZAZ bolo v r. 2019 zaradených 23 dlhodobo nezamestnaných UoZ. 

Aktivizácia týchto UoZ prebiehala viacerými spôsobmi. UoZ so znalosťami práce obsluhy PC 

si aktivizovali svoj profil na ISTP. UoZ zaradení do projektu sa zúčastnili skupinových 

informačno - poradenských stretnutí  a tiež im boli poskytnuté odborné poradenské služby. 

UoZ zapojenými do projektu boli častejšie pozývaní na kontakty a častejšie im boli ponúkané 

voľné pracovné miesta, či nástroje APTP. Veľká časť dlhodobo nezamestnaných UoZ 

zaradených do projektu však potrebuje dlhodobejšiu intenzívnu prácu odborných poradcov na 

prekonanie prekážok pri zaraďovaní na TP.   

V priebehu roku 2019 bol projekt Zvýšenou aktivitou k zamestnaniu pozastavený z dôvodu, 

že na túto cieľovú skupinu boli zamerané iné projekty APTP, predovšetkým Bilancia 

kompetencií a Projekt individualizovaného poradenstva, opatr. č. 2. 

V úvodných mesiacoch roku 2020 bude úrad v tomto režime pokračovať. 

  

Aktivačné centrum 

 

 Veľkú úlohu v uplatňovaní a využívaní nástrojov AOTP má aj činnosť aktivačných 

centier (ďalej len AC)  , ktoré vznikli pred cca 5 – timi rokmi. Cieľom vzniku AC, bola 

potreba motivovať a aktivizovať občanov , ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi k istej 

zásluhovosti a zároveň umožniť týmto občanom získať k základnej dávke v hmotnej núdzi 

aktivačný príspevok za výkon aktivačných prác. 

Povinnosť odpracovať si dávku v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne určuje 

zákon z 26. novembra 2013, Z. z. č. 417/2013 § 10 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

Prvým krokom k úspešnému začatiu predchádza vytváranie dohôd medzi organizátorom 

a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. AC uzatvára dohody, ktoré určujú podmienky 

http://www.istp.sk/
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medzi organizátorom a úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Dohoda s organizátorom 

nadobúda účinnosť dňom podpisu. Tu by sme chceli pozdvihnúť kooperatívnosť 

organizátorov, teda predovšetkým starostov a primátora mesta Dolný Kubín. 

Do aktivačnej činnosti sme v roku 2019 zapojili všetky obce v okrese Dolný Kubín 

a samozrejme tak aj mesto Dolný Kubín. Úspešne sa nám podarilo aktivovať všetky obce aj 

mesto. Následne na platnosť dohôd sme začali postupne oslovovať poberateľov dávky 

v hmotnej núdzi, ktorí si mali túto dávku odpracovať, ak chceli dávku poberať i naďalej. 

S poberateľmi sme začali uzatvárať ponuky, ktoré určujú jasné podmienky, obdobie odrábania 

aktivačných prác ako aj dátum začatia aj skončenia aktivačných prác. Ako aj dohoda s obcou, 

tak aj samotná ponuka obsahovala pracovné činnosti, ktoré dostali k dispozícii všetky 

aktivačné centrá. Z toho vyplývalo, že každý občan vedel o akú prácu sa jedná, čiže bolo na 

každého zvážení, či ponuku s aktivačným centrom príjme alebo odmietne. Aktivačné práce sa 

týkajú predovšetkým údržby, úpravy a čistoty verejných priestranstiev, údržba klzkých 

povrchov v zimných mesiacoch, čistenie vodných plôch, kanálov, pomoc pri čistení 

nelegálnych skládok odpadov, údržba cintorínov, práce v školských zariadeniach, údržby 

pamiatok, administratívna činnosť atď.  

Odpracovávanie v rozsahu 32 hodín mesačne sa vykonáva formou: 

a) menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú 

organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, 

b) dobrovoľníckej činnosti, 

c) prác na predchádzanie mimoriadnej situácii,  vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri 

odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie. 

Po podpísaní ponúk s poberateľmi, ktorí ponuku prijali, začali poberatelia svoju dávku 

odrábať. Tu nastupujú koordinátori z aktivačného centra, ktorí aktivačnú činnosť kontrolujú 

a sledujú mesačné výkazy, resp. dochádzky o splnení podmienky odpracovania si 32 hodín 

mesačne. Na konci každého mesiaca sa dochádzky vyhodnotia v ISSZ a posúvajú sa na 

oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, ktoré na základe dochádzok, priznáva resp. nepriznáva 

dávku v hmotnej núdzi.  Musíme vyzdvihnúť prácu tzv. pomocných koordinátorov v obciach 

a samozrejme aj v meste Dolný Kubín. Kooperácia je zo strany pomocných koordinátorov na 

veľmi vysokej úrovni. Taktiež vyzdvihneme aj spoluprácu so starostami obcí, ktorí sú 

v každej situácii ochotní pomôcť, riešiť a dbať o dobro poberateľov dávky v hmotnej núdzi.           

Každý poberateľ dávky v hmotnej núdzi, ktorý prijme ponuku, musí mať školenie BOZP, 

ktoré zabezpečuje organizátor a taktiež keďže ide o pracovnú činnosť, kde môžu hroziť riziká 

úrazu je každý poberateľ dávky v hmotnej núdzi, ktorý ponuku prijal poistený. Úrazové 

poistenie zabezpečuje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje obciam, ktoré sa zapojili do aktivácie občanov 

podľa §10 Z. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi, pracovné a ochranné pomôcky. 

V závislosti od počtu aktivovaných občanov v jednotlivej obci, poskytujeme organizácii 

pracovné a ochranné pomôcky. Obciam sme tak poskytli z pracovných pomôcok metly, 

lopaty, hrable, krompáč, nožnice na strihanie konárov, motyky, vidly, sekery atď. 

Z ochranných pomôcok pracovnú obuv, zimné kabáty, rukavice, reflexné vesty.  

 

Aktivačné centrum k 31.12.2019 uzavrelo dohody na §10 s: 

 

- 24 obcami (všetky obce a mesto v okrese Dolný Kubín) 

-   4 organizátormi dobrovoľníckej činností (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. 

N. Jégé Dolný Kubín, OZ EDUKOS Dolný Kubín, OZ Dobrý Pastier Kláštor pod 

Znievom, Obec Zázrivá). 
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Tabuľka č. 1: § 10 - Počet vhodných poberateľov DvHN a počet poberateľov, ktorí dávku 

odpravovali  

 
 §10 počet  

vhodných poberateľov DvHN 

§10 počet poberateľov 

DvHN čo odpracovali 

Január 59 25 

Február 65 35 

Marec 48 45 

Apríl 56 45 

Máj 77 37 

Jún 68 33 

Júl 52 28 

August 53 26 

September 52 22 

Október 50 21 

November 49. 22 

December 57 21 

PRIEMER 57 30 

 

V roku 2019 bolo vhodných na aktiváciu na §10 v priemere 57 poberateľov DvHN. Dávku si 

odpracovalo mesačne v priemere 30 poberateľov DvHN 

Zvyšní občania sú poberatelia dávky v hmotnej núdzi, ktorí sú v správnom konaní, odovzdali 

úradu doklady o existencii pracovného vzťahu, obec nemá vhodnú prácu, poberatelia, ktorí 

ponuku prijali, ale neodpracovali stanovený počet hodín, poberatelia, ktorí ponuku odmietli, 

poberatelia, ktorí sú v riešení, zaradení na projekty ÚP, tehotné ženy... 

 

§ 12   

 

Cieľom poskytovania Aktivačného príspevku je aktivácia a motivácia občanov v hmotnej 

núdzi k zvýšeniu ich účasti na riešení svojej životnej situácie. Aktívna činnosť ich má 

motivovať k tomu, aby si počas poberania PvHN zvýšili príjem vlastným pričinením, najmä 

vlastnou prácou a udržali si, prípadne získali pracovné návyky 

 

Aktivačné centrum k 31.12.2019 uzavrelo dohody na §12 s: 

 

- 24 obcami (všetky obce a mesto v okrese Dolný Kubín) 

- 4 organizátormi dobrovoľníckej činností (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou 

Dolný Kubín, OZ EDUKOS Dolný Kubín, Obec Istebné, Sokoliari Kráľa Svätopluka 

Oravský Podzámok) 

 

 

Tabuľka č. 1: § 12 - Počet vhodných poberateľov DvHN a počet poberateľov, ktorí dávku 

odpravovali podľa §12 

 
 §12 počet  

vhodných poberateľov DvHN 

§12 počet poberateľov 

DvHN čo odpracovali 

Január 25 25 

Február 31 30 

Marec 27 23 

Apríl 29 26 

Máj 28 23 

Jún 22 20 

Júl 19 16 

August 22 18 

September 20 18 
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Október 24 21 

November 24 18 

December 25 19 

PRIEMER 24 21 

 

 

V roku 2019 bolo vhodných na aktiváciu na §12 v priemere 24 poberateľov DvHN.  

Aktivačný príspevok si v priemere odpracovalo 21 poberateľov DvHN 

Zvyšní poberatelia buď doložili doklad o dočasnej PN, alebo dohodu o pracovnej činnosti. 

 

Z analýzy vyplýva, že AC pracuje so všetkými poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. 

 

Snahou AC je naďalej aktivovať poberateľov dávky v hmotnej núdzi  v našom regióne.  

Chceme prispievať k úspešnému zapájaniu sa občanov do aktivačných prác, ktoré ako sa 

ukázalo v priebehu fungovania procesu aktivácie, sú prospešné pre organizátorov, ktorí 

hodnotia pomoc občanov veľmi kladne, ale aj pre samotných poberateľov dávky v hmotnej 

núdzi, ktorí  pri vykonávaní aktivačných prác, nestrácajú svoje pracovné návyky.  

 

Zamestnávanie cudzincov 

 

ÚPSVaR Dolný Kubín vydal v minulom roku 71 potvrdení o možnosti obsadenia voľného 

pracovného miesta pre účely jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie, z toho 64 

súhlasných a 7 nesúhlasných. Najväčší podiel tvorilo 55 Ukrajincov, šiesti Indovia, deviati 

občania Srbska, jeden príslušník Bosny a Hercegoviny a jedna Američanka. Príslušníci tretích 

krajín pracujú v okrese Dolný Kubín vo veľkej väčšine na operátorských pozíciách, ale aj ako 

operátori CNC, nástrojári a špecialisti hutníci. Vysokoškolské profesie zastupujú dvaja zubní 

technici, lekár a lektorka anglického jazyka. Zamestnávanie cudzincov má stúpajúci trend. 

Okrem žiadostí na jednotné povolenie zamestnávatelia tiež využívajú možnosť zamestnať 

cudzincov na sezónu, najviac na 90 dní v roku, minulý rok požiadali 43 krát, prevažne 

príslušníkov z Ukrajiny. 

 

 

2. Prognóza vývoja trhu práce 
 

Určenie a kvantifikácia hlavných cieľov úradu pre rok 2020 

 

Pri prognóze vývoja situácie na trhu práce predpokladáme, že v dôsledku existencie 

celosvetovej pandémie COVID - 19 dôjde k rozsiahlemu rušeniu pracovných miest 

a nezamestnanosť vo všetkých parametroch bude narastať. 

       

Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo: 19 856 

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2019: 926 

MEN k 31. 12. 2019: 4,67  % 

Plán ku koncu roku 2020 

Plánovaný disponibilný počet UoZ k 31.12.2019: 1100 

Plánovaný MEN k 31.12.2019: 5,53  % 

Zvýšenie počtu disponibilných UoZ: 174 

 

Dlhodobo nezamestnaní UoZ (DN UoZ) 

Počet DN UoZ k 31.12.2019: 243 

Plánovaný počet DN UoZ k 31.12.2020: 280 
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Plánované zvýšenie počtu DN UoZ o: 37 

Mladí do 29 rokov 

Počet mladých do 29 rokov k 31.12.2019: 373 

Plánovaný počet mladých do 29 rokov k 31.12.2020: 390 

Plánované zvýšenie počtu mladých do 29 rokov o: 17 

 

 

3. Noví investori v regióne a hromadné prepúšťanie 

  Úrad nemá informácie o príchode významného nového investora  do regiónu v najbližšom 

období.  

 V dôsledku  existencie celosvetovej pandémie COVID -19 predpokladáme pokles tvorby 

nových pracovných miest a rušenie už existujúcich VPM hlavne v oblasti služieb.  
V okrese bolo  nahlásené 1 hromadné prepúšťanie (02/2020) u zamestnávateľa Výroba 

konfekcie, s.r.o. Krivá. Zamestnávateľ zrušil celú výrobu a prepustil všetkých 31 

zamestnancov. Prevádzka firmy aj ohrození zamestnanci sú z okresu Námestovo. 

 

 

4. Priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu pre rok 2020 

 

V ÚPSVaR D. Kubín pôsobia dvaja agenti VPM. V r. 2019 bolo od 884 

zamestnávateľov nahlásených celkovo 1928 VPM. Najviac voľných pracovných miest 

nahlásených ÚPSVR v Dolnom Kubíne v roku 2019  bolo v strojárskom  priemysle –  

montážny robotník, operátor výroby ( 289), ďalej v profesiách čašník (250), kuchár (214) 

predavač (47), vodič (32), stavebný robotník (17). 

Pre rok 2020 predpokladáme nahlásenie  1400 voľných pracovných miest od 

zamestnávateľov. 

V roku 2019 bolo  prostredníctvom ÚPSVaR realizovaných 55 výberových konaní. Pre rok 

2020 predpokladáme realizovanie  40 výberových konaní, V rámci spolupráce so 

zamestnávateľmi predpokladáme  v roku 2020  380 osobných návštev u zamestnávateľov. 

Pre rok 2020 bude pre ÚPSVaR D. Kubín prioritnou skupinou  UoZ skupina mladých UoZ do 

29 rokov veku a skupina dlhodobo nezamestnaných UoZ. Na tieto skupiny UoZ budú 

zamerané hlavné aktivity podpory v oblasti sprostredkovania aj v oblasti ponuky nástrojov 

APTP. 

 

Tabuľka s 10 najväčšími zamestnávateľmi  v okrese D. Kubín: 

 

 

Názov zamestnávateľa: Počet zamestnancov 

k 31.12.2019 

MIBA Sinter Slovakia, s.r.o. 931 

Dolnooravská nemocnica L. N. Jégého Dolný Kubín 727 

Klauke Slovakia, s.r.o D. Kubín 557 

OFZ, a.s., Oravský Podzámok, Široká 381 452 

Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín, s.r. o. 461 

Nobel Automotive Slovakia, s.r.o. 437 

MAHLE Engine Components Slovakia, s.r.o. 332 

Hoval, s.r.o. Istebné 249 

SEZ, a.s., Dolný Kubín 219 

Scame-Sk, s.r.o. D. Kubín 147 
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 Vývoj počtu nahlásených VPM podľa profesií v rokoch 2014 – 2019                                                                                                                         

           PROFESIA 
Počet voľných pracovných miest 

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

ČAŠNÍK 32 52 88 50 66 250 

KUCHÁR 12 36 84 38 28 214 

MURÁR 1 11 13 13 34 20 

STOLÁR, TESÁR, NÁBYTKÁR 9 13 36 6 20 17 

KRAJČÍR – ŠIČKA 0 26 18 12 15 22 

PREDAVAČ 15 42 174 51 60 47 

ADMINISTÍVNY PRACOVNÍK, 

REFERENT 

10 15 65 17 7 17 

VODIČ  5 29 34 42 36 32 

OBRÁBAČ KOVOV, OBSLUHA CNC 5 17 117 120 44 11 

MONTÁŽNY PRACOVNÍK,  

OPERÁTOR VÝROBY 

35 112 625 661 466 289 

STAVEBNÝ ROBOTNÍK 4 33 64 74 47 17 

PRACOVNÍK BEZPEČNOSTNEJ 

SLUŽBY 

10 16 4 6 0 4 

LEKÁR, ZDRAVOTÁ SESTRA 0 0 23 12 7 2 

UPRATOVAČKA, CHYŽNÁ 0 0 24 32 22 37 

UČITEĽ, VYCHOVÁVATEĽ 0 0 17 5 11 21 

POMOCNÝ PRACOVNÍK A INÉ 

PROFESIE INDE NEZARADENÉ 

0 0 65 67 26 43 

       

CELKOVÝ POČET VPM 598 1065 1451 1994 1842 1928 

 

5. Projekty a programy § 54 + vybrané opatrenia 
 

Projekty a programy § 54          

(všetky aktivity spolu) + vybrané §§ 

Počet (prítok) zaradených UoZ, resp. počet (prítok)  

podporených UoZ 

Reálny 

prítok  

2019 

Prognóza 2020 

Predpokladaný 

počet všetkých 

zaradených 

z toho z toho 

DN UoZ Mladí do 29 r. 

NP HRADY, HRADY 3 0  0  0 0 

NP Praxou k zamestnaniu 10  0  0 0 

NP Praxou k zamestnaniu 2 12 32 0 32 

NP Absolventská prax štartuje zamestnanie 24  5  0 5 

NP Úspešne na trhu práce 11  6  0 6 

NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+) 1 0  0 0 

NP Cesta na trh práce 2 0 0 0 0 

NP Cesta na trh práce 3 0 0 0 0 

NP Reštart pre DNO vrátiť sa na TP 16 0 0 0 

NP Reštart pre mladých UoZ 2 154 0 0 0 

NP Šanca pre mladých 0 0 0 0 

NP Vzdelávanie UoZ 19 40 5 10 



17 

 

NP Podpora individualizovaného 

poradenstva pre DN UoZ 
108 78 78 4 

NP Vzdelávanie mladých UoZ 2 19 20 3 20 

Projekt Pripravený na prácu 94 15 3 5 

BAZ (prognóza iba BSK) 0 0 0 0 

ZAZ 23 0 0 0 

NP Podpora integračných podnikov 0 1 0 0 

NP Zosúladenie rodinného a pracovného 

života 
0 6 1 2 

Iné projekty a programy (doplňte)       

§ 49 38 6 0 0 

§ 50 4 5 2 0 

§ 50j 26 15 5 0 

§ 51 – ŠR (iba BSK) 0 0 0 0 

§ 52 8 6 6 1 

§ 52a 54 20 15 3 

§§ 53 + 53a + 53c 221 200 20 60 

§§ 53f + 53g 0 1 0 0 

§ 56 0 0 0 0 

§ 57 3 2 0 0 

§ 59 5 6 0 0 

§ 60 91 90 0 0 

Spolu 941 554 138 148 

 

V roku 2020 bude ÚPSVaR v Dolnom Kubíne prioritne venovať pozornosť najmä UoZ do 

29 rokov veku a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. Podporiť chceme aj ženy s 

rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do 6 rokov a osamelé dospelé 

osoby žijúce s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť, alebo 

starajúce sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky. Podporu pre 

uvedené skupiny klientov chceme financovať prostredníctvom národných projektov Praxou 

k zamestnaniu – 2, Vzdelávanie UoZ - 2, Vzdelávanie mladých UoZ – 2, Podpora 

individualizovaného poradenstva pre DN UoZ, Zosúladenie rodinného a pracovného života. 

Výraznou mierou chceme podporiť klientov, aby za prácou v prípade jej nedostatku v regióne, 

dochádzali a využili pri tom príspevky v zmysle §§ 53, 53a, 53c zák.č.5/2004 o službách 

zamestnanosti. 

 

6. Zhodnotenie AOTP za rok 2019 
 

V roku 2019 bolo na implementáciu  AOTP v územnom obvode úradu práce sociálnych 

vecí a rodiny Dolný Kubín  vynaložených (čerpaných) celkom 1.392.515,93 €, čo je 

o 283.636,01 € viac ako v roku 2018. Celkový počet aktivizovaných /zapojených UoZ resp. 

iných osôb a zamestnancov sa v roku 2019 oproti roku 2018 zvýšil. V roku 2019  Úrad práce 

sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín  intervenoval (aktivizoval, udržal, zaradil, zapojil do 

aktivít, poskytol FP a pod.) s využitím príspevkov a nástrojov AOTP celkom v  667 

prípadoch. Prostredníctvom vybraných AOTP a NP (pri ktorých je UoZ umiestnený na trh 

práce v rámci novovytvoreného pracovného miesta) bolo umiestnených na trhu práce 123 

UoZ čo je o 30 viac ako v roku 2018.  

Na využitie nástrojov AOTP v oblasti odborného poradenstva a vzdelávania bolo v roku 

2019 vyčerpaných spolu celkom 153.725, 54 € čo je o 32.018,55 € viac ako v roku 2018. 
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Celkový počet aktivizovaných /zapojených UoZ sa v roku 2019 oproti roku 2018 znížil. 90 

UoZ sa po ukončení aktivít odborného poradenstva a vzdelávania umiestnilo na trhu práce. 

 

 

Zoznam použitých skratiek: 

AC    aktivačné centrum 

AOTP   aktívne opatrenia trhu práce 

DN UoZ  dlhodobo evidovaný uchádzač o zamestnanie 

OPS  odborné poradenské služby 

UoZ  uchádzač o zamestnanie 

ÚPSVaR úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

VPM  voľné pracovné miesta 
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7.   Analýza a prognóza situácie v oblasti sociálnych vecí a rodiny za rok 2019 
 

7.1. Analýza a očakávané tendencie vývoja pomoci v hmotnej núdzi 

 

Tunajším  úradom  bola  v  roku 2019  poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi kumulatívne  

od  začiatku roka 2019  pre  332 žiadateľov,  čo  je 1 %  z celkového  počtu  obyvateľov.  

K 31. 12.2019  na oddelení HN, NV a ŠSD za oblasť hmotnej núdze a náhradného výživného  

počet evidovaných neúplných rodín s deťmi, úplných rodín s deťmi, dvojíc (manželia) 

a  samostatne posudzovaných osôb – slobodných poberateľov v štruktúre podstatne klesol.  

 

Tabuľka č. 1 – počet žiadateľov  o pomoc v hmotnej núdzi 

rok: 
počet 

žiadateľov: suma: 

2017 554 400 842 

2018 399 280 936 

2019 332 249 768                                                                                                                                                                               

                          

 
 

Celkom  bolo  pre  účely hmotnej núdze kumulatívne  od začiatku  roka  2019  vyplatených  

249 768,- Eur.  Na výšku vyplatenej sumy vplývali legislatívne zmeny, ako aj uskutočnené 

zmeny k 01.01.2019 – úprava dôchodkov a  zmeny týkajúce sa úpravy výšky príspevku na 

opatrovanie. 

 

Zo strany poberateľov dávky a príspevkov v hmotnej núdzi neklesá záujem o realizáciu 

aktivačnej činnosti a s tým súvisiace priznanie aktivačného príspevku -   11% z počtu 

žiadateľov priemerne za  rok 2019. Aktivačný príspevok bol v uplynulom období v priemere 

mesačne najviac poskytovaný z dôvodu vykonávania menších obecných služieb – pre 23   

poberateľov, z toho 20 poberateľov vykonávajúcich MOS pre obce a 3 poberateľov 

vykonávajúcich AČ pre úrad. Menej sa vyskytoval aktivačný príspevok pre  uchádzačov 

o zamestnanie, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu - pre 1 poberateľa v priemere mesačne za rok 

2019.  Aktivačný príspevok z dôvodu vzdelávania a prípravy pre trh práce bol   v uplynulom 

období  priemerne mesačne vyplácaný  pre 1 poberateľa dávky a príspevkov v hmotnej núdzi. 

 

Počet žiadateľov a počet vydaných rozhodnutí

hmotnej núdze v rokoch 2017 - 2019
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Príspevok na bývanie bol poskytnutý pre 37 %  z počtu žiadateľov priemerne za rok 2019. 

Z toho najviac pre poberateľov, ktorí sú vlastníkmi bytu, rodinného domu, resp. nájomcom 

uvedených objektov určených na trvalé bývanie v priemere za rok 2019 v 110 prípadoch. 

Príspevok na bývanie pre poberateľov bývajúcich v zariadení sociálnych služieb bol 

v priemere za rok 2019 poskytnutý pre 8 poberateľov, čo je v porovnaní s počtom 

poskytnutých príspevkov na bývanie z dôvodu práva doživotného bývania za rovnaké obdobie 

len o dva prípady viac.   

 

Ochranný príspevok bol v uplynulom období vyplatený   pre 14 % z počtu žiadateľov 

priemerne za  rok 2019. Ochranný príspevok bol v uplynulom období v priemere najviac 

poskytovaný z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu -  pre 27  poberateľov. Menej sa 

vyskytoval ochranný príspevok z dôvodu dosiahnutia veku na starobný dôchodok – 

v priemere za rok 2019 pre 10 poberateľov čo je o 6 viac ako poskytnutý ochranný 

príspevok z dôvodu priznaného invalidného dôchodku pri poklese schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť o viac ako 70%. 

 

Za uplynulé obdobie bol príspevok  pre nezaopatrené dieťa vyplatený v priemere   za rok 

2019 pre 22 poberateľov, čo je o 21 viac ako ochranný príspevok pre rodiča dieťaťa, 

ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa. 

K ustanoveniu osobitného príjemcu došlo v  110 prípadoch. Vecná dávka nebola 

v uplynulom období vyplácaná ani v jednom prípade.  

Osobitný  príspevok  bol  v  priemere  za  rok  2019  vyplatený  v 37  prípadoch vo výške  

23 397,- EUR. 

 

Tabuľka č. 2 – počet jednotlivých príspevkov vyplácaných v rámci pomoci v hmotnej 

núdzi 

rok 
aktivačný 
príspevok 

prísp.na 
bývanie 

ochranný 
príspevok 

osobitný 
príspevok 

príspevok na 
nezaop.dieťa 

2017 81 196 69 133 57 

2018 50 148 54 71 36 

2019 36 124 45 37 22 

 

 

 
 

V súvislosti s poskytovaním preddavkových dávok je nutné následné ich zúčtovanie, s tým 

súvisí zvýšená rozhodovacia činnosť, vznik pohľadávok štátu a následná komunikácia 

s oddelením ekonomiky.   

Terénna sociálna práca bola v priebehu roka 2019 vykonaná u 185 poberateľov. V priebehu 

roka 2019 bolo oddelením pomoci v hmotnej núdzi vydaných celkom  879 rozhodnutí.   
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Tabuľka č. 3 – počet vydaných rozhodnutí  za agendu hmotnej núdzi 

rok: 

počet 
vydaných 

rozhodnutí: 

2017 2097 

2018 1441 

2019 879 

 

Za sledované obdobie podali klienti len 3 odvolania. Dve boli druhostupňovým orgánom 

potvrdené a jedno bolo vzaté späť.  Očakávame, že miera poberateľov dávky a príspevkov 

v hmotnej núdzi v budúcnosti  bude mať klesajúcu tendenciu. 

 

7.1.1.  Analýza vývoja počtu poberateľov náhradného výživného 

 

V prípade náhradného výživného poskytol úrad náhradné výživné za povinného z dôvodu 

neplnenia si vyživovacej povinnosti kumulatívne od začiatku roka 2019 v 68 prípadoch 

v sume 38 861,- Eur a v 6 prípadoch z dôvodu, že oprávnenej osobe nevznikol nárok na 

sirotský dôchodok v sume  1 142,- Eur kumulatívne od začiatku roka 2018. Celkovo bolo 

náhradné výživné vyplatené za uplynulé obdobie  pre 74 žiadateľov v sume 40 002,- Eur. 

 

Tabuľka č. 4 – počet poberateľov náhradného výživného a čerpanie finančných 

prostriedkov 

rok: počet: suma: 

2017 91 48 761 

2018 79 47 093 

2019 74 40 002 

 

 
 

Jedná sa o agendu, pri ktorej je nutná komunikácia so súdmi, exekútormi, políciou, školami,  

oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

7.1.2.  Analýza vývoja počtu poberateľov dotácií 

 

Do pôsobnosti  oddelenia patria aj dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a na 

podporu výchovy k plneniu školských povinností. V rámci okresu Dolný Kubín je 24 

zriaďovateľov s počtom 35 škôl.   V uplynulom roku poskytol úrad dotácie na podporu 

výchovy k stravovacím návykom pre  deti MŠ  z rodín poberajúcich dávku a príspevky 

v hmotnej núdzi priemerne mesačne pre 4 deti, z rodín do ŽM priemerne mesačne pre 1 dieťa 

a  plošne priemerne mesačne pre 357 detí v celkovej sume 8 120,- EUR priemerne mesačne.  
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Pre  deti ZŠ do júna 2019  z rodín poberajúcich dávku a príspevky v hmotnej núdzi priemerne 

mesačne  pre  36  deti,  z  rodín  do  ŽM  priemerne  mesačne  pre  17 detí  v celkovej  sume  

1 212,- EUR priemerne mesačne. Pre  deti ZŠ od septembra 2019 plošne priemerne mesačne 

pre 2 617 detí   v celkovej sume 72 902,- EUR priemerne mesačne. Dotácie na podporu 

výchovy k plneniu školských povinností pre  deti z rodín poberajúcich dávku a príspevky 

v hmotnej núdzi a na dotácie  na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre  deti 

z rodín do životného minima boli  za rok 2019 vyplatené pre 78 detí v sume 1 295,- Eur. 

 

Dotácie na všetky deti školy neboli vyplácané za celé sledované obdobie ani u jedného 

zriaďovateľa, podobne ako aj dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu dávky 

a príspevkov v hmotnej núdzi. 

 

 

7.2.  Analýza a očakávané tendencie vývoja štátnych  sociálnych dávok 

 
Medzi štátne sociálne dávky pre rodičov, ktorí majú nezaopatrené deti partia predovšetkým 

prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na pohreb, 

príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na starostlivosť o dieťa a príspevky na podporu 

náhradnej starostlivosti o dieťa. Poskytujú sa na výchovu a výživu dieťaťa.  V priebehu roka 

2019 sa počet osobitných príjemcov  pohyboval okolo 77 osobitných príjemcov  

predovšetkým na prídavku na dieťa, čo je  o 39 viac ako v roku 2018. V zmysle § 14 ods. 2 je 

oprávnená osoba povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť 

platiteľovi písomne, alebo elektronicky akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná 

starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. 

V roku 2019 bol počet rodičov, ktorí si uvedenú oznamovaciu povinnosť splnili 408. 

 

Tabuľka č. 5 -  počet splnených oznamovacích povinností 

rok 
oznamovacia 

povinnosť 

2017 391 

2018 383 

2019 408 

 

Na oddelení hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok pracujú dve 

terénne pracovníčky v rámci Národného projektu rozvoja sociálnej práce v rodinnom 

prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny – EFEKTIVITA II na obdobie od 

31.12.2015 do 30.11.2020. Na základe  NP EFEKTIVITA II bola v roku 2019 vykonávaná 

terénna sociálna práca, sociálne poradenstvo a šetrenie v rodinách. Počas roka  bolo 

navštívených 525 rodín, čo v porovnaní s rokom 2018 je o 87 menej 

 

Tabuľka č. 6 – terénna sociálna práca vykonávaná na agende štátnych sociálnych dávok 
rok počet 

2017 631 

2018 612 

2019 525 

 

Práca bola zameraná na zisťovanie starostlivosti o deti, ktoré v danom mesiaci dovŕšili vek 

troch rokov, zisťovanie rodinných a sociálnych pomerov poberateľov prídavku na dieťa 

a rodičovského príspevku, taktiež v rámci nových prípadov koordinácie štátnych sociálnych 

dávok v rámci členských štátov EU. Táto práca bola veľkým prínosom a aj bude pre ďalší 

vývoj terénnej sociálnej práce na agende celého oddelenia.   
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Tunajším úradom boli v roku 2019  poskytované štátne sociálne dávky kumulatívne od 

začiatku roka 2019 pre 7 717 žiadateľov, čo je takmer 20 % z celkového počtu obyvateľov. 

V porovnaní s rokom 2018 možno konštatovať pokles o 164 žiadateľov.   

 

Tabuľka č. 7 – počet žiadateľov o štátne sociálne dávky 

rok 
žiadatelia o 
štátne dávky 

2017 7 756 

2018 7 881 

2019 7 717 

 

 

 
Za rok 2019 na štátne sociálne dávky poskytol úrad finančné prostriedky v celkovej výške na 

prídavku na dieťa 2 627 059,- Eur. V roku 2018 bolo na prídavku na dieťa kumulatívne 

vyplatených 2 543 406,- Eur, bol to nárast čerpaných finančných prostriedkov na 

prídavku na dieťa oproti roku 2018 o 83 653,- Eur.  

 

Tabuľka č. 8– počet poberateľov a čerpanie finančných prostriedkov prídavku na dieťa 

rok počet suma 

2017 5 273 2 536 008 

2018 5 278 2 543 406 

2019 5 173 2 627 059 

 

 

Na rodičovskom príspevku bolo vyplatených za rok 2019 kumulatívne  3 080 688,- Eur. 

V roku 2018 to bolo 2 954 645,- Eur. Opäť môžeme konštatovať, že sa zvýšilo čerpanie 

finančných  prostriedkov  na  rodičovskom  príspevku  oproti  roku 2018 a  to o čiastku 

126 043 Eur.   

 

Tabuľka č. 9 – počet poberateľov a čerpanie finančných prostriedkov rodičovského 

príspevku 

rok počet suma 

2017 1 619 2 899 077 

2018 1 680 2 954 645 

2019 1 700 3 080 688 

Počet žiadateľov o štátne sociálne dávky 

v rokoch 2017 - 2018 - 2019

7 756 7 881 7 717
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Na príspevku pri narodení dieťaťa bolo v roku 2019 vyplatených za rok kumulatívne 

300 123,- Eur. V roku 2018  to bolo 348 933,- Eur. Môžeme konštatovať, že došlo k poklesu 

čerpania finančných prostriedkov na tento príspevok a to o sumu 48 810,-  Eur.   

 

Na príspevok na pohreb bolo vyplatených za rok 2019 26 769,- Eur a v roku 2018 27 805,- 

Eur. Pokles bol v roku 2019 oproti roku 2018 o 1 036,- Eur, pričom sa výška príspevku 

nemenila.  

 

V roku 2019 bolo vyplatené na príspevku na starostlivosť o dieťa v rámci národného projektu 

„ Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne“49 000,- Eur a v roku 2018 

to bolo  46 760,- Eur. Zaznamenaný je nárast čerpania finančných prostriedkov oproti roku 

2018 a to o sumu 2 240,- Eur. Zo štátneho rozpočtu bolo čerpané na príspevok na 

starostlivosť o dieťa za rok 2019 kumulatívne 52 750,-  Eur. V roku 2018 to bolo 48 386,- 

Eur . Na tomto príspevku bol zaznamenaný v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nárast 

čerpania finančných prostriedkov a to predovšetkým z toho dôvodu, že o tento príspevok mali 

občania záujem  - teda pracujúce matky, ktoré sa starali o deti do troch, alebo šiestich rokov 

veku.   

 

Na príspevkoch v náhradnej rodinnej starostlivosti bolo v roku 2018 čerpaných 103 271,- 

Eur, v roku 2019 to bolo 146 187,- Eur kumulatívne za rok. Nárast bol o 42 916,- Eur.   

V priebehu roka na celkový počet poberateľov vplývalo niekoľko faktorov, ako napr. 

pôrodnosť, či úmrtnosť v okrese, skutočnosť, že občania migrujúci za prácou si začali žiadať 

resp. uplatňovať  nárok na rodinné dávky v členských štátoch európskej únie, kde vykonávali 

zamestnanie. Počet poberateľov ovplyvnil aj zánik nezaopatrenosti dieťaťa, z dôvodu 

ukončenia prípravy na budúce povolanie v priebehu roka 2019, resp. nepreukázania 

potvrdenia o návšteve školy. V neposlednom rade na počet vyplácaných prídavkov na dieťa  

vplývalo aj dosiahnutie vekovej  hranice podmieňujúcej nárok na poberanie prídavku na 

dieťa.  

 
Tabuľka č. 10 - počet poberateľov a čerpanie finančných prostriedkov vybraných príspevkov 

ŠSD 

rok narodenie dieťaťa pohrebné NRS 

  počet suma počet suma počet suma 

2017 415 331 730 332 26 450 78 102 978 

2018 438 348 933 349 27 805 84 103 271 

2019 377 300 123 336 26 769 73 146 187 

 

Počet poberateľov rodičovského 

príspevku a prídavku na dieťa 

za rok 2019

75%

25%

prídavky na deti

rodičovský

príspevok
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Prídavok na dieťa ako štátna sociálna dávka predstavuje čo do počtu poberateľov 

a vynaložených finančných prostriedkov najnáročnejšiu oblasť štátnych sociálnych dávok. Za 

sledované obdobie sa  prídavok vyplatil 5 173 poberateľom, v roku 2018 to bolo 5 278 

poberateľov t.j. pokles o 105 poberateľov.  

 

V súvislosti najmä s výplatou prídavku na dieťa   stúpali úkony, ktoré bolo potrebné vykonať. 

Náročnosť  agendy vyplývala  napríklad aj z častého zisťovania nároku na prídavok na dieťa 

v prípadoch štúdia na vysokých školách, kde sa nestáva už výnimočné prestúpenie študenta na 

viacero vysokých škôl v priebehu celkového štúdia. V zmysle novely zákona o prídavku na 

dieťa účinnej od 01.01.2014 sa prestala skúmať štandardná dĺžka štúdia u vysokoškolákov, čo 

malo pozitívny dopad v praxi u poberateľov prídavku na dieťa a to z toho dôvodu, že keď aj 

dieťa študent VŠ prekračovalo štandardnú dĺžku štúdia platiteľ pokračoval vo výplate 

prídavku na dieťa aj naďalej. V mesiaci máj a jún sledoval úrad ukončenie štúdia 

u vysokoškolákov a následne doručoval výzvy, aby  sa predchádzalo preplatkom 

neoprávnenou výplatou prídavku na dieťa. Priebežne poskytoval poradenstvo k uplatňovaniu 

si štátnych sociálnych dávok, ako aj  k uplatneniu si daňového bonusu. Za rok 2019 bolo 

celkovo  na štátnych sociálnych dávkach vydaných 993 rozhodnutí. V rámci koordinácie 

dávok do členských štátov EU bolo vydaných za rok 2019 15 rozhodnutí. 

 

Počet  žiadateľov oproti roku 2018 pri žiadostiach o predĺženú výplatu rodičovského 

príspevku na dieťa po uplynutí štandardnej dĺžky 3 rokov veku dieťaťa sa  znížil o 7 

žiadateľov. Celkovo požiadalo o predĺženie výplaty rodičovského príspevku v roku 2019  255 

občanov a v roku 2018 262 občanov. Vplyv na podávanie žiadostí malo určite sprísnenie 

lekárskych kritérií posudkových lekárov, ako aj zhoršenie zdravotného stavu detí.  

 

V rámci konania o predĺženie výplaty rodičovského príspevku boli v roku 2019 podané 2 

odvolania z toho  v obidvoch   prípadoch bolo rozhodnuté v rámci autoremedúry. Celkovo 

bolo na úseku štátnych sociálnych dávok podaných v roku 2019  teda len 2 odvolania.  Za rok 

2018 bolo na agende štátnych sociálnych dávok podaných 5 odvolaní. Zrejme  

v nasledujúcom období je možné očakávať pokles žiadostí o posúdenie nepriaznivého 

zdravotného stavu dieťaťa pre účely štátnych sociálnych dávok.  

  

V priebehu roka 2019 bolo potvrdených formulárov pre rodinné dávky  (E411, E401 a SEDY) 

celkovo  213. Vzhľadom na geografickú polohu okresu nie je predpoklad, že by počet 

žiadateľov stúpal skôr klesal.  

Na agende prídavku na dieťa klesala predovšetkým rozhodovacia činnosť, ale pribúdalo viac 

administratívnych úkonov v súvislosti s legislatívnymi zmenami účinnými od 01.01.2014. 

Počet poberateľov vybraných príspevkov 

štátnych sociálnych dávok 

za rok 2019

48%

43%

9%

narodenie dieťaťa

pohrebné

náhradná rodinná

starostilosť
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Oddelenie štátnych sociálnych dávok v priebehu roka 2019 vydalo  993  rozhodnutí a v roku 

2018 to bolo 1 076 rozhodnutí. Oproti rokom minulým klesla rozhodovacia činnosť 

v súvislosti so spomínanou zmenou právnych predpisov, tiež v súvislosti s koordináciou 

rodinných dávok v rámci členských štátov európskej únie len minimálne. Je to dané 

osobitným režimom správneho konania, ktoré neukladá povinnosť každé konanie o štátne 

sociálne dávky ukončiť vydaním rozhodnutia.  

 
7.2.1.   Analýza a očakávané tendencie vývoja príspevkov na podporu náhradnej  

            starostlivosti o dieťa 

 
V priebehu roka 2019 bol zaznamenaný pokles v počte príspevkov poskytovaných na podporu 

náhradnej starostlivosti o dieťa. V sledovanom období boli príspevky poskytované -  odmena 

pestúna ani jeden poberateľ, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 17 poberateľov, 

opakovaný príspevok dieťaťu v náhradnej starostlivosti sa vyplácal 51 deťom. 

V nasledujúcom období neočakávame nárast žiadateľov o formu náhradnej starostlivosti 

o dieťa.   

 

7.2.2.  Analýza a očakávané tendencie vývoja príspevku na starostlivosť o dieťa 
 

Finančné prostriedky na príspevok na starostlivosť o dieťa boli poskytnuté z ESF v rámci 

národného projektu „ Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne“. 

Možnosť požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa využilo v roku 2019 175 rodičov. 

Celkovo bolo za rok 2019 vyčerpaných v rámci ESF  49 000 ,- Eur a zo štátneho rozpočtu 

SR 52 750,- Eur. Do budúcna nie je predpoklad, že by vzrástol počet žiadateľov o príspevok 

na starostlivosť o dieťa. Vplyv na to má poskytovanie rodičovského príspevku, predovšetkým 

jeho výška a podmienky nároku na rodičovský príspevok (najmä možnosť popri rodičovskom 

príspevku pracovať, prípadne dieťa umiestniť do škôlky.  

 

 

7.2.3.  Analýza vývoja počtu poberateľov dotácií za výkon osobitného príjemcu             

           poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny na poberateľa štátnej    

           sociálnej dávky 

 

V roku 2019 mesto Dolný Kubín a obce v okrese nevyužili možnosť dotácie za výkon 

osobitného príjemcu aj napriek poskytnutému poradenstvu zo strany ÚPSVaR Dolný Kubín. 

V budúcom období sa taktiež neočakáva, že by bol tento inštitút samosprávou využitý, 

nakoľko na agende štátnych sociálnych dávok bolo v priebehu roka kumulatívne 77 

osobitných príjemcov. Na agende štátnych sociálnych dávok bol v súvislosti s legislatívnymi 

zmenami platnými od 01.01.2015 zaznamenaný  značný nárast osobitných príjemcov.  

 

Do budúcna však nie je vylúčený predpoklad, že osobitných príjemcov bude opäť narastať 

v súvislosti s páchaním trestnej činnosti detí a mládeže, zanedbávaním povinnej školskej 

dochádzky ako aj neúčelového využívania štátnych sociálnych dávok. 
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7.3.    Analýza  a očakávané v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia za rok 2019 
 

7.3.1.  Oblasť peňažných príspevkov na kompenzáciu  

 

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú posudzované  

a vyplácané v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Uvedený zákon bol novelizovaný od 01.07.2018. 

 

V roku 2019 na úseku peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia bola poberateľom peňažných príspevkov vyplatená suma 2 682 837 EUR čo 

predstavuje priemerne mesačnú sumu 223 569 EUR. Ako je uvedené v tabuľke vyplatená  

suma  oproti roku 2018 sa zvýšila o 521 575  EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzi najčastejšie vyplácané príspevky v roku 2019 boli samozrejme opakované peňažné 

príspevky na kompenzáciu, predovšetkým peňažný príspevky na kompenzáciu zvýšených 

výdavkov, kde stav bol nasledovný: 

 

 Na diétne stravovanie bolo vyplatených v roku 2019 celkom 5165 peňažných 

príspevkov v celkovej sume  130 408 EUR.  

 Súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi  a bytového 

zariadenia bolo vyplatených v roku 2019 celkom 8920 peňažných príspevkov 

v celkovej sume 152 666 EUR . 

 Súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla bolo v roku 

2019 vyplatených celkom 4104 peňažných príspevkov v celkovej sume 128 186 

EUR.  

 Súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom nebol v roku 2019 

vyplatený žiadny peňažný príspevok . 

 

Najväčší nárast v roku 2019 bol pri poberateľoch peňažného príspevku na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, 

nakoľko sa rozšíril okruh fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím počas akútnej 

onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby. Pre 

porovnanie v roku 2018 bolo 3792 poberateľov, čo je nárast o 312 poberateľov uvedeného 

peňažného príspevku.    

ROK 

Vyplatená suma 

celkom  

Eur 

Vyplatená suma 

priemerne mesačne 

Eur 

     2014 1 468 890  122 407 

2015 1 406 911 117 242 

2016 1 420 361 118363 

2017 1 592 014 132 667 

2018 2 161 262 180 105 

2019 2 682 837 223 569 
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Na zabezpečenie úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť ako aj pri 

realizovaní sociálnych aktivít  podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP 

je poskytovaný  peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na opatrovanie. 

Obidva peňažné príspevky zohrávajú v oblasti zmierňovania sociálnych dôsledkov ťažkého 

zdravotného postihnutia nezastupiteľnú úlohu. 

 

Pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu bola nariadením vlády SR ustanovená výška 

na jednu hodinu osobnej asistencie do 30.06.2019 vo výške 3,82 EUR a od 01.07.2019 vo 

výške 4,18 EUR. Aj keď peňažnému príspevku na osobnú asistenciu sa hodinová sadzba 

ročne zvyšuje, nezaznamenali sme vyšší nárast žiadostí o predmetný peňažný príspevok na 

osobnú asistenciu.  V roku 2019 bolo vyplatených  61 peňažných príspevkov mesačne /pre 

porovnanie v roku 2018 bolo 57 poberateľov peňažného príspevku na osobnú asistenciu.   

Celkovo v roku 2019 bolo vyplatených 732 peňažných príspevkov na osobnú asistenciu 

v celkovej sume 413 911 EUR, čo predstavuje nárast o 79 093 EUR oproti roku 2018, kedy 

bolo vyplatených 334 818 EUR.  

  

 
 
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu         

                                                                          

vyplácaný v rokoch 2013 až 2019. 
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2014 43 242 596 
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2017 55 284 212 
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Peňažný príspevok na opatrovanie je jeden z najviac vyplácaných peňažných príspevkov na 

kompenzáciu. Účelom opatrovania je zabezpečiť každodenne pomoc fyzickej osobe  

s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti 

o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom 

prostredí. V roku 2019 sa peňažný príspevok na opatrovanie vyplatil 565 poberateľom, pre 

porovnanie v roku 2018 to bolo 483 poberateľov, čo predstavuje nárast o 82 poberateľov 

peňažného príspevku na opatrovanie. Peňažný príspevok na opatrovanie sa v roku 2019 

vyplatil v celkovej výške 1 658 357 EUR, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu 

roku 2018, kde bolo vyplatených 981 431 EUR výšku 676 926 EUR.  

 

 
 

 

Opakovaným peňažným príspevkom, ktorý u fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím  rieši jeho odkázanosť na individuálnu prepravu je aj peňažný príspevok na 

prepravu. V roku 2019 poberali peňažný príspevok na prepravu 3 fyzické osoby. Peňažný 

príspevok na prepravu bol v roku 2019 vyplatený v celkovej výške  2 210 EUR.  

 

Peňažný príspevok na prepravu 

 

 
 

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky        
V rámci jednorazových peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP medzi najčastejšie 

peňažné príspevky patril peňažný príspevok na kúpu pomôcky. V roku 2019 bolo 

vyplatených celkom  18 peňažných  príspevkov v celkovej výške 30 337 EUR. V roku 2018 
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           565 
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to bolo 31 peňažných príspevkov v celkovej sume   23 716 EUR. Pri poskytnutí príspevkov 

na kúpu pomôcky sa predovšetkým jednalo o kúpu pomôcky  (mechanický vozík, elektrický 

vozík, počítač, tlačiareň, videorekordér, televízor s teletextom). 

 

 
 

 

 

Peňažný príspevok na opravu pomôcky bol v roku 2019 vyplatený 11 fyzickým osobám 

s ťažkým zdravotným postihnutím v  celkovej sume 11 838 EUR, čo je v porovnaní s rokom 

2018  je nárast o 4 740 EUR /v roku 2018 vyplatených 7 098 EUR/.  Pri poskytnutí 

peňažných príspevkov na opravu  pomôcky sa predovšetkým jednalo o opravu pomôcky  

(mechanický vozík, elektrický vozík, počítač, tlačiareň, zdvíhacie zariadenie – stoličkový 

výťah, schodolez)  

   

 

ROK 

Počet PP na 

opravu 

pomôcky 

Vyplatená 

výška 

Spolu 

 

2013 5 1506 

2014 11 7366 

2015 12 4065 

2016 11 1941 

2017 

2018 

2019 

16 

17 

11 

4024 

7 098 

11 838 

 

 

U peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia (napr. schodolez, zdvihák, výťah, 

šikmá a zvislá schodisková plošina, stropné zdvíhacie zariadenie) sme zaznamenali v roku 

2019 pokles. Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia bol poskytnutý  4 

žiadateľom v celkovej sume 40 455 EUR. Pre porovnanie v roku 2018  bol peňažný 

príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia vyplatený 8 žiadateľom v celkovej sume             

95 993 EUR.  
 

Pokles vyplatených peňažných príspevkov sme zaznamenali aj u peňažného príspevku na 

kúpu osobného motorového vozidla. V roku 2019 bol peňažný príspevok na kúpu osobného 

motorového vozidla poskytnutý 16 žiadateľom, v celkovej vyplatenej sume 107 870 EUR 

/v roku 2018 bolo poskytnutých  22  peňažných príspevkov v celkovej vyplatenej sume 
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152 692 EUR/.  Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla v roku 2019 

nebol poskytnutý.  

 

Pokles počtu vyplatených dávok sme zaznamenali u žiadateľov o peňažný príspevok na 

úpravu bytu, rodinného domu a garáže. V roku 2019 boli poskytnuté 3 peňažné príspevky 

na úpravu rodinného domu v celkovej výške 6 595 EUR / v roku 2018 boli poskytnuté 4 

peňažné príspevky /1 príspevok na úpravu bytu a 3 príspevky na úpravu rodinného domu/ vo 

výške 10 365 EUR/. 

 

Čo sa týka administratívnej činnosti na úseku peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP za 

kalendárny rok 2019 v oblasti rozhodovania bolo vydaných celkom 935 rozhodnutí. 

Podrobný prehľad o konkrétnych rozhodnutiach nám dáva nižšie uvedená tabuľka.  

 

 

 

Ako vyplýva z vyššie uvedenej tabuľky, v oblasti zvýšených výdavkov majú rozhodnutia vo 

veci peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie oproti 

roku 2018 stúpajúci nárast. Taktiež zvýšený nárast  rozhodnutí je u peňažných príspevkov na 

kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného 

motorového vozidla, nakoľko novelou zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov,  účinnou od 01.07.2018 sú podľa § 38, ods. 9, písm. b, 

citovaného zákona  posudzované fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím počas 

akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby. 

Počet vydaných rozhodnutí o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov 

 Peňažný príspevok Počet 

rozhodnutí 

2016 

Počet 

rozhodnutí 

2017 

Počet 

rozhodnutí 

2018 

Počet 

rozhodnutí 

2019 

osobná asistencia 9 62 63 3 

kúpa pomôcky 27 18 43 32 

úprava pomôcky 1 1 4 1 

výcvik pomôcky 0 2 0 0 

Kúpa, úprava a zácvik pomôcky spolu 28 21 47 36 

oprava pomôcky 10 16 17 8 

kúpa zdvíhacieho  zariadenia 10 6 13 4 

kúpa OMV 21 22 24 22 

úprava OMV 2 4 3 1 

na prepravu 0 5 1 0 

úprava bytu 3 15 4 2 

Úprava rod. domu  12 15 7 5 

Úprava garáže 0 0 0 0 

úprava spolu 15 30 11 7 

Zvýšené výdavky -  diéta 96 76 62 91 

Zvýšené výdavky -   hygiena a šatstvo 130 125 150 151 

Zvýšené výdavky -  prevádzka OMV 49 30 70 87 

Zvýšené výdavky -  pes so ŠV 0 7 1 1 

Opatrovanie 420 647 678 527 

Spolu 790 1051 1149 935 
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súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sa oproti roku 2017 sa 

takmer strojnásobil.  Pri peňažných príspevkoch na osobnú asistenciu a peňažných 

príspevkoch na opatrovanie došlo k poklesu vydaných rozhodnutí, nakoľko podľa § 55 ods. 

14, citovaného zákona sa písomné rozhodnutia z dôvodu úpravy výšky sadzby na jednu 

hodinu osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie nezasielajú. 

U ostatných peňažných príspevkoch na kompenzáciu nebol zaznamenaný väčší počet 

vydaných rozhodnutí.  

 

V rámci uplatňovania opravných prostriedkov na úseku peňažných príspevkov na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia bolo v roku 2019 zo strany účastníkov 

konania podaných celkom 5 odvolaní. Tieto odvolania boli vybavené nasledovne: 

 

  Odvolania 

2016 

Odvolania 

2017 

Odvolania 

2018 
Odvolania 

2019 

Počet podaných odvolaní  15 10 9 5 

Počet späť vzatí klientom 0 0 2 1 

Vybavené autoremedúrou 3 6 2 1 

Potvrdené odvolacím orgánom 11 4 2 2 

Zrušené odvolacím orgánom 1 0 1 1 

Zatiaľ nevybavené odvolacím 

orgánom 

0 0 2 0 

 

 

Z vyššie uvedených údajov treba konštatovať, že napriek zvýšenému počtu žiadostí 

zaznamenávame klesajúcu tendenciu odvolaní. V roku 2019 bolo podaných 5 odvolaní na 

úseku peňažných príspevkov na kompenzáciu, z toho  1 odvolanie  bolo zmenené v rámci 

autoremedúry, 2 odvolania boli potvrdené druhostupňovým orgánom, 1 odvolanie  bolo späť 

vzaté fyzickou osobou a 1 odvolanie bolo druhostupňovým orgánom zrušené.   

 

 

7.3.2.  Oblasť posudkovej činnosti  

 

Posudková činnosť na účely zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov zahŕňa nasledovné rôzne činnosti.  

 

 

Posudzovanie na účely kompenzácie: 

 

  2016 2017 2018 2019 

Počet komplexných posudkov s MFP nad 50%  263 240 275 304 

Počet lekárskych posudkov na účely 

kompenzácie s MFP pod  50% 

 7 5 6 8 

 

Z uvedených údajov vyplýva, že od roku 2018 má počet vydaných komplexných posudkov 

stúpajúcu tendenciu. Novelou zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov platnou od 01.07.2018 bol zaznamenaný nárast najmä žiadostí 

o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie a peňažného príspevku na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.    
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Počet posudkov na účely trhu práce

Počet lekárskych posudkov pod 50% určenej miery funkčnej poruchy má iba mierne 

stúpajúcu tendenciu.   

 

Posudzovanie na účely štátnych sociálnych dávok 

Aj keď v roku 2016 sme zaznamenali najväčší nárast konaní o posúdenie dlhodobo 

nepriaznivého zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok, od roku 2017 počet 

posudkov klesá. V roku 2019 je zaznamenaných najmenej posúdení o dlhodobo nepriaznivý 

zdravotný stav dieťaťa.  

 

 

 

Počet posudkov 

na účely ŠSD 

2016 294 

2017 265 

2018 262 

2019 255 

 

Posudzovanie na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti  

Na účely zákona o službách zamestnanosti (posudok v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov), ktorým uchádzač o zamestnanie odmietol ponúknuté miesto zo zdravotných 

dôvodov znázorňuje nasledovná tabuľka. V roku  2019 bolo vydaných 29 posudkov, čo je 

pokles oproti roku 2018 o 15 posudkov.    

 

 

 

 

Rozhodovanie o parkovacom preukaze  

V agende parkovacích preukazov je v roku 2019 zaznamenaný mierny nárast vydaných 

rozhodnutí ako v roku 2018.  Zdravotné postihnutie na účely parkovacieho preukazu podľa  

prílohy č. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov novelou zákona, ktorá je v platnosti od 01.07.2018 sa rozšíril okruh chorôb 

a postihnutí na účely parkovacieho preukazu / onkologické ochorenie počas akútnej 

onkologickej liečby, strata sluchu viac ako 80%, ťažká porucha zvieračov, inkontinencia 

moču, stómie a pod./   

 

 Rozhodnutia o parkovacom preukaze 

ROK Vyhovené Nevyhovené 
Odňatie 

preukazu 

Prerušenie 

konania 

Zastavenie 

konania 

SPOLU 

2015 32 41 1 5 1 80 

2016 65 46 5 1 0 117 

2017 52 37 0 0 0 89 

2018 101 46 0 1 2 150 

2019 123 34 1 0 0 158 

ROK 

Počet posudkov na účely 

zákona č. 5/2004 Z.z. 

 

2015 10 

2016 20 

2017 21 

2018 44 

2019 29 
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Rozhodnutia o preukaze  

 

V roku 2019 bolo vydaných 240 rozhodnutí na základe žiadosti o  preukaz fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu /ŤZP/ a preukaz fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom /ŤZP-S/. Z celkového počtu 240 rozhodnutí bolo 

vydaných 138 rozhodnutí  pre preukaz bez sprievodcu /ŤZP/ a 61 rozhodnutí pre preukaz so 

sprievodcom /ŤZP-S/.  41 rozhodnutí bolo nevyhovených, nakoľko žiadatelia sa nepovažovali 

za fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím /miera funkčnej poruchy bola pod 50%./ 

Počet vydaných rozhodnutí v roku 2019 je mierne nižší v porovnaní  s predchádzajúcim 

rokom 2018, čo nám znázorňuje nasledujúca tabuľka: 

 

ROK 
Počet 

rozhodnutí 

Z toho 

ŤZP 

vyhovené 

Z toho 

ŤZP –S 

vyhovené 

Nevyhovené 

rozhodnutia  

2016 293 130 95 68 

2017 268 140 72 56 

2018 250 127 64 59 

2019 240 138 61 41 

 

Počet návštev v domácnosti v rámci sociálnej posudkovej činnosti bolo v roku 2019 

vykonaných 304 návštev, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku 2018 o 29 návštev          

v domácnostiach.  

 

 
 

 

 

V rámci uplatňovania opravných prostriedkov na úseku posudkových činností bolo v roku 

2019 zo strany účastníkov konania podaných celkom 10 odvolaní. Tieto odvolania boli 

vybavené nasledovne: 

 

  Odvolania 

2017 

Odvolania 

2018 
Odvolania 

2019 

Počet podaných odvolaní   10 14 10 

Späť vzatie občanom  0 1 1 

Vybavené autoremedúrou  3 3 4 

Potvrdené odvolacím orgánom  6 9 5 

Zrušené odvolacím orgánom  1 1 0 

Zatiaľ nevybavené odvolacím 

orgánom 

 0 0 0 
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V roku 2019 bolo podaných na úseku posudkových činností 10 odvolaní, z toho  v 4 

odvolaniach bolo rozhodnuté v rámci autoremedúry, 5 odvolaní bolo potvrdených 

druhostupňovým orgánom, 1 odvolanie  bolo späť vzaté fyzickou osobou. Z uvedeného treba 

konštatovať, že väčšina odvolaní bola potvrdená druhostupňovým orgánom a po doložení 

nových odborných lekárskych vyšetrení boli odvolacie konania vybavené v rámci 

autoremedúry tunajším úradom.  

 

 

7.4.  Analýza a očakávané tendencie pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately  

 

Spracovaná analýza činností  oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

za rok 2019  v skratke rozoberá niektoré z vybraných a zrealizovaných opatrení 

zamestnancami oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

 

Rok 2019 bol z pohľadu výkonu štátnej správy na oddelení sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele rokom „prelomovým“. S účinnosťou od 01.01.2019 došlo 

k najrozsiahlejšej novele zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately č. 

305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zadefinovala vo svojich 

jednotlivých ustanoveniach nové kompetencie, povinnosti ako aj možnosť navrhovať 

rodinám, jednotlivcovi alebo komunite potrebné opatrenia. V novele zákona sa prvýkrát 

objavil pojem centrum pre deti a rodinu, ktorý sa práve od uvedeného dátumu stal pre 

oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nenahraditeľným partnerom. 

Novela zákona tiež upravuje pre jednotlivé subjekty,  ako je napríklad akreditovaný subjekt, 

samosprávne orgány ich právomoci, kompetencie. Podrobne sa v tejto časti venuje pozornosť 

aj povinnostiam uvedených inštitúcií pri spolupráci s oddelením sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele pri hájení záujmu maloletého dieťaťa.  

 

Okrem uvedeného právneho predpisu výkon agendy je podmienený aj dodržiavaním 

jednotlivých ustanovení napríklad Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. , Dohovore o právach 

dieťaťa – oznámenie č. 104/1991 Zb., Trestný poriadok, zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 308/1993 Z. z. o zriadení 

Slovenského národného strediska pre ľudské práva,  zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre 

deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  Zákon č. 160/2015 Z. z. – Civilný sporový poriadok a  zákon č. 161/2015 Z. z. 

Civilný mimosporový poriadok upravujú postup súdov v konaniach a to  súlade s ochranou 

verejného záujmu a práv zaručených zákonom  prihliadajúcich na dobré mravy.  

 

Rok 2019 preukázal, že práve novela zákona, rozmanitosť a potreba kooperácie pri pomoci 

rodinám s maloletými deťmi napomohlo tomu, že počet nárastu rodín oproti roku 2018 sa 

znížil.  

V roku 2019 bolo zaevidovaných na tunajšom oddelení  86 nových rodín so 145 deťmi. 

Jednalo sa vo väčšine prípadov o rodiny rozvádzajúce sa,  kde bolo potrebné upraviť 

rodičovské  práva a povinnosti  k maloletým deťom. 

 

Tunajší úrad bol v  konaniach vo  veciach maloletých detí  ustanovený za kolízneho 

opatrovníka  v 692 prípadoch. V porovnaní s rokom 2018 išlo o nárast 69 zastupovaní 

pred súdom.                                                                    

Výkon funkcie kolízneho opatrovníka v konaniach upravujúcich zverenie maloletých detí 

obsahuje v sebe potrebu zisťovať všetky podstatné a rozhodné skutočnosti, ktoré majú vplyv 

na rozhodnutie súdu. V rámci súčinnosti na požiadanie súdu je jedným z hlavných podkladov 

pre objektívne rozhodnutie vykonanie osobnej návštevy sociálneho pracovníka v rodine. 
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Jedná sa o zrealizovanie sociálneho a rodinného šetrenia, ktoré dáva súdu reálny obraz 

o pomeroch v rodine, kde dieťa žije. V prípade potreby sa návšteva vykoná aj u druhého 

rodiča, s ktorým už dieťa nežije v spoločnej domácnosti. Súčasťou uvedeného je  

aj zrealizovanie neformálneho pohovoru s členmi rodiny. Pohovorom sa na požiadanie súdu  

ako aj z vlastného podnetu informujú maloleté deti o prebiehajúcom konaní. Maloleté deti 

vždy majú nárok vysloviť  svoju vôľu byť účastnými na prebiehajúcom konaní a to 

minimálne zrealizovaním pohovoru a zistením ich názoru. Každé dieťa má právo povedať 

svoj názor a má právo byť vypočuté.  

Toto sa realizuje primeranou formou a to s prihliadnutím na vek a rozumovú vyspelosť 

dieťaťa. Sociálny pracovník zisťuje aj “názor dieťaťa“ na danú situáciu v rodine a pýta sa,  

ako si predstavuje do budúcna „kontakt“ so svojimi rodičmi. V roku 2019 na dožiadanie 

súdu sa jednalo o zrealizovanie 66 pohovorov u 52 detí, z vlastného podnetu bol vypočutý 

názor dieťaťa a následne prezentovaný pred súdom v 201 prípadoch u 142 detí, z iného 

podnetu bolo zisťovanie zrealizované u 3 detí. Tento ukazovateľ  (nárast o 114 pohovorov 

oproti roku 2018) jednoznačne poukazuje na náročnosť a potrebu neformálny pohovor 

s dieťaťom zo strany sociálneho pracovníka zrealizovať. Pohovory sa realizujú práve za 

účelom čo najobjektívnejšie prehodnotiť situáciu dieťaťa a určiť mieru jeho ohrozenia. 

Nutnosť pohovoru tiež poukazuje na potrebu, aby dieťa bolo upovedomené o tom v akej 

situácii sa momentálne rodina nachádza, čo rodičia medzi sebou riešia a podobne.  

U menších detí (približne do 11 - 12 rokov)  sa stáva, že dieťa  v rodine na naše otázky 

nereaguje,  nechce sa vyjadriť, má obavy pred „cudzími“ povedať niečo, čo sa týka jeho 

rodiny. Po prešetrení rodinných a sociálnych pomerov, vykonaní neformálneho pohovoru s 

dieťaťom spracuje sa komplexná  správa, ktorá sa predkladá súdu pred pojednávaním 

v dostatočnom časovom predstihu, aby mal súd možnosť so zistenými informáciami sa 

oboznámiť. Správa má pre súd odporúčací charakter. Profesionalita zamestnancov oddelenia  

sa odráža na úrovni vypracovanej správy , ktorá je akoby „očami a ušami“ senátu súdu. 

 

K 31.12.2019  v rámci Informačného systému KIDS oddelenie evidovalo  celkovo  1 046 

rodín s 1 549 deťmi.  Za sledované obdobie sa  pracovalo v 292 rodinách so 421 deťmi.   

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (2017, 2018) išlo o mierny pokles  rodín, v ktorých sa 

prijímali opatrenia. 

       

V rámci spolupráce a súčinnosti s  oddeleniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately  iných úradov (RIP),  pracovníci tunajšieho oddelenia prešetrili pomery alebo 

vystupovali v pozícii opatrovníka 34 deťom. V porovnaní s rokom 2018 išlo o pokles pri 

zastupovaní maloletého alebo mladistvého z iných okresov. Aj tento údaj nasvedčuje tomu, že 

prijatím noviel jednotlivých kompetencií, postupov riešenia v trestnoprávnej rovine, miestna 

príslušnosť  aj pre orgány činné v trestnom konaní upravili postup napríklad pri výsluchoch 

maloletých.  

 

V priebehu kalendárneho roka 2019 boli nápomocní zamestnanci oddelenia pri  spisovaní 

návrhov -  podnetov v mene klienta vo veci výchovy a výživy   16 klientom.  

 

Pracovníci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v  rámci vyplácania 

náhradného výživného tunajším úradom úpravou legislatívy nie sú už kompetentní spisovať 

a následne podávať podnet na trestné stíhanie z dôvodu neplnenia si vyživovacej povinnosti.  

Tú kompetenciu „prebralo“ oddelenie dávok hmotnej núdze a náhradného výživného 

a štátnych sociálnych dávok. 

  

V rámci dedičského konania po zosnulom,  kde sa dedičmi stávajú  maloleté deti sa 

pracovníci oddelenia  zúčastnili  spolu 18 dedičských pojednávaní.  Okrem osobnej účasti  

na konaniach poverení zamestnanci oddelenia v rámci novely zákona o sociálnoprávnej 
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ochrane detí a sociálnej kurately vstupujú aj do rodín, zhodnocujú situáciu dieťaťa a určujú 

jeho mieru ohrozenia. S vykonaním návštev v rodine a možnosťou splniť zákonom stanovené 

podmienky vo viacerých prípadoch zákonní zástupcovia maloletých dedičov nesúhlasia, 

odvolávajúc sa na skutočnosť, že predsa ich dieťa nijakým spôsobom nie je v súvislosti s jeho 

prípadným dedením ohrozené. 

  

V roku  2019 zamestnanci oddelenia a to vrátane pracovníkov, ktorí pracovali v  rámci 

národných projektov spolu  zrealizovali terénnu sociálnu prácu v prirodzenom rodinnom 

prostredí v 278 prípadoch a to v rozsahu 2 116  úkonov, terénnu sociálnu prácu v 

inštitúciách v 217 prípadoch v rozsahu 1 070 úkonov. Uvedené počty sú oproti roku 2018 

vyššie, je to odzrkadlením potreby a nutnosti realizovať terénnu sociálnu prácu. Veľkou 

mierou k uvedenému prispeli terénni pracovníci z NP EFEKTIVITA II. 

 

Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch ani v roku 2019 sa  nekonalo  o žalobe týkajúcej sa 

zapretia otcovstva.      

 

Ku koncu kalendárneho roku bolo v centre pre deti a rodinu  umiestnených spolu 10 detí nad 

ktorými je nariadená ústavná starostlivosť. V priebehu kalendárneho roka bolo v zariadeniach 

na výkon rozhodnutia súdu umiestnených v rámci výchovného opatrenia spolu 6 detí.   

 

V rámci vykonávania opatrení na zabezpečenie sústavnej ochrany života, zdravia 

a priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa 

prostredníctvom oddelenia sa  za rok 2017 nerealizoval ani jeden prípad maloletého bez 

sprievodu. 

 

V roku 2019 bolo  rozhodnutím súdu zverené do starostlivosti budúcich osvojiteľov 

jedno dieťa – pred osvojiteľská starostlivosť. Počty detí v predosvojiteľskej starostlivosti 

alebo deti osvojené,  sú každoročne odlišné. Toto je podmienené „právne“ voľnými deťmi, 

respektíve počtu utajených pôrodov a z týchto počet detí narodených  alebo detí odložených  v 

„hniezde záchrany“.   

 

Ku koncu sledovaného obdobia spolu 35 rodín zabezpečovalo náhradnú rodinnú starostlivosť 

pre  47 detí. Pestúnsku starostlivosť zabezpečuje 12 rodín v ktorých žije 20 detí. 

Najpočetnejšiu skupinu rodín tvoria náhradní rodičia nie v príbuzenskom vzťahu. Náhradnú 

osobnú starostlivosť zabezpečuje 16 rodín v ktorých  je spolu 18 detí, najpočetnejšou 

skupinou v tejto forme náhradnej rodinnej starostlivosti sú starí rodičia, iní rodinní príslušníci.  

Poručníctvo zabezpečuje 7 rodín spolu pre 9 detí. V roku 2019 ukončilo poskytovanie 

starostlivosti v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu 6 detí., tieto boli zverené do 

náhradnej rodinnej starostlivosti. Išlo o deti, nad ktorými bola nariadená ústavná starostlivosť 

(2 deti), ostatné deti boli v zariadení umiestnené na základe neodkladného opatrenia 

a uloženia výchovného opatrenia. 

  

Na úseku sociálnej kurately  deti a mládež sa u 31 maloletých prijímali opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Aj v tomto roku najpočetnejšiu skupinu 

tvorili mladiství vo veku od 15 do 18 rokov – 17, z toho bolo 6 dievčat. Ako dôvod 

vykonávania opatrení najpočetnejšou skupinou 18 bola pomoc a ochrana 

v priestupkovom konaní. Počet šetrení v rámci kurately pre deti a mládež oproti 

predchádzajúcim rokom rapídne stúpol, bolo zrealizovaných spolu 220 šetrení, čo je oproti 

predchádzajúcemu roku nárast o 122 šetrení.  

Aj v tomto roku v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi  môžeme konštatovať ako rok bez 

výraznejšieho pohybu v počte maloletých a mladistvých v rámci sociálnej kurately. 

Najpodstatnejšie je konštatovanie, že veľké pozitívum vidíme v práci terénnych sociálnych 
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pracovníkov prijatých v rámci NP EFEKTIVITA II.,  ktorí zabezpečujú výkon terénnej 

sociálnej práce. Súčasťou sociálnej kurately pre deti a mládež je aj  práca preventívna – §10 

zákona o sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - prednášková činnosť, ktorá bola 

zrealizovaná na 15 základných školách a dvoch stredných školách. 

 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spoluprácu s akreditovaným 

subjektom v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele prijíma 

opatrenia v rodinách, kde bolo uložené výchovné opatrenie alebo súčasťou sociálnej práce je 

zapájanie dieťaťa do výchovných skupinových programov alebo sociálnych skupinových 

programov. V roku 2019 bola táto forma spolupráce zrealizovaná s akreditovaným subjektom 

v rámci realizácie Priorít 2019. V rámci uvedenej priority sa pracovalo spolu s 9 detí zo 6 

rodín a to za účasti 8 rodičov. Toto opatrenie realizovalo tunajšie oddelenie v spolupráci s 

akreditovaným subjektom Konzultačné a informačné centrum - EDUKOS Dolný Kubín, 

ktoré prebiehalo v intervaloch od troch do 8 mesiacov. Účinky uloženého výchovného 

opatrenia sa u jednotlivých deťoch pravidelne v dvojmesačných intervaloch vyhodnocovalo. 

Po ukončení výchovného opatrenia akreditovaný subjekt spoločne s tunajším oddelením 

sledoval jeho účinky.  

 

Ďalšou prioritou, ktorá sa v roku 2019 realizovala, bolo poskytnutie odbornej pomoci na 

riešenie nepriaznivej situácie v rodine a to z dôvodu rôznych nezhôd, neschopnosti si tieto 

vyriešiť bez pomoci. Jednalo sa o poskytnutie a odporučenie, aby sa rodina zúčastnila 

odbornej metódy mediácie. Túto pomoc využili spolu 4 rodiny s 5 deťmi a to za účasti 8 

rodičov.  
 

Z dôvodu neprispôsobivého spôsobu života u detí a mládeže bolo v roku 2019 uložených 

spolu  pre 36 detí výchovné opatrenie. Najpočetnejšou skupinou aj za toto obdobie bolo 

páchanie priestupkovej činnosti – potreba vykonávania opatrení v rámci sociálnej kurately pre 

deti a mládež. 

  

Sociálna kuratela pre plnoleté fyzické osoby sa realizovala u 58 dospelých občanov okresu, 

pričom 13 tvorili prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, prepustení v väzby alebo 

podmienečne prepustení.   

V rámci tohto ukazovateľa sa nám jednoznačne potvrdilo, že špecializácia jedného 

zamestnanca na túto problematiku,  bolo veľkým pozitívom. Ku špecializácii došlo v priebehu 

roka (apríl 2019), kedy začala poverená pracovníčka úzko spolupracovať so zástupcami 

samospráv, vyvinula z vlastnej iniciatívy aktivity súvisiace s nadviazaním spolupráce so 

zariadeniami poskytujúcimi pomoc pre plnoleté fyzické osoby (resocializačné zariadenia, 

ústavy na výkon odňatia slobody, intenzívna spolupráca s koordinátorom NP Šanca na 

návrat). 

 

V rámci prognózy vývoja situácie na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej 

kurately v okrese Dolný Kubín vidíme reálny predpoklad, že situácia sa nijakým extrémnym 

spôsobom nebude odlišovať od iných okresov v regióne.  

Máme za to, že ekonomická situácia, zdravotná kondícia obyvateľstva, migrácia obyvateľstva,  

budú „zrkadlom“ potreby prispôsobiť výkon opatrení na uvedenom úseku štátnej správy. 
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7.4.1.  Analýza činností referátu poradensko-psychologických služieb 

 

Analýza činností referátu poradensko-psychologických služieb za rok 2019 poukazuje na 

okruhy poradenských  problémov,  ktoré  boli  v  roku 2019  najčastejšie riešené. 

RPPS má v súčasnosti 2 zamestnancov – 1 odborný poradca   ( kmeňový zamestnanec 

RPPS ) a 1 psychológ v rámci projektu DEI III - na obdobie  od 01. 01. 2019 do 30. 11. 

2022. 

 

V roku 2019 bolo poskytnutých spolu 456 konzultácií na RPPS, poradenstvo bolo poskytnuté 

155 klientom v 61 prípadoch. Do celkového počtu sú zahrnutí aj klienti, s ktorými pracovala 

psychologička v rámci projektu DEI III. 

Najväčší počet klientov bolo v oblasti rodinnej problematiky – 24 prípadov, kedy bola 

pomoc poskytovaná rodičom hlavne vo výchovných problémoch v rodine, v problémovom 

správaní dieťaťa v NOS a v riešení problémov týkajúcich sa správania dieťaťa v rodinnom, 

ale aj v školskom prostredí. 

 

Druhou najviac poskytovanou službou bola poradenská pomoc klientom po rozvode 

a rozchode – 19 prípadov. Iniciátorom väčšiny prípadov v tejto oblasti bolo oddelenie 

SPODaSK   35 prípadov. Problematika sa týka hlavne poradenskej pomoci rodičom po 

rozvode / rozchode. Konzultácie boli poskytované za účelom pomoci rodičom pri úprave 

styku s dieťaťom po rozvode / rozchode rodičov. Ďalšou veľmi častou poskytovanou 

pomocou bola pomoc rodičom v úprave vzájomnej narušenej komunikácie medzi rodičmi 

a narušenej komunikácie medzi rodičom a dieťaťom. V osobnostnej problematike – 12 

prípadov sa vyskytovali najčastejšie problémy z hľadiska diferencovanej osobnostnej 

štruktúry klientov. Jednalo sa o prípady, kde dominovali najčastejšie úzkosti, depresívne 

stavy, pocity menejcennosti, práca na sebavedomí klientov. Tento rok nás v tejto oblasti 

kontaktovali častejšie muži – 8 prípadov a ženy v 7 prípadoch.  Klienti mali záujem 

pracovať aj na riešení partnerských problémov v rámci úpravy svojich vzťahov – 3 prípady.  

 

V spolupráci s koordinátorkou NP ochrany detí pred násilím sme sa zúčastnili 12 

jednorázových preventívnych aktivít, ktorých sa zúčastnilo spolu 657 detí základných škôl. 

Preventívne aktivity sú zamerané na rozvoj dobrých vzťahov v rámci triedneho kolektívu a na 

predchádzanie šikanovania v školách.  

V rámci sústavného vzdelávania zamestnancov RPPS boli v roku 2019 poskytované 

individuálne a skupinové supervízie a odborné metodické stretnutia realizované Ústredím 

PSVaR.  

 

Prácu s klientmi v podmienkach RPPS vnímame ako veľmi naliehavú. Vnímame nárast 

počtu klientov hlavne v problematike riešenia úpravy vzťahov po rozvode / rozchode 

rodičov. Čoraz viac bráni jeden rodič, ktorý má deti zverené v svojej opatere druhému 

rodičovi v styku s nimi. Rodičia medzi sebou vôbec nekomunikujú, svoje osobné spory riešia 

prostredníctvom detí. U týchto detí sa stupňujú psychické ťažkosti, majú problém spracovať 

nielen to, že rodičia spolu nežijú, ale hlavne to, že sú často používané ako nástroj 

prezentovania vlastnej moci a nenávisti voči druhému rodičovi. Následná práca s detským 

klientom je veľmi ťažká hlavne z dôvodu prehlbovania nepríjemných pocitov súvisiacich so 

vzniknutou situáciou. Myslíme si, že riešením by bolo postupné zavádzanie Cochemského 

modelu v spolupráci s SPODaSK na všetkých pracoviskách RPPS.  
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7.4.2. Analýza koordinácie ochrany detí pred násilím v okrese Dolný Kubín za rok 2019 

 

Národný projekt PODPN je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím 

prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách 

súvisiacich s ochranou detí. Subjektov ako (orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, policajný zbor, prokuratúra, školy a školské zariadenia, poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti, subjekty akreditované podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, obce, súdy...), v oblasti 

prevencie, identifikácie a intervencie. 

 

Projekt je implementovaný prostredníctvom hlavnej aktivity: Vytvorenie podmienok pre 

systémovú podporu ochrany detí pred násilím.  

Hlavná aktivita sa delí na šesť podaktivít: 

1. Podpora koordinácie postupov na ochranu detí pred násilím na regionálnej úrovni 

2. Multidisciplinárne vzdelávacie aktivity/školenia subjektov pôsobiacich v oblasti 

ochrany detí pred násilím 

3. Zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch 

4. Zriadenie Národnej linky na pomoc detským obetiam 

5. Zriadenia riadiaceho výboru národného projektu 

6. Evaluácia projektu 

 

Zmeny oproti roku 2018. 

Pomenovanie „Koordinačné stretnutia“ sa mení na „Multidisciplinárne pracovné stretnutia“. 

Pomenovanie „Mimoriadne koordinačné stretnutie“ sa mení na „Analýzy závažných prípadov 

násilia na deťoch“. 

 

V súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód 

ITMS 2014+: 312041M679) a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím 

boli v okrese Dolný Kubín s participujúcimi subjektmi zrealizované: 

 

Prípady podľa iniciátora 

Žena - spontánny (7)

Muž - spontánny (8)

Obaja (partnerská dvojica) -
spontánny (0)
Člen rodiny - spontánny (2)

Podnet SPODaSK -
odporučený (35)
Súd - odporučený (5)

Detský domov - odporučený
(0)
Škola - odporučený (0)

Iný - odporučený (4)
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PREVENTÍVNE AKTIVITY:  

 

Tabuľka č. 1 - Preventívne aktivity za rok 2019 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 1 - Preventívne aktivity za rok 2019 
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3   
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VUC, (Oravská knižnica a. 

Habovštiaka) 

24   
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1 
  

Školy a šk. zar. – Materské školy  1 28 

Školy a šk. zar. – Základné školy  13 1461 

Školy a šk. zar. – Stredné školy  2 152 

SPOLU 59 16 1641 
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Graf č. 2 – Multidisciplinárne pracovné stretnutia za rok 2019 
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MULTIDISCIPLINÁRNE PRACOVNÉ STRETNUTIA: 

Participujúce 

subjekty 

Počet zúčastnených zástupcov participujúcich subjektov podľa mesiacov 

v roku 2019 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August Sept. Okt. Nov. Dec. 

Psychológ (CPPPaP, 

referát PPS) 

1 2 1  3  1 3     

Oravská knižnica 1  1  1  1      
SPODa SK  7  3  2  2     
ORPZ  2 1 1 1   1     
Mesto  2  5  4  3     
Poradenské centrum  1  1    1     
ZŠ SŠ   2   4 17      
Pediater    1         
DeD    1         
Spoločný školský úrad    1  1 1      

 

o.z. (KIC Edukos, 

Garáž) 

 

 

  1    3     

ZMODO    1  1       
SPOLU 2 14 5 15 5 12 20 13     

Tabuľka č. 2 – Multidisciplinárne pracovné stretnutia za rok 2019 

 

 

MULTIDISCIPLINÁRNE VZDELÁVANIE:  

Zapojené subjekty Počet účastníkov - 

syndróm CAN 

Počet účastníkov - 

syndróm CSA 

Školy a školské zariadenia 8 9 

SPODaSK 6 6 

RPPS, CPPPaP 5 3 

Akreditované subjekty (KIC Edukos ) 1 1 

Poradenské centrum pri ZPS a DSS 0 1 

Mesto – odor sociálnych vecí a rodiny 0 1 

Tabuľka č. 3 – Multidisciplinárne vzdelávanie za rok 2019 

 

 
Graf č. 3 - Multidisciplinárne vzdelávanie za rok 2019 
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