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Poloha obce: 

 

 

 
  

  

 

  

Obec Nová Bystricaleţí na styku Slovenských Beskýd a Kysuckých vrchov v doline 
rieky Bystrica. Celková výmera územia obce je 12 526 ha. Obec leţí v nadmorskej 
výške od 490 m n. m. – do 1 226m n. m., stred obce vo výške 526 m n. m., územie 
sa zaraduje do klimaticky mierne teplej oblasti, vlhkej klímy, s inverziou teplôt. 
Priemerná ročná teplota je 4-7 °C, ročný úhrn zráţok je 900-1200 mm. Chotár z 
treťohorných hornín má na juhu vrchovinný ráz, kým na severe prechádza aţ do 
hornatiny. Okrem doliny Bystrice je pokrytý nesúvislým lesom. Rozloha katastra je 

navýšená so zátopovými obcami Riečnica a Harvelka. V časti obce Vychylovka 
národopisná expozícia kysuckej dediny.  Prevládajú hnedé lesné pôdy.Chotár obce 
sa vyuţíva na poľnohospodárske, lesné a taktieţ na turistické a rekreačné účely. 

      

Poloha obce je veľmi výhodná vzhľadom na to, ţe obec sa nachádza  tichej prírodnej 
lokalite, s vybudovanou vyspelou infraštruktúrou v blízkosti okresného mesta na 
hraniciach s Poľskou republikou apreto je moţné ju povaţovať za obec s veľkým 
potenciálom rozvoja, rekreácie a agroturistiky. Obec Vidiná je súčasťou okresu 
Čadca, je členom regiónu „Zdruţenie miest a obcí Kysúc“ a územne patrí do 
Ţilinského samosprávneho kraja 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Rie%C4%8Dnica
http://sk.wikipedia.org/wiki/Harvelka_(obec)


 

Vznik obce: 

Obec vznikla v chotári obce Stará Bystrica v 2. polovici 17. storočia. Spomína sa od 
roku 1662 ako Nova Besztercza. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce 
boli: Bistričky (1773), Nová Bystrice (1808); maďarsky Újbeszterce. Obec patrila 
panstvu Strečno. V roku 1784 mala 326 domov a 2180 obyvateľov, v roku 1828 mala 
274 domov a 2063 obyvateľov. Zaoberali sa domácky spracúvaním dreva, prácou v 
lesoch, chovom oviec a dobytka. 

Vychylovka: Osada pozostávajúca z viacerých kopaníc sa spomína ako Vichilovka 
od roku 1828, keď mala 87 domov a 865 obyvateľov. Patrila panstvu Strečno. V roku 
1918 tu talianski vojnoví zajatci postavili lesnú ţeleznicu. Po roku 1918 sa obyvatelia 
popri poľnohospodárstve, furmankách a pltníctve zaoberali tkáčstvom, prácou na 
píle, na valche, drotárstvom, podomovým obchodom, zberom lesných plodín, 
košikárstvom a sezónnymi poľnohospodárskymi prácami. 
Charakter zloţenia obyvateľstva prešiel početnými zmenami zapríčinenými 
osídľovaním v krízových rokoch. 
 

 

1.3.1. Obyvateľstvo 
 
 
V obci Nová Bystrica podľa posledných údajov k 31. 12. 2012 býva 2 816 obyvateľov. 
Štatistické údaje o vývoji počtu obyvateľov nám ukazujú ţe nárast obyvateľstva sa 
mení rozvojom hospodárstva v regióne a v poslednej dobe badať  po klesaní 
ustálenie počtu obyvateľstva. Podrobný vývoj obyvateľov obce ukazuje tabuľka č. 2. 

Obyvatelia obce: národnostne dominantná - slovenská národnosť (99,51%), ďalej 
národnosť česká 0,17 %,  poľská 0,17 a iná 0,16 %. Rómska komunita nie je a je 
ťaţké štatisticky vykázať, nakoľko sa hlási buď slovenskej alebo inej 
národnosti.Obyvatelia obce boli v minulosti prevaţne poľnohospodári a remeselníci.  
Podľa  ŠÚ SR  2011 v obci ţilo 2 828 obyvateľov, z toho 1 372 ţien (48,51%) a 1 452 
muţov (51,49%).  

Tabuľka č. 1 Obyvateľstvo podľa vekovej štruktúry 

Vek   Počet  % zastúpenia 
0 – 14          446          15,77% 
15- 60 muţi        1 063 
15- 59 ţeny           812                          66,30% 
60 – viac         507           17,93% 
SPOLU:      2 828                        100,00% 

 
Index starnutia:  113,68 
Zdroj: ŠÚ SR 2011 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tabuľka č. 2 Vývoj počtu obyvateľov obce Nová Bystrica 
 

Rok  Počet obyvateľov      Index starnutia 
 
1991                         2 929 
2001                         2 882  68,83 
2004                         2 855 
2006                         2 874 
2007                         2 882 
2008                         2 851 
2009                         2 838  99,38 
2010                         2 815106,55 
2011                         2 828113,68 
2012                         2 816 

 

Vplyv demografického vývoja na vekové zloţenie obyvateľstva v sledovaných 
skupinách  sa od celorepublikového priemeru mierne odlišuje. Vekové zloţenie 
obyvateľstva SR sa za posledných 10 rokov zmenilo, proces starnutia sa zintenzívnil. 
Keď porovnáme vekovú štruktúru obyvateľstva v obci za posledné roky tak vidíme, 
ţe  demografia prešla do  prevahy poproduktívneho obyvateľstva nad 
predproduktívnym, obec postupne prepadáva do negatívnych čísiel. 
Stagnácie počtu obyvateľov predproduktívnom veku oproti nárastu poproduktívnym 
v blízkej budúcnosti prinesie demografický problém prestarnutie obyvateľstva a 
problém v sociálnej starostlivosti obyvateľstva. V súčasnosti bude ťaţké zastaviť 
trend starnutia populácie v obci. Jediná pomoc by bola nárast počtu obyvateľstva 
o mladé rodiny.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.2.   Školstvo  
 

V obci Nová Bystrica sa nachádzajú  výchovné zariadenia Základná škola 
a Materská škola. Školská výchova podľa dostupných údajov sa traduje uţ od druhej 
polovice 18. storočia. 

Základná škola s celodennou prevádzkou bola odovzdaná do zriaďovateľskej 
právomoci obce v roku 2002. Oficiálny názov školy od roku 2002 je Základná škola 
s materskou školou  Nová Bystrica a Základná škola s materskou školou Vychylovka. 
Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa platných učebných osnov a štandardov 
jednotlivých predmetov na I. stupni podľa základného variantu a štátneho 
vzdelávacieho programu I. stupňa základnej školy ISCED1, na II. stupni podľa 
druhého variantu učebných plánov a štátneho vzdelávacieho programu II. stupňa 
základnej školy ISCED2.  Prevádzka školy je jednosmenná, popoludní prebieha 
výchovno-vzdelávacia činnosť v  oddelení ŠKD,  záujmová činnosť a organizované 
aktivity rôzneho charakteru. 
Popri základnej škole je zriadená aj Školská jedáleň a ţiaci majú zabezpečenú teplú 
stravu. V rámci mimoškolských aktivít existuje školský klub detí, ktorý ponúka jej 
členom rôzne formy trávenia voľného času. Škola vyuţíva od roku 2001 internet 
a informačné a komunikačné technológie. Škola sa úspešne uchádza o rôzne 
projekty na získanie finančných prostriedkov na zvýšenie kvality výchovy, čo sa 
odzrkadľuje na úspešnosti ţiakov na rôznych súťaţiach a olympiádach. Na budovách 
škôl prebehla  čiastočná rekonštrukcia budov. 

Počet ţiakov v základnej škole je celkovo 253. 
 
 Materská škola 

Materská škola v Novej Bystrici funguje uţ od roku 1947. 
Pre deti predškolského veku zabezpečujú  celodennú starostlivosť. V materských 
školách pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktoré pripravujú pre deti 
bohatý edukačný program. 
Budovy materských škôl sú umiestnenév areáli dostatkom zelene, ideálne pre 
celodenný pobyt detí. Materskú školu navštevujú  deti vo veku od  3  - do 6 rokov. 

Počet deti v materských školách je 74. 

 

Zo sociálneho hľadiska existencia pedagogického dozoru v obci kladne vplýva na 
dospievajúcu mládeţ. 

 

 

 

 



 

 
1.3.3. Služby 
 
 

V obci je zastúpenie najmä drobných ţivnostníkov. Ich existencia na území obce 
značne vplýva na finančné moţnosti obce a obyvateľstva. Všetky podnikateľské 
subjekty  pôsobia na komerčnej báze. Niektorí podnikatelia majú len sídlo v 
obcia svoju podnikateľskú aktivitu vykonávajú mimo obce 

Tabuľka č. 1  Odvetvová štruktúra subjektov pôsobiacich v obci 

Odvetvie  Počet prevádzok  
Poľnohospodárstvo            35   
Maloobchod    34 
Sluţby                             420 
Spoločnosti                        40   

Zdroj: Vsetkyfirmy.sk 

Miera ekonomickej aktivity v obci je okolo 51 %, časť obyvateľstva je napojená na 
štátne sociálne dávky. Narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť 
s finančnými prostriedkami. Vyše 50 % ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádza 
za prácou mimo obce. Chýbajú moţnosti zamestnávať obyvateľov s najniţším 
vzdelaním. 

 

Zdravotníctvo, kultúra, šport 

Spoločenský ţivot je veľmi aktívny, na ktorom sa zúčastnia vekové kategórie od detí 
po seniori. Zoznam spoločenských organizácií:  Poľovnícke zdruţenia Brizgalky 
a Starý Diel, Poľovnícka spoločnosť Riečnica, DHZ Nová Bystrica a Vychylovka, ,       
Ľudová hudba Kováčovci, Ţenská spevácka skupina Dolinka, Slovenský červený kríţ 
TJ Slovan, Lovecko – strelecký klub Wolf, Zväz chovateľov koní bystrickej doliny, 
Športový klub kickboxu a boxu, Spolok priateľov bystrickej doliny, FS Bystrica, Klub 
turistov, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Pozemkové spoločenstvá... 
 
Športovo-rekreačné zariadenia a aktivity –  Futbalové ihrisko, Multifunkčné ihrisko, 
Skatepark, futbal, tenis, stolný tenis, turistika, cykloturistika, zumba ... 
Futbalové turnaje –  O pohár starostu, Furmanská súťaţ, Hasičské turnaje, 
Stolnotenisový turnaj, Turistika Okolo Novobystrickej priehrady, ... 
Moţnosti pre poľovníctvo a rybolov. 
 
Kultúrne zariadenia a aktivity–  Kultúrny dom, kniţnica, internet, Múzeum Kysuckej 
dediny, Skanzen vo Vychylovke, Historická lesná úvraťová ţeleznica  ... 
Fašiangy,MDD, Furmanské preteky, Deň matiek, Dni kultúry v Novej Bystrici, 
Stretnutie rodákov z Riečnice a Harvelky, Výstava jesenných plodov, Šarkaniáda, 
Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi – Úcta k starším,Uvítanie detí, Mikuláš...    
Obec na informovanie o dianí v obci vydáva obecné noviny – Novobystrický hlásnik. 
V obci je zdravotné stredisko s lekárňou. Revitalizácia obceje dokončená.  



V obci sú vytvorené podmienky  na uskutočňovanie rôznych obecných, kultúrnych a 
športových podujatí, ktoré poskytujú občanom i turistom ideálne podmienky na 
stretávanie sa pri rôznych príleţitostiach a prostredie pre trávenie voľného času.  

 
1.3.4.  Nezamestnanosť 
 
 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje v priemyselnej výrobe, dochádzajú 
denne za prácou a v poľnohospodárstve a s ním súvisiacich sluţbách. 

Štatistické údaje v tejto oblasti sú dosť relatívne čísla. Kaţdá inštitúcia si vedie svoju 
vlastnú štatistiku podľa vlastných kritérií. Obec nemá k dispozícii informácie 
o zamestnaní svojich občanov, k dispozícii sú iba údaje z Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny, ktorý vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie (tento údaj však 
nezahŕňa celkový počet nezamestnaných z dôvodu chýbajúcich údajov o dobrovoľne 
nezamestnaných). Taktieţ nie je k dispozícii údaj o počte osôb, ktorí pracujú 
v zahraničí. 

Skrytú nezamestnanosť, t.j. nezamestnanosť ľudí, ktorí nie sú evidovaní ako 
uchádzači o zamestnanie, alebo boli z evidencie z rôznych dôvodov vyradení, nie je 
moţné zistiť. Taktieţ počet evidovaných nezamestnaných uchádzačov 
o zamestnanie nekorešponduje s počtom občanov nachádzajúcich sa v hmotnej 
núdzi.  

Najmenšie šance umiestniť sa na trhu práce majú hlavne starší občania nad 50 
rokov, taktieţ absolventi škôl, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, 
občania s nízkou úrovňou vzdelania a dlhodobo nezamestnaní. Kým pre starších ľudí 
je typické, ţe nie sú schopní pruţne reagovať na zmenu trhu práce, absolventi škôl 
majú problém nájsť si svoje prvé zamestnanie kvôli nedostatočnej praxi. 

 

Z dostupných informácií bol zostavený prehľad o miere  nezamestnaných : 

Rok:   Miera nezamestnaných: 
2001              12,04 % 
2007                              15,01 % 
2011                                   15,14 %       
2012                                   18,17 % 

ÚPSVaR Čadca 

Uvedené údaje odzrkadľujúnástup trendu odlivu obyvateľstva za prácou z územia. 
Počet uchádzačov sa bude pravdepodobne ešte zvyšovať z dôvodu redukovania 
prevádzok nielen v obci, ale aj v širokom okolí. V dôsledku tejto skutočnosti obec 
zaznamenáva nepriaznivý trend vo vývoji ekonomiky a preto by mal  podporovať 
aktivity podnikateľského sektora pri vytvorení nových pracovných miest. 

 

 

 

 

 



1.3.5. Sociálne znevýhodnené skupiny 
 
 

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale najmä skupina, 
komunita a sociálne prejavy, ktoré sa ich týkajú. Ide o subjekt, ktorý je definovaný 
spoločným znakom odvodeným od sociálneho znevýhodnenia, t.j. od znaku, ktorý  
ho posúva do polohy závislosti na iných osobách alebo na štátnych opatreniach. 
Celkový počet obyvateľov komunity má trvale klesajúcu tendenciu, čo preukazuje 
úbytok populácie ako aj migrácia, tento vývoj z dlhodobého hľadiska môţe pôsobiť 
problémovo aj na oblasť sociálnych sluţieb. Veková štruktúra, ktorá je súčasnosti 
relatívne stabilizovaná má vzhľadom k vysokému rastu indexu starnutia a indexu 
ekonomickej závislosti jednoznačnú tendenciu ďalšieho a trvalého nárastu 
poproduktívnej kategórie populácie v komunite, čo je vo väzbe na ďalšie skutočnosti 
významným faktorom a indikátorom pre plánovanie sociálnych sluţieb pri ktorých je 
nevyhnutné venovať vzrastajúcu pozornosť práve tejto vekovej kategórií, nakoľko 
starnutie nie je moţné ţiadnym spôsobom zastaviť.  

  Z dostupných demografických údajov na základe štatistického predpokladu sme 
vypočítali počet občanov, ktorí budú potrebovať istú formu sociálnej pomoci, 
prípadne sociálnych sluţieb. Pouţili sme pri tom orientačné údaje, ktoré vymedzujú 
potrebu sociálnych sluţieb vo vzťahu k veku, miere závislosti na pomoc pri 
sebaobsluhe a zdravotného postihnutia. 

    Sociálne znevýhodnené skupiny v našej obci môţeme rozdeliť na: 

a) seniori 
b) nezamestnaní 
c) deti a mládeţ 
d) zamestnanci s nízkym vzdelaním 
e) uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím 
f) občania so sociálnymi a spoločenskými problémami. 

 
Obec sa v rámci svojich moţností snaţí kompenzovať určité sociálne 
znevýhodnenie. 

 

Sociálne dávky 

 

V minulosti bola hodnota sociálnej dávky často krát vyššia ako minimálna mzda či iný 
príjem. V novom systéme dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke motivujú 
občana zmeniť jeho sociálnu a ţivotnú situáciu.  

Hlavným cieľom týchto zmien je, aby si ľudia vlastným pričinením, aktivitou či 
majetkom pomohli a neboli závislí od sociálnych príjmov. 

Pomoc v hmotnej núdzi upravuje zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoc v hmotnej núdzi 
a zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných od 1. 1. 2004. 

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a osôb, ktoré sa s ním spoločne 
posudzujú, nedosahuje ţivotné minimum a občan tieto osoby, si príjem nemôţu 
zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. 



Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi moţno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi 
a fyzickým osobám, ktoré s ním spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka 
a príspevky najmä na: 

- úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie 

- základné vybavenie domácnosti 

- zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa 

- na mimoriadne liečebné náklady 

túto dávku moţno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac 
však do výšky trojnásobku ţivotného minima. V súčasnosti dávku vypláca 
samospráva. 

Deti poberateľov dávky v hmotnej núdzi majú nárok na dotáciu na stravu. Dotáciu na 
stravu môţu čerpať ţiaci základných škôl a deti v materských školách.  

 

 

SENIORI 

Identifikácia problémov 

 

- chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu pomoc  
- chýba terénna sociálna sluţba 
- osamelí seniori so zdravotnými problémami 
- je málo informácii o poskytovateľoch sociálnych sluţieb 
- nie je vyriešená bezbariérovosť v obci  
- chýba miestna legislatíva 
 

Sluţby určené seniorom sú poskytované občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre 
priznanie starobného dôchodku a ocitli sa v situácií vyţadujúcej podporu komunity, je 
moţné charakterizovať túto skupinu týmito spoločnými prejavmi: 

 predlţovanie individuálneho aj priemerného veku 

 nárast miery chorobnosti a tým aj závislosti na sociálnej pomoci 

 vdovstvo – skôr, či neskôr strata ţivotného partnera a s tým súvisiace sociálne 
a ekonomické zmeny 

 stále existujúci vyuţiteľný potenciál jedincov k aktivitám vo svoj prospech aj 
v prospech komunity 
 

Z hľadiska početnosti ide i jedinú sociálnu kategóriu populácie, ktorá má trvale 
a prirodzene vzostupnú tendenciu svojho rastu premietajúcu nárastu v porovnaní 
k pomeru k ostatným kategóriám populácie komunity.  

Podľa údajov ŠÚ SR máme k dispozícii tieto údaje: 

Počet obyvateľov      predprod. vek/%    produktívny vek/%    poproduk. vek/% 
2009/    2 838                    486/17,12%                 1 869/65,86% 483/17,02% 
2010/    2 815           458/16,27%     1 869/66,39%        488/17,34% 
2011/    2 828           446/15,77%   1 875/66,30%        507/17,93%
  

Zdroj: statistics.sk 



Občania nad 60 rokov tvoria necelých 18 % z celkového počtu obyvateľov, to 
znamená, ţe tvoria najväčšiu skupinu odkázanú alebo perspektívne odkázanú na 
sociálne sluţby. Keď porovnáme jednotlivé roky, tak vidíme, počet ľudí 
predproduktívneho veku z roka na rok klesá a počet poproduktívnych narastá.  Podľa 
prepočtov  bude opatrovateľskú sluţbu v blízkej budúcnosti permanentne potrebovať 
12 – 14 obyvateľov a umiestnenie v sociálnom zariadení 7 osôb. 

Obecvytvára technické a materiálne podmienky na činnosť základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska v obciNová Bystrica, ktorá  organizuje pre seniorov 
kultúrno-spoločenské aktivity v obci.Svojou aktivitou inšpiruje aj mladšiu generáciu.  

 

Opatrovateľská sluţba 

Opatrovateľská sluţba je starostlivosť v domácom prostredí, zatiaľ je to jediná forma 
terénnych sociálnych sluţieb v komunite obce pre kategóriu seniorov, Obsah 
a rozsah ich poskytovania je prevaţne zameraný na samotnú a limitovane chápanú 
opatrovateľskú sluţbu poskytovanú len v časovo úzko vymedzenom rozsahu, ktorý 
dovoľuje vykonávať len vlastné úkony pomoci a ošetrovateľských činností.  
Celodenné poskytovanie opatrovateľskej sluţby v súčasnosti  je prevádzke. Sociálne 
sluţby pre túto sociálnu skupinu v súčasnosti zabezpečujú opatrovatelia bez 
certifikátu. Vlastná legislatíva na poskytovanie sociálnej sluţby na území obce Nová 
Bystricaje vypracovaná a schválená obecným zastupiteľstvom – VZN č. 1/2011. 
Rozpočet na rok 2012 bol vo výške 16 767 €. 

Táto sluţba je zapísaná do Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb Ţilinského 
samosprávneho kraja, obcou Nová Bystrica pod poradovým číslom 372 zo dňa 
22.2.2010. 

Jedáleň pre dôchodcov – nie je, stravovanie v prípade potreby obecný úrad  vie 
zabezpečiť pre obyvateľov od registrovaného subjektu. Postup a podmienky pri 
poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v obci nie sú 
stanovené VZN. 

Obec nedopláca ekonomicky oprávnené náklady za obyvateľa obce umiestneného v  
sociálnom zariadení.  

Bezbariérovosť v obci nie je riešená. 

Treba vypracovať a vyriešiť nasledovné : 

VZN, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne 
postihnutým občanom v obci. 

Treba zabezpečiť certifikáciu opatrovateľov 

Na základe vyhlášky  Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 532/2002, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie treba vyriešiť bezbariérovosť v obci.   

 

 
 



NEZAMESTNANÍ A ZAMESTNANCI S NÍZSKYM VZDELANÍM 

 

 

Identifikácia problémov 

- skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie 

- chýbajú moţnosti zamestnať obyvateľov s nízkym vzdelaním 

- chýba systém motivácie a sprevádzania pre rozvoj zamestnanosti – agentúra 
podporovaného zamestnávania, príleţitostných prác, podporovanej práce 

- narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami 

- nie je vybudované prepojenie a presun informácií medzi občanmi, samosprávou 
odborníkmi, ÚPSVaR 

 

V spolupráci s ÚPSVaR Čadca, obec  organizuje verejnoprospešné práce alebo 
menšie obecné sluţby. V rámci tejto činnosti podporuje udrţiavanie pracovných 
návykov u osôb, ktoré majú problém uplatniť sa na trhu práce. Dlhodobo 
nezamestnaní občania sa stavajú čoraz väčším problémom. Najčastejším dôvodom 
dlhodobého zotrvávania v reţime nezamestnanosti je ich nedostatočné alebo 
minimálne vzdelanie a nízka zručnosť pre potreby trhu práce. Túto skupinu 
nezamestnaných charakterizuje predčasné ukončenie vzdelania, nevyhovujúca 
kvalifikácia z pohľadu ponuky voľných pracovných miest, strata pracovných návykov 
a motivácia pracovať, čím sa stavajú neuplatniteľným na trhu práce. U dlhodobo 
nezamestnaných klesá s časom aj sebavedomie a tým aj schopnosť prezentovať sa 
pred potenciálnym zamestnávateľom.  

Podprogram Aktivačné sluţby – Malé obecné sluţby sa týka aktivít v obci, údrţbu 
verejných priestranstiev, obecných budov, zberu separovaného odpadu v obci,  
prostredníctvom nezamestnaných občanov pracujúcich v obci v rámci aktivačných 
prác a zamestnaných v spolupráci s úradom práce. Do tohto programu je zapojených 
v súčasnosti celkovo 34 obyvateľov obce.  Financie sú zabezpečené z ÚPSVaR 
Čadca.  

Proces poklesu nezamestnanosti sa snaţí ÚPSVaR podporovať organizovaním 
rekvalifikačných kurzov, tak aby spĺňali poţiadavky budúcich zamestnávateľov 
a zároveň uchádzačov o zamestnanie, ale aj zamestnávateľov motivovať 
prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce – zákon o sluţbách zamestnanosti 
č. 5/2004   

 
 
Pokračovanie v časti 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


