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Zápis z 1. pracovného stretnutia skupiny „Osoby v ťažkých životných situáciách“ 
k príprave Komunitného plánu sociálnych služieb 2016 - 2020 

 
 
 

Dátum:  23.11.2015 
 
Čas:    17:00 – 19:00 
 
Miesto konania:  Mestský úrad v Trnave 
 
Prítomní: Mgr. Mária Kramplová, Mgr. Soňa Pobiecka, Ing. Miroslav Dzurech, Milan 

Rumanovič, Mgr. Andrea Tóthová, Mgr. Tatiana Ďuranová, Mária 
Valentová, Jarmila Mrvová, Mgr. Ingrid Huňavá, Mgr. Jana Žišková, prof. 
PhDr. Jana Levická, PhD., Ing. Nikola Švejdová 

 
 
 
Na prvom pracovnom stretnutí skupiny „Osoby v ťažkých životných situáciách“ k príprave 
Komunitného plánu sociálnych služieb 2016 – 2020 boli prítomní privítaní Mgr. Ingrid Huňavou, 
vedúcou odboru sociálneho na Mestskom úrade v Trnave, ako aj Ing. Nikolou Švejdovou, 
konzultantkou spoločnosti ERUDIO, s.r.o., za stranu spracovateľa. Jarmila Mrvová, z odboru 
sociálneho MsÚ v Trnave, rozdala prítomným menovacie dekréty pre pracovnú skupinu „Osoby 
v ťažkých životných situáciách“. Prof. PhDr. Jana Levická, PhD. prítomných oboznámila 
o priebehu prípravy a štruktúre Komunitného plánu sociálnych služieb 2016 – 2020 mesta 
Trnava. Taktiež vysvetlila dôvod a účel pracovného stretnutia. 

Po predstavení sa všetkých prítomných otvorila prof. PhDr. Jana Levická, PhD. diskusiu na tému 
silných a slabých stránok, resp. príležitostí a ohrození, ktoré prítomní pociťujú v oblasti 
sociálnych služieb pre osoby v ťažkých životných situáciách v meste Trnava. Z diskusie vyplynuli 
silné, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia uvedené v prílohe č. 1 tohto zápisu. 
 
Na záver pracovného stretnutia prof. PhDr. Jana Levická, PhD. a Ing. Nikola Švejdová poďakovali 
prítomným a uviedli na seba e-mailové kontakty, na ktoré môžu zúčastnení posielať svoje ďalšie 
pripomienky. Termín druhého stretnutia bol stanovený na začiatok roka 2016 (11.1.2016 – 
15.1.2016), pričom tento termín bude s dostatočným predstihom formou pozvánky na 2. 
stretnutie pracovnej skupiny „osoby v ťažkých životných situáciách“ konkretizovaný. 
 
 
V Trnave dňa 23.11.2015 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Nikola Švejdová   Overila: Jarmila Mrvová 
 

 

 



 Príloha č. 1 

 

Silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia 

Osoby v ťažkých životných situáciách 

23.11.2015, Trnava 

 

 Silné stránky Slabé stránky 

- finančná podpora projektov zo strany mesta 
Trnava 

- poloha mesta, ako krajského mesta 
(dostupnosť služieb, spolupráca 
s univerzitami a študentmi, dobrovoľníctvo 
a pod.) 

- existencia odborného zázemia (poliklinika, 
nemocnica a iné) 

- vznik nových centier poskytujúcich sociálne 
služby a pomoc osobám v ťažkých životných 
situáciách 

- mesto Trnava vytvára príležitosti na 
stretávanie sa ľudí z rôznych organizácií 
poskytujúcich sociálne služby  

- dostupnosť a stabilita sociálnych služieb 
- dobrá komunikácia a spolupráca s mestom, 

resp. MsÚ Trnava 
- nefinančná podpora mesta organizáciám 

poskytujúcim sociálne služby osobám 
v ťažkých životných situáciách 

- spolupráca medzi organizáciami 
poskytujúcimi sociálne služby, Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny a inými relevantnými 
inštitúciami 

- záujem mesta hľadať systémové riešenia na 
základe poznania potrieb obyvateľov 

- podujatia a akcie organizované smerom 
k verejnosti zamerané na sociálnu inklúziu a 
šírenie povedomia a informácií  

- spolupráca mesta s fyzickými osobami 
poskytujúcimi služby osobám v ťažkých 
životných situáciách aj za hranicami mesta 
(Jaslovské Bohunice) 

- nedostatočné priestorové vybavenie 
a kapacity zariadení sociálnych služieb pre 
osoby v ťažkých životných situáciách 

- nedostatočné finančné zabezpečenie 
resocializácie osôb v ťažkých životných 
situáciách 

- finančná náročnosť určitých druhov 
sociálnych služieb (predovšetkým 
umiestňovanie bezdomovcov po dovŕšení 
dôchodkového veku do domovov dôchodcov 
na náklady mesta Trnava) 

- nedostatok organizácií poskytujúcich sociálne 
služby z tretieho sektora 

- výskyt fenoménu tzv. „mladých bezdomovcov“ 
väčšinou závislých na alkohole a drogách 
a iných návykových látkach 

- povedomie spoločnosti – obyvatelia mesta 
necítia potrebu reagovať na fungovanie 
a riešenie sociálnych služieb v meste Trnava 

- nízke právne povedomie  
- nedostatok sociálnych bytov 
- generačne reprodukovaná chudoba 
- chýbajúca terénna sociálna práca 

s bezdomovcami 
- nedostatočné personálne kapacity pre prácu 

s bezdomovcami, nedostatok dobrovoľníkov 
- nedostatočné kapacity v zariadeniach 

poskytujúcich sociálne služby osobám 
v ťažkých životných situáciách 

- nedostatočné bytové kapacity pre rodiny 
a jednotlivcov v kríze 

Príležitosti Ohrozenia 

- zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb 
prostredníctvom terénnej sociálnej práce 

- rozvoj koordinovaného dobrovoľníctva – 
vznik dobrovoľníckeho centra 

- podpora zosieťovania organizácií 
poskytujúcich sociálne služby a SPOD 

- spolupráca občianskych združení, neziskových 
organizácií, mesta, VÚC a iných inštitúcií pri 
systémovom riešení  

- skvalitňovanie poskytovania informácií pre 
širokú verejnosť o dostupnosti soc. služieb 

- šírenie a posilňovanie občianskej 
zodpovednosti za komunitu  

- využitie tzv. „potenciálu komunity“  
- prevencia 

- finančná situácia, nárast chudoby, generačne 
reprodukovaná chudoba 

- nezáujem spoločnosti o situáciu a riešenie 
problémov osôb v ťažkých životných 
situáciách 

- nízke ohodnotenie sociálnych pracovníkov 
a ich odchod do zahraničia 

- zvyšovanie kriminality 
- starnutie populácie mesta 
- nestabilná legislatíva 
- nedostatok finančných prostriedkov pre 

pokrytie a financovanie všetkých potrebných 
sociálnych služieb 

- absencia kritérií pre posúdenie kvality TSP 
- tzv. „robotizácia sociálnych služieb“ (absencia 

ľudského prístupu, ktorý je nahradzovaný 
dosahovaním tabuľkových kvantitatívnych 
parametrov) 

- nárast počtu ľudí, ktorí nikdy nepracovali 
a nemajú pracovné návyky 


