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 Je dokument, ktorého spracovanie 

vyplýva  v zmysle Zákona NR SR č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov 

 Prvý KPSS v meste Trnava bol spracovaný 

v roku 2010, jeho platnosť skončila v roku 

2013. 

 

 

 

 

 



  Základné priority: 
 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na 

roky 2015 – 2020, 

 Národný program aktívneho starnutia na roky 
2014 – 2020, 

 Národný program rozvoja životných 
podmienok osôb so zdravotným postihnutím 
na roky 2014 – 2020, 

 Národný akčný plán na elimináciu a 
prevenciu násilia na ženách 2014 – 2019, 

 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Trnava 

 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK 

 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb TTSK 



Ciele : 
 Vytváranie podmienok na systematickú prácu                 

s ohrozenými cieľovými skupinami 

 Vytváranie priestoru na súčinnosť pri riešení 
problémov   s tretím sektorom a neverejnými 

poskytovateľmi 

 Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb v 

súlade    s potrebami komunity 

 Podporenie procesu deinštitucionalizácie 

 Podporenie rozvoja sociálnych služieb dostupných  

    v priestorovo segregovanej lokalite  

 



Ciele : 
 Zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych služieb 

 Nadviazanie užšej spolupráce s verejnými aj 
neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, 
ako aj tretím sektorom 

 Poznať potreby a požiadavky prijímateľov 
sociálnych služieb (klientov, obyvateľov   mesta) 

 poznať plány a predstavy poskytovateľov 
sociálnych služieb 

 zvýšiť efektivitu investovaných zdrojov 

 spracovať aktuálny dokument o sociálnych 
službách, 

 zapojiť verejnosť do plánovania. 
 

 
 



Obsahové zameranie : 
podľa § 83 ods.5 zákona o sociálnych službách: 

 analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb          
na území mesta 

 analýza požiadaviek prijímateľov sociálnej služby    
podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb                   
a cieľových skupín 

 analýza sociologických a demografických údajov      
na území mesta 

 určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb         
na území mesta 

 časový plán realizácie KPSS 

 spôsob vyhodnocovania plnenia KPSS 
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  Zahájenie procesu komunitného plánovania v 

meste Trnava  je nevyhnutný z dôvodu, aby bol 
komunitný rozvoj v oblasti sociálnych služieb úzko 
spätý s poskytovateľmi, prijímateľmi a 
objednávateľmi  týchto služieb. 

 Ďalej, aby rozvoj služieb viedol k podpore aktivít 
subjektov pôsobiacich v tejto oblasti, ak by bolo 
možné v rámci komunity vyriešiť problémy 
svojpomocne a v neposlednom rade zabezpečiť 
širšiu škálu poskytovaných služieb na území mesta a 
tým uľahčiť kvalitu života tým, ktorí sú na tento druh 
pomoci odkázaní. 

 

 



Rozdelenie do pracovných skupín 

1. Deti, mládež a rodina 

2. Seniori 

3. Osoby v ťažkých životných situáciách 

4. Osoby so zdravotným postihnutím 

5. Bytová problematika 

6. Marginalizovaná komunita 

 



Harmonogram prác 
 prvé informatívne stretnutie s verejnosťou  

16.9.2015 

 rozdelenie do pracovných skupín 
a vystavenie menovacích dekrétov 

    do 30.10.2015 

 prvé stretnutie pracovných skupín  

    do 15.11.2015 

 druhé stretnutie pracovných skupín        
do 15.12.2015 

 distribúcia dotazníkov pre odbornú aj 
laickú verejnosť do 31.01.2016 
 



 návratnosť dotazníkov do 28.02.2016 

 spracovanie dotazníkov do 31.03.2016 

 identifikácia problémov podľa 
pracovných skupín SWOT analýza do 
30.04.2016 

 sumarizácia a stanovenie priorít KPSS 

   do 31.07.2016 

 kompletizácia KPSS do 15.09.2016 

 prerokovanie návrhu KPSS v komisiách do 
15.10.2016 

 predloženie materiálu na rokovanie v MZ  
- november 2016 
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Očakávame tvorivý proces,  

na ktorom sa budú podieľať 

poskytovatelia sociálnych služieb 

 na území mesta, zástupcovia 

neziskových organizácií, 

pacientskych organizácií, zástupcov 

seniorov  a ďalších. 
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Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na 

stretnutie v pracovných skupinách ! 

 

Kolektív pracovníkov odboru sociálneho 

www.trnava.sk 

 


