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                 Komunitný plán sociálnych služieb  

• je strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého  
vyplýva zo  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 

 
• určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce                           

k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste.  
 
• jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť 

stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov 
sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť  

 
 



  

 

 

 

 

                 Fázy komunitného plánovania  

sociálnych služieb v meste Trnava  

PRÍPRAVNÁ FÁZA  (september - december 2015) 

zámer spracovať KPSS, výber spracovateľa dokumentu, tvorba riadiacej 
štruktúry a pracovných skupín  

ANALYTICKÁ FÁZA (január -  júl 2016)  

socio-demografická analýza, zmapovanie súčasného stavu poskytovania 
sociálnych služieb na území mesta a súvisiacich problémov, zistenie potrieb 
užívateľov, poskytovateľov sociálnych služieb a názorov verejnosti 

STRATEGICKÁ FÁZA (august - november 2016) 

zadefinovanie rozvojovej stratégie, tvorba stromov cieľov, priorít, opatrení  

        Prerokovanie KPSS v MZ mesta Trnava - február 2017 

IMPLEMENTAČNÁ FÁZA  (roky 2017 – 2020) 



  
                 Organizačné zabezpečenie  

spracovania KPSS mesta Trnavy  

Volené orgány  
Mestské zastupiteľstvo, Mestská rada, komisie Mestského zastupiteľstva  

Metodická 
podpora   

(Nadácia SOCIA)  

Iniciátor a garant 
spracovania KPSS  

odbor sociálny, 

 Mestský úrad v Trnave 

Spracovateľ KPSS  
 (ERUDIO, s.r.o.)  

Riadiaca skupina   
  

volený zástupca Mesta Trnava, garant KPSS, koordinátor KPSS,                                   

vedúci pracovných skupín  

 
PS 
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mládež, 
rodina  
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PS  

Komunitný 
rozvoj   

Úroveň 

rozhodovania  
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PS  
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životných 
situáciách   

  

Úroveň  

riešenia úloh  



  

 

 

 

 

                 KTO sa zapojil  

do spracovania Komunitného plánu  

 

 Mesto Trnava – iniciátor spracovania KPSS  

 verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, občianske a 

záujmové združenia, vzdelávacie inštitúcie – odborné pracovné 

skupiny (25 subjektov, približne 90 ľudí) 

 obyvatelia mesta – prostredníctvom dotazníka (1 493 respondentov) 

 externá metodická podpora (nadácia SOCIA) 

 spol. ERUDIO 

 

 

 



  

 

 

 

 

 ČO sme sa dozvedeli  

z dotazníkového prieskumu  

                 

 Najpoužívanejší zdroj informácií o sociálnych službách:  
     1. internet (47,5 % respondentov), 
     2. úrady - MsÚ, ÚPSVaR a iné  (39,2 % )  
     3. človek s podobným problémom (31,3 %). 
 
 Najčastejšia forma starostlivosti o člena rodiny s trvalým zdravotným 

postihnutím, dlhotrvajúcou chorobou, starobou: 
      1. svojpomocná starostlivosť rodiny (43 % respondentov),  
      2. služby poskytované v domácom prostredí, t. j. opatrovateľská služba,             
          osobný asistent, rodinní opatrovatelia (38,4 %).  
      3. služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb (15,3 %). 
 
 Chýbajúce, nedostatočne, resp. nedostupné sociálne služby a zariadenia 

sociálnych služieb:  
     1. Denný stacionár pre občanov s ŤZP (49 respondentov, t.j. 3,3 %)  
     2. Zariadenie pre seniorov – (30 respondentov, 2 %),  
     3. poradenstvo pre rodiny (10 respondentov, 0,7 %)  
     4. materské centrá  (10 respondentov, 0,7 %) 



  

 

 

 

 

    ČO sme sa dozvedeli  

z dotazníkového prieskumu  

              

 Akú pomoc by obyvatelia privítali pri dlhodobej starostlivosti o člena rodiny: 
     1. finančnú pomoc  (29,3 % respondentov),  
     2. bezplatnú pomoc dobrovoľníkov (19,4 % ),  
     3. pomoc platených kvalifikovaných opatrovateľov (19%),  
     4. krátkodobý pobyt opatrovaného člena mimo rodinu (15 % ). 
 
 Aké formy sociálnych služieb by obyvatelia uprednostnili v prípade potreby 

celodennej starostlivosť o seba alebo člena rodiny:  
     1. terénne služby poskytované v domácom prostredí (47,8 % respondentov),  
     2. denné centrá (17,8 %),  
     3. celoročné pobytové služby v zariadeniach (14,9 %).  
 
 Cieľové skupiny, ktoré si podľa respondentov zaslúžia viac pozornosti : 
      1. Rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím (50,4 %), 
      2. Seniori (47,3 %),  
      3. Rodiny s malými deťmi (42,8 %),  
      4. Osoby so zdravotným postihnutím (36 %),  
      5. Dlhodobo choré osoby (27,6 %).  



  

5 HLAVNÝCH CIEĽOV  

       

KPSS mesta Trnavy na roky 2016 - 2020 

            

1 SPOLOČNÁ VÍZIA   

17 PRIORÍT  

53 OPATRENÍ  

150 AKTIVÍT  

25 ZAPOJENÝCH SUBJEKTOV 
 

 Mesto Trnava a jeho organizácie (SSS, ZpS) 

 2 verejní poskytovatelia SS (TTSK, ÚPSVaR ) 

 17 neverejných poskytovateľov, MVO 

 2 VŠ (TU, UCM) 

 Rada seniorov   



  

 

 

 

 

Vízia rozvoja sociálnych služieb 

 na území mesta Trnava  

 

Komplexná a koordinovaná starostlivosť o obyvateľov 
mesta Trnava zabezpečovaná prostredníctvom fungujúcej 

siete sociálnych služieb založenej na skutočnom dopyte                   
a uspokojení potrieb občanov. 



  
                  

Ciele a priority pre oblasť  

DETI, MLÁDEŽ A RODINA  

HLAVNÝ CIEĽ: Zabezpečovanie potrieb rodín žijúcich v meste s ohľadom na ich 

špecifické požiadavky a sociálnu situáciu  

PRIORITY:  
1. Vybudovať základnú sieť služieb na podporu rodín s deťmi 
2. Posilniť a rozvíjať preventívne aktivity 
3. Podporovať inklúziu detí, mladých ľudí a ich rodín  
4. Zabezpečiť sociálne bývanie pre rodiny s deťmi  

Identifikované potreby:  
 

chýbajú niektoré sociálne služby (napr. služba včasnej 

intervencie), núdzové bývanie v krízových situáciách 

(útulok, krízové byty), komunitné centrá, nedostatočná 

terénna sociálna práca v rodinách, nedostatok 

nízkoprahových centier pre deti a rodiny, potreba širšej 

sociálno–ekonomickej podpory rodín žijúcich v meste 



  

 

 

 

 

                  
Ciele a priority pre oblasť  

SENIORI  

HLAVNÝ CIEĽ: Vytváranie podmienok pre aktívne starnutie seniorov a ich zotrvanie 

v prirodzenom prostredí  

PRIORITY:  
1. Posilniť komunitný charakter sociálnych služieb pre seniorov 
2. Zvyšovať kvalitu a kapacitu sociálnych služieb pre seniorov 
3. Podporovať aktivizáciu seniorov v komunitnom prostredí 

 

Identifikované potreby:  
 

potreba rozširovať kapacity a vytvárať chýbajúce 

služby (najmä špecializované zariadenia), 

komunitné služby poskytované ambulantnou 

formou a v domácom prostredí (napr. 

opatrovateľská služba, odľahčovacia služba)  



  
                  

Ciele a priority pre oblasť   

OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

HLAVNÝ CIEĽ: Vytváranie podmienok pre inklúziu a zlepšenie kvality života ľudí so 

zdravotným znevýhodnením  

PRIORITY: 
1. Posilniť a skvalitniť sieť sociálnych služieb pre ľudí so ZP 
2. Zlepšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím 
3. Zlepšiť prístupnosť verejných priestranstiev v meste 
4. Podporovať inklúziu občanov so zdravotným postihnutím 

Identifikované potreby:  
 

chýbajú niektoré dôležité služby (napr. služba 

včasnej intervencie), nízka kapacita v exitujúcich 

zariadeniach (denné stacionáre), nedostatočné 

integrované vzdelávanie detí v MŠ, nedostatok 

chránených dielní, chýba podporované bývanie 

pre ľudí so ZP. 



  

 

 

 

 

                  
Ciele a priority pre oblasť   

OSOBY V ŤAŽKÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH  

HLAVNÝ CIEĽ: Zlepšenie životných podmienok ľudí v ťažkých životných situáciách   

PRIORITY: 
1. Rozširovať sociálne služby zamerané na riešenie ťažkých životných situácií občanov 
2. Podporovať zamestnateľnosť osôb v ťažkých životných situáciách 
3. Podporovať  sociálne bývanie 
4. Posilňovať inklúziu ľudí z marginalizovaných komunít 

Identifikované potreby: 
 

chýbajú viaceré soc. služby krízovej intervencie - útulky, 

nízkoprahové centrum pre rizikové skupiny obyvateľov, 

existujúce služby sú kapacitne nedostatočné (terénna sociálna 

práca, nízkoprahové denné centrum, nocľaháreň), potreba 

koordinácie pomoci tejto cieľovej skupine, potreba prepojiť 

poskytovanie sociálnych služieb s riešením bývania a 

zamestnania sa klientov,  



  

 

 

 

 

                  
Ciele a priority pre oblasť   

KOMUNITNÝ ROZVOJ 

HLAVNÝ CIEĽ: Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komunít 

PRIORITY : 
1. Rozvíjať komunitné plánovanie a participatívnu tvorbu verejných politík 
2. Podporovať komunitné aktivity a občiansku participáciu 
 

Identifikované potreby: 

 

potreba zvyšovať občiansku participáciu, 

podnecovať záujem obyvateľov o život v komunite,  

podpora susedských a záujmových skupín, podpora 

dobrovoľníctva.  
 



  
                  Monitoring a hodnotenie  

KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 

Subjekt vykonávajúci 
kontrolu 

Periodicita Spôsob vykonania kontroly 

Pracovné skupiny pre 
jednotlivé oblasti KPSS 

polročne k 30.6 
a k 31.12. kalendárneho 
roka  

Priebežná kontrola plnenia ročných akčných 
plánov počas pravidelných stretnutí 
pracovných skupín  

Monitorovacia skupina  
každoročne k 31. 12. 
kalendárneho roka                 
od 2017 do 2020 

Spracovanie Informatívnej hodnotiacej správy 
o priebežnom plnení KPSS - podklady 
poskytnú pracovné skupiny a všetky 
relevantné subjekty zapojené do 
implementácie KPSS.  

Mestské zastupiteľstvo 
Mesta Trnava a odborné 
komisie 

každoročne v 1. kvartáli 
kalendárneho roku od 
2018 do 2021 

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom 
plnení KPSS vypracovaná Monitorovacou 
skupinou KPSS bude predložená na 
zasadnutie MZ mesta Trnava  a odborných 
komisií  

Široká verejnosť 
počas platnosti KPSS               
na roky 2016 - 2020 

Na oficiálnej webovej stránke mesta Trnava 
bude každoročne uverejnená spracovaná 
Informatívna správa o priebežnom plnení  
KPSS. Občania budú mať možnosť priebežne 
zasielať svoje podnety k poskytovaniu soc. 
služieb elektronickou formou.   

Spôsob vyhodnocovania plnenia KPSS  



  
                  

VAŠE podnety a pripomienky  

 

Pripomienky k návrhu KPSS mesta Trnavy na 

roky 2016 – 2020  je možné zasielať elektronicky 

na adresu komunitneplanovanie@trnava.sk  

najneskôr do 31. januára 2017.   



  
                  

Kontakty:  

Mgr. Ingrid Huňavá, garant KPSS - ingrid.hunava@trnava.sk, 033/3236 170 

Mgr. Jana Žišková, koordinátor KSS – jana.ziskova@trnava.sk, 033/ 3236 172  

mailto:ingrid.hunava@trnava.sk
mailto:jana.ziskova@trnava.sk

