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Príloha 

Vyhodnotenie aktivít zaradených do Akčného plánu KPSS mesta Trnavy na rok 2018 

 

1. Oblasť: Deti, mládež a rodina 
 
Priorita 1: Vybudovať základnú sieť služieb na podporu rodín s deťmi 
 

 
Opatrenie 1.1 Vytvorenie služby včasnej intervencie 

Aktivita 

Predpokladané 
/ skutočné 

náklady za r. 
2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením  

na sumy 

Časový 
Harmonog-

ram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

1.1.2 Vytvorenie služby včasnej 
intervencie  

 
200 000,- €/ 
107 500,- € 

TTSK/41 755,- € 
Mesto TT/ 46 600,- € 
Mesto HC/10 000,- € 
Mesto PN/ 4 082,- € 

Donori /5 063,- € 

2018 – 2019 

Nadácia SOCIA,               
CVI Trnava n.o./ 
mestá TT, PN, 

HC 

Vytvorená služba  1 1 

Cieľ aktivity: Vytvorenie Centra včasnej intervencie na území krajského mesta Trnavy, ktoré bude poskytovať službu včasnej intervencie rodinám s deťmi so zdravotným 
znevýhodnením a rizikovým vývinom od narodenia do veku 7 rokov žijúcim v Trnave a regióne. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V decembri 2017 bola zriadená nezisková organizácia – Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o., (CVI Trnava) ktorá je od 18.1.2018 
zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb ako poskytovateľ služby včasnej intervencie. CVI Trnava poskytuje od februára 2018 služby terénnou formou, ku 
koncu roka bola zaregistrovaná aj ambulantná forma služby. V priebehu prvého roka svojho fungovania CVI Trnava poskytlo službu spolu 50 rodinám (z toho je 15 rodín 
s trvalým pobytom v meste Trnava). Z iniciatívy centra boli vytvorené dve podporné skupiny pre rodičov detí s poruchou autistického spektra a s Downovým syndrómom. 
Tím CVI Trnava zároveň aktívne podporuje rozvoj inkluzívneho vzdelávania v MŠ a ZŠ s cieľom zaradiť deti podchytené v rámci činnosti centra do vzdelávacieho procesu. 
CVI Trnava dočasne sídli v objekte Tatraskla na Trhovej ulici č. 2, pričom na prelome rokov 2018/2019 bola zabezpečená rekonštrukcia priestorov nevyužívaného 
služobného bytu v objekte bývalej ZŠ na Mozartovej ulici financovaná z rozpočtu Mesta Trnava (v sume 36 600,- €). Po kolaudačnom rozhodnutí budú priestory odovzdané 
CVI Trnava do dlhodobej výpožičky v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Trnavy č. 879 z 24.4.2018. 

 

 
Opatrenie 1.2 Rozvoj nízkoprahových denných centier pre deti a rodinu 

Aktivita 
Predpokladané/ 

skutočné  
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia 
s rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogra

m 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnut
á hodnota  

1.2.2 Podpora nízkoprahových 
aktivít pre deti a rodinu 
prostredníctvom programu 
Prorodinne orientované mesto               
v lokalite Coburgova 

 
 

12 000,- € / 
5 100,- €   

 

 
Nadácia detí 

Slovenska/ 4 800,-€ 
Mesto TT/ 300,-€ 

 

2017 – 2020 
Centrum 

Koburgovo, 
n. o. / Mesto TT 

periodicita 
rozvojových 

krúžkov pre deti 
z Coburgovej 

 

4 
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ulice týždenne 

Cieľ aktivity: Realizácia krúžkov a voľnočasových aktivít pre deti v predškolskom a školskom veku, ktoré žijú v prostredí rómskej komunity na Coburgovej ulici v Trnave a 
poskytovanie základného sociálneho poradenstva ich rodičom zameraného na výchovu detí a prevenciu pred sociálnopatologickými javmi. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Počas roka 2018 každý pracovný deň v popoludňajších hodinách realizovali odborní pracovníci, dobrovoľníci a praktikanti z VŠ 
(odbor sociálna práca) skupinové činnosti pre predškolákov a školákov  z Coburgovej ulice, z ubytovne Domov na Zelenečskej ulici a zo sídliska Linčianska. Počas roka 
sa uskutočnilo 202 skupinových aktivít určených pre klientov a pre širokú verejnosť. Aktivity sa realizovali vo forme krúžkov a doučovania v priestoroch zariadenia na 
Bratislavskej 8, na ubytovni Domov, v prirodzenom rodinnom prostredí klientov a v priestoroch spolupracujúcich subjektov. Aktivitami sa pracovníci snažili podporovať 
rozvoj individuálnych zručností a talentov, posilňovať sociálne kompetencie potrebné na úspešné zvládanie vzdelávacieho procesu a motivovať mládež pre pokračovanie 
v štúdiu na stredných školách. Centrum Koburgovo uskutočnilo počas letných prázdnin 7 jednodňových výletov pre rodiny do Piešťan, Šaštína a Trenčína. Zúčastnilo sa 
ich 90 účastníkov. V r. 2018 dobrovoľníci založili rómsky spevácky súbor a  v činnosti pokračoval tanečný súbor. Súčasťou činnosti s deťmi je aktívna participácia klientov 
na príprave a realizácii aktivít. 

 

 
Opatrenie 1. 3 Koordinácia aktivít v oblasti SPODaSK v spolupráci s ÚPSVaR Trnava 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné náklady 
za r. 2018 

Zdroje krytia 
s rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.3.1 Zastabilizovanie služieb 
Poradenského centra Úsmev 
ako dar 

 
 

18 000,- €/  
13 000,- € 

 
Implementačná 

agentúra MPSVaR SR 
/ 12 000,- € 

Dary a iné/ 1 000,- € 
 

2017 – 2020 

Úsmev ako dar / 
TTSK, ÚPSVaR 

TT, Mesto TT 
a i. 

celoročná 
prevádzka 

poradenského 
centra 

 

áno 

 
 

áno 

Cieľ aktivity: Projekt má dva hlavné ciele: A) Úprava rodinného prostredia a obnova funkcií rodín s deťmi z celého TTSK, ktoré sa nachádzajú v prechodnej alebo 
dlhodobej kríze. Odstránenie negatívnych  vplyvov, ktoré túto situáciu spôsobili a predchádzanie sociálno-patologickým javom u jednotlivých rodín. B) Začlenenie sa 
mladých ľudí po ukončení náhradnej starostlivosti alebo náhradnej rodinnej starostlivosti do spoločenského a pracovného života. Eliminácia patológie, pomoc klientovi k 
jeho nezávislosti od iných ľudí, podporovanie osobnostného rastu klienta, mobilizácia „zdravých“ zdrojov prirodzeného prostredia klienta. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Hlavným cieľom v r. 2018 bolo zastabilizovať finančné zdroje pre fungovanie Poradenského centra Úsmev ako dar pre ohrozené 
rodiny a pomocou kvalifikovaných odborníkov zabezpečiť sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo a sprevádzanie klientov. Okrem toho sa Poradenské centrum 
zameralo na rozšírenie svojej činnosti o poskytovanie výchovného opatrenia a asistovaného styku. Služby v Poradenskom  centre pre Trnavu a Trnavský kraj zabezpečujú 
sociálny pracovník a psychológ (v rozsahu ½ úväzok každý), a to vďaka projektu Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín v Trnavskom kraji (projekt PODPORA 1), ktorý 
je financovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVaR SR. Projekt je zameraný na biologické ohrozené rodiny a realizuje sa v období 
september 2017 - jún 2021. V rámci projektu je naplánovaná práca s rodinami v kríze, a to formou terénnej práce priamo v rodine, ambulantnou formou (v Poradenskom 
centre) a mobilným poradenstvom v rámci Trnavského kraja. Vyhľadávanie rodín v kríze sa realizuje aj v spolupráci s odborom sociálnym MsÚ Trnava. 

1.3.2 Psychologické 
poradenstvo a práca 
s rodinami 

 
20 000,- € / 
27 395,- € 

 
TTSK / 24 895,-€ 

Mesto TT/ 2 500,- € 
 

2018 – 2019 
Centrum pomoci 

pre rodinu/ 
Mesto TT, TTSK 

počet 
poradenstiev  

ročne  
300 574 
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Cieľ aktivity:. Prevencia vzniku krízových situácií v rodine, vzdelávanie rodín, detí a mládeže, osveta a prevencia vo výchove k manželstvu a rodičovstvu, predchádzanie 
vyňatiu dieťaťa z rodiny a úprava rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa ako aj predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a sociálno – patologickým javom v rodine a v 
spoločnosti. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V Centre pomoci pre rodinu boli v r. 2018 realizované služby v oblasti individuálneho, párového, manželského a rodinného 
poradenstva. Pracovníci centra sa zameriavali na konzultačnú, intervenčnú a preventívnu pomoc jednotlivcom a rodinám v rozličných záťažových životných situáciách. 
Počet poskytnutých poradenstiev, ktorý sa oproti plánu takmer zdvojnásobil, je dôkazom toho, že poskytované služby sociálno-psychologického poradenstva pre 
jednotlivcov i rodiny sú veľmi potrebné a dopyt po nich v Centre pomoci pre rodinu narastá.  

 

 
Opatrenie 1.4 Rozšírenie a skvalitnenie terénnej sociálnej práce v rodinách 

Aktivita 
Predpokladané/ 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia 
s rozdelením na sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.4.1 Terénna sociálna práca 
zabezpečovaná 
Nízkoprahovým centrom MAK 

 
 

26 000,- €/ 
28 810,- € 

 

 
 

TTSK/ 24 895,- € 
  Mesto TT/ 915,- €  

Iné/ 3 000,- € 

2017 – 2020 

Úsmev ako 
dar / TTSK, 
Mesto TT, 
Trnavská 

arcidiecéza, 
Iuventa 

 

celoročná 
činnosť centra 

MAK 

áno áno 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je práca s komunitou žijúcou na Coburgovej ulici v Trnave. Nízkoprahové centrum MAK zabezpečuje dennú činnosť pre deti a rodiny 
z marginalizovanej rómskej komunity, poskytuje sociálne poradenstvo pre rodičov, intenzívnu terénnu sociálnu prácu s rodinami, rozvojovú činnosť pre deti a mládež a 
prípravu detí na školskú dochádzku. Centrum MAK je otvorené každý pracovný deň, aby mali deti možnosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne a pozitívne. Centrum realizuje 
rôzne aktivity a krúžky pre deti vo veku od troch rokov, kde ich pravidelnou činnosťou podporuje v rozvoji ich motorických zručností, rozvíja kognitívne zručnosti a učí ich 
základom slušného správania. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Počas r. 2018 zabezpečoval tím zložený z dvoch sociálnych pracovníkov a jedného pracovníka na DoVP celoročnú činnosť v 
nízkoprahovom centre MAK pozostávajúcu z klubovej činnosti zameranej na deti v predškolskom a školskom veku a rodiny v kríze. Pre deti a mládež celoročne fungujú 
viaceré kluby, a to: klub pre deti v predškolskom veku, klub domácich úloh, voľnočasový klub a klub zručných rúk. Rodinám bolo terénnou alebo ambulantnou formou 
poskytované sociálne poradenstvo a sprevádzanie rodín. Počas roka boli v centre realizované aktivity zamerané nielen na deti, ale aj na rodiny (organizácia výletov pre 
rodiny, letný rozvojový pobyt, víkendové pobyty, výlety na rôzne atrakcie, kiná, Mikuláš pre deti priamo v rodinách  apod.). Detskí klienti nízkoprahového centra sa zapojili 
do Najmilšieho koncertu a Olympiády nízkoprahov (kultúra a šport). Centrum MAK získalo stabilných dobrovoľníkov a počas roka intenzívne spolupracovalo aj s centrom 
Koburgovo. 

1.4.2 Podpora rozvoja sociálnej 
práce v rodinnom prostredí 
klientov v oblasti sociálnych vecí 
a rodiny 

 
--- 
 

OP ĽZ (národný 
projekt)/ 95% 

štátny rozpočet /5% 
2017 – 2020 ÚPSVaR TT 

počet osôb, ktoré 
využili dané 

služby 
-- 

 
617 

Cieľ aktivity: Podpora komplexného prístupu v poskytovaní pomoci klientom odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR TT prostredníctvom rozvoja sociálnej práce                     
v prirodzenom prostredí klientov jednotlivých oddelení odboru, a to: oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, oddelenia 
peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkovej činnosti a oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s ťažiskom na 
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prepájanie plánovania a realizovania opatrení tak finančného (napr. dávky) ako aj nefinančného charakteru (napr. opatrenia SPODaSK).   

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V projekte Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny sa realizujú naplánované 
činnosti v zmysle jeho cieľov a zamerania. Projekt je realizovaný s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom v rámci pôsobnosti ÚPSVaR Trnava sa jeho činnosti vykonávajú v 
okrese Trnava. Nie je preto možné pre potreby KPSS mesta Trnava definovať jeho výstupy a náklady iba v rámci mesta Trnava. Dosiahnutá hodnota ukazovateľa (počet 
osôb, ktoré využili dané služby) je za okres Trnava. 

1.4.3 Poradňa pre rodiny so 
špecifickými potrebami 

19 000,- € / 2 500,- € 
Mesto TT /  
2 500,- € 

2018 - 2019 
 

Centrum pomoci 
pre rodinu 

počet 
poradenstiev / 
sedení ročne 

100 195 

Cieľ aktivity: Prevencia vzniku krízových situácií v rodine, vzdelávanie rodín, detí a mládeže, osveta a prevencia vo výchove k manželstvu a rodičovstvu,  predchádzanie 
vyňatiu dieťaťa z rodiny a úprava rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa ako aj predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a predchádzanie sociálno – patologickým javom 
v rodine a v spoločnosti. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Realizácia poradne je pre rodiny veľmi prínosná, pretože v nej členovia rodiny získavajú informácie a poradenstvo ako zvládnuť 
a vysporiadať sa s ťažkými životnými situáciami, ktorými prechádzajú. O význame poradne pre rodiny so špecifickými potrebami a záujme o uvedenú službu svedčia  
zrealizované poradenstvá za rok 2018, počet ktorých sa takmer zdvojnásobil. 

1.4.4 Realizácia terénnej 
sociálnej práce Centrom 
Koburgovo na sídlisku 
Linčianska 

12 000,- € / 4 000,- Mesto TT/ 4 000,- 2017 – 2019 
Centrum 

Koburgovo, 
n. o. 

počet klientov 
ročne 

120 160 

Cieľ aktivity: Zlepšenie postavenia detí v školskom systéme a zlepšenie životnej úrovne rodín v nepriaznivej situácii za ich aktívnej účasti. Vďaka návštevám rodín v ich 
domácom prostredí sa im otvárajú možnosti lepšieho zvládania svojich problémov, uplatňovania svojich práv a plnenia povinností. Cieľom je poskytovať sociálne 
poradenstvo priamo v teréne, pomáhať pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov rodinám, sprevádzať deti zo soc. znevýhodneného prostredia do vzdelávacích 
zariadení, sledovať proaktívnosť postojov rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania, zisťovať priamo v teréne životnú úroveň v rodinách, dochádzku detí do škôl, záujem o 
predškolské vzdelávanie a o aktivity pre rodiny, zisťovať zamestnanosť rodičov a ich schopnosť zabezpečenia vzdelávacích podmienok v rodinnom prostredí.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Sociálni poradcovia z Centra Koburgovo v priebehu r. 2018 denne navštevovali klientov v domácom prostredí, kde im pomáhali riešiť 
ich aktuálne problémy. V priebehu roka sa uskutočnilo 697 individuálnych intervencií v teréne a 198 konzultácií priamo v zariadení. Pracovníci pred krúžkami pre deti 
informovali rodičov  o prebiehajúcich aktivitách v centre a poskytovali poradenstvo zamerané na výchovu, sociálne začlenenie a na prevenciu pred sociálno-patologickými 
javmi. Klientom bolo poskytnuté poradenstvo napríklad súvisiace s hľadaním si nového bývania, riešenia vstupu dieťaťa do materskej a základnej školy, riešenia dlhov v 
komunikácii s exekučným úradom a centrom právnej pomoci, riešenia výchovných problémov detí doma a v škole, podaním návrhu na zvýšenie výživného. Pomoc pri 
ochrane práv a právom chránených záujmov bola poskytnutá klientom spisovaním rôznych žiadostí a komunikáciou s úradmi (napr. podávanie žiadosti o pridelenie bytu, o 
splátkový kalendár a podobne). Zabezpečené bolo tiež sprevádzanie klientov do rôznych inštitúcií (na súdne pojednávania, na komunitné aktivity, k lekárovi, do centra 
právnej pomoci). V priebehu roka sme mapovali potreby aj nových klientov (napr. na Malženickej ulici) a vytvárali aktivizačné programy. Rodinám sme sprostredkovali 
materiálnu a potravinovú pomoc. Pri hľadaní riešenia problémov sme vychádzali z rôznych životných podmienok a etáp života klientov (rizikové tehotenstvo, vysťahovanie, 
ukončenie povinnej školskej dochádzky atď.) 

 

 
Opatrenie 1.5 Zabezpečenie dostupnosti odľahčovacej služby 
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Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.5.1 Nastavenie modelu 
zabezpečenia odľahčovacej 
služby pre rôzne cieľové skupiny 
na území mesta 

0,- € /  
0,- € 

--- 2018 
Mesto TT / 

TTSK, neverejní 
poskytovatelia 

vytvorené 
pravidlá 

áno nie  

Cieľ aktivity: Odľahčovacia služba je sociálna služba určená občanom (domácim opatrovateľom), ktorí opatrujú inú fyzickú osobu, na nevyhnutý odpočinok s cieľom 
udržania ich fyzického a duševného zdravia. Nepretržitá starostlivosť o člena rodiny (najmä imobilného) je spravidla fyzicky i psychicky veľmi náročná a vyčerpávajúca, 
preto je podpora pre domácich opatrovateľov vo forme odľahčovacej služby dôležitá. V súčasnosti je táto služba v Trnave poskytovaná iba v obmedzenej miere, rieši sa 
spravidla umiestnením opatrovaného člena rodiny do pobytového zariadenia (napr. Zariadenie pre seniorov). Cieľom aktivity je preto nastavenie modelu zabezpečenia 
odľahčovacej služby pre rôzne cieľové skupiny na území mesta v spolupráci verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich v Trnave tak, aby 
dokázala pokryť dopyt po tejto službe.   

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Aktivita nebola v roku 2018 zrealizovaná. Pre potreby odľahčovacej služby je nevyhnutné v prvom kroku zabezpečiť disponibilné 
kapacity v zariadeniach sociálnych služieb pre deti a dospelých, čo je vzhľadom na obsadenosť existujúcich zariadení problematické. Realizácia aktivity je presunutá na r. 
2019. 

1.5.2 Zabezpečenie 
odľahčovacej služby  
v spolupráci s TTSK a 
neverejnými  poskytovateľmi 

0,- € 
klient, TTSK, 

Mesto TT 
2018 - 2020 

Mesto TT/ TTSK, 
neverejní 

poskytovatelia 

Počet klientov 
využívajúcich 

službu  
- 0 

Cieľ aktivity: Zabezpečiť poskytovanie odľahčovacej služby pre obyvateľov mesta - domácich opatrovateľov, ktorí sa celodenne starajú o svojho rodinného príslušníka, 
ktorý potrebuje starostlivosť inej osoby z dôvodu veku alebo zdravotného znevýhodnenia.  Cieľom odľahčovacej služby je pritom umožniť občanovi, ktorý opatruje, 
nevyhnutý odpočinok na účel udržania jeho fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Aktivita nebola splnená, pretože jej realizácia nadväzuje na aktivitu 1.5.1. Realizácia je presunutá do roku 2019.  

 

 
Opatrenie 1.6 Podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.6.1 Prieskum záujmu rodín o 
poskytovanie služby v jasliach 

300,- € /  
0,- €  

Mesto TT 2017 – 2019 Mesto TT 
počet 

záujemcov           
o službu jaslí 

-- 0 

Cieľ aktivity: Zmapovanie záujmu rodín žijúcich v Trnave o poskytovanie sociálnej služby v jasliach v nadväznosti na legislatívne ukotvenie tejto služby s cieľom  reagovať 
na prípadný dopyt po uvedenej službe. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Novela zákona o sociálnych službách účinná od 1.3.2017 legislatívne ukotvila poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach 
starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa (tzv. jasle). Poskytovatelia tejto soc. služby mali v zmysle zákona povinnosť zaregistrovať danú službu do registra 
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poskytovateľov na VÚC v termíne do 30.6.2018. K 31.12.2018 bolo v registri TTSK zaregistrovaných spolu 7 poskytovateľov tejto soc. služby v Trnave (1 verejný a 6 
neverejných poskytovateľov) s celkovou kapacitou 135 miest. Samospráva v roku 2018 nezaevidovala nárast dopytu po uvedenej službe. Mesto Trnava má vo svojej 
zriaďovateľskej kompetencii 1 zariadenie starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa, pričom ku koncu kalendárneho roka neboli všetky miesta v zariadení obsadené  
(z dostupnej kapacity 45 miest bolo obsadených spolu 39 miest), t. j. záujem o službu bol uspokojovaný priebežne. MsÚ plánuje v roku 2019 pokračovať v monitoringu 
obsadenosti kapacít v existujúcich zariadeniach a v prípade potreby uskutoční prieskum záujmu rodín o túto službu.  

 

 
Opatrenie 1.7 Podpora rozvoja náhradnej rodinnej starostlivosti 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.7.1 Zastabilizovanie služieb 
Poradenského centra Úsmev ako 
dar 

 
 

18 000,- €/  
28 200,- € 

Implementačná 
agentúra 

MPSVaR SR 
/ 27 200,- €,  

iné / 1 000,- €  
 

2017 – 2020 

Úsmev ako dar / 
TTSK, ÚPSVaR, 

Mesto TT/ 
 Nadácia Eset, 

Iuventa 

celoročná 
prevádzka 

poradenského 
centra 

áno áno 

Cieľ aktivity: Pozdvihnutie a osveta náhradných a profesionálnych rodín, ich príprava na konkrétne situácie pri starostlivosti o dieťa, sprevádzanie, podpora, zachovanie a 
rozvoj vzťahov a prirodzeného náhradného prostredia pre dieťa. Vyhľadávanie a príprava záujemcov z Trnavského kraja  na náhradnú rodinnú starostlivosť. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Hlavným cieľom v r. 2018 bolo zastabilizovať finančné zdroje Poradenského centra Úsmev ako dar pre ohrozené rodiny a pomocou 
kvalifikovaných odborníkov zabezpečiť sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo a sprevádzanie pre náhradné a profesionálne rodiny. Projekt je zameraný na 
náhradnú rodinnú starostlivosť  - záujemcov o osvojenie, náhradnú osobnú starostlivosť a pestúnsku starostlivosť.  V rámci neho boli zabezpečení dvaja odborní pracovníci 
na hlavný pracovný pomer (psychológ a sociálny pracovník).Práca s náhradnými rodinami  je realizovaná formou terénnej práce priamo v rodine, ambulantnou formou (v 
Poradenskom centre) a mobilným poradenstvom v rámci Trnavského kraja. 

 

Priorita 2 Posilniť a rozvíjať preventívne aktivity 

 
Opatrenie 2.1 Podpora rozvoja osvetových a preventívnych programov pre deti, mládež a rodinu 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.1.1 Rodina v meste – 
prorodinne orientované aktivity 
a podujatia 

5 000,- € /  
2 230,- € 

Mesto TT/ 2 230 € 2017 – 2020 
Mesto TT / rôzne 

organizácie, 
združenia 

počet 
zrealizovaných 

aktivít ročne 
3 6 

Cieľ aktivity: Vytvorením novej oblasti Prorodinne orientované mesto v rámci dotačného systému mesta podporovať projekty zamerané na udržiavanie funkčnosti a 
súdržnosti rodiny, upevňovanie vzťahových väzieb medzi rodičmi a súrodencami a predchádzanie krízovým situáciám v rodine. Podporou cielených aktivít vytvárať 
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priaznivú klímu a podmienky pre život rodín v meste, podporovať biologické a náhradné rodiny vo výkone ich prirodzených funkcií.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V r. 2017 bola v rámci dotačného systému mesta vytvorená nová oblasť Prorodinne orientované mesto (VZN  č.482, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava, účinné od 19.5.2017).  V roku 2018 bola na tento účel v rozpočte mesta vyčlenená suma 5 000 €. V priebehu roka 
bolo do uvedenej oblasti predložených spolu  9 projektov. Z predložených projektov bolo schválených spolu  6 projektov v celkovej sume 2 230 €.  Projekty boli zamerané 
najmä na zlepšenie komunikácie a vzťahov v rodinách a medzi partnermi, podporené boli Manželské a rodičovské večery, Snúbenecké večery - Kurz spoznávania pred 
manželstvom a ďalšie aktivity. Aktivita pokračuje aj v r. 2019.   

2.1.2 Realizácia osvetových a 
preventívnych aktivít v rámci 
projektu Zdravé mesto 

7 000,- €/  
10 088,- € 

Mesto TT 2017 – 2020 
Mesto TT /  
ZŠ, MVO 

počet 
zrealizovaných 

aktivít ročne 
5 5 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu Zdravé mesto je kvalitnejší, zdravší a spokojnejší život obyvateľov mesta Trnava. V rámci svojich aktivít sa zameriava na oblasti života 
obyvateľov a návštevníkov mesta, ktoré majú vplyv na zdravie a kvalitu života v meste (zdravie, drogová prevencia, participácia obyvateľov, alternatívna doprava a pod.)           
s cieľom podpory udržateľného rozvoja. Aktivity Zdravého mesta sa realizujú formou osvetových, vzdelávacích a participatívnych podujatí. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018:  V rámci projektu Zdravé mesto sa v roku 2018 uskutočnilo viacero podujatí:  

- podujatie „Ženy 21. storočia“, ktorého cieľom bolo uctiť si ženy a ponúknuť im plnohodnotný oddych po stránke psychickej i fyzickej,  
- Maratón pohybu pre základné a stredné školy v Mestskej športovej hale - podujatie sa uskutočnilo na podporu zbierky Dňa narcisov, kde sa zúčastnilo približne 150 detí 

a mladých ľudí,  
- pri príležitosti Dňa zeme boli pre deti z materských a základných škôl pripravené aktivity na podporu ochrany životného prostredia, výtvarná súťaž „Zem je len jedna“ pre 

8. a 9. ročník žiakov základných škôl na tému: „Začala jar na planéte Zem“. V priestoroch kina Hviezda sa uskutočnilo premietanie filmu „Nesmrteľný les“ spojený s 
diskusiou ochranára a ekológa Erika Baláža na témy ochrany životného prostredia a všeobecného fungovania ekosystému,   

- „Slow fashion market“ – nové podujatie zamerané na šírenie myšlienky a vzdelávanie spoločnosti o pojme udržateľnosti v odevnom priemysle. Udržateľná móda je 
založená na kvalitnej výrobe a dlhej životnosti jednotlivých produktov. Myšlienku udržateľnej módy podporili celodenné workshopy a odborné diskusie pre verejnosť 
zamerané na recykláciu,  

- Dni zdravia 2018 - bolo týždňové podujatie s cieľom priblížiť aktivity zamerané na trvalo udržateľný rozvoj, podporu občianskej spoločnosti, spolupatričnosti a dôležitosť 
prevencie. Bohatý program poskytol širokú paletu pre všetky kategórie. Novinkou boli diskusné večery na radničnom nádvorí, kde pozvaní odborníci verejnosť uviedli do 
problematiky prepojenia fyzického a psychického zdravia. 

2.1.3 Bližšie k verejnosti – 
organizácia podujatí pre 
obyvateľov mesta s cieľom 
podpory a ochrany verejného 
zdravia pri príležitosti svetových 
dní 

3 000,- € /  
1500,-  €  

TTSK/ 1500,-  €  
 

2017 – 2020 

Združenie 
STORM / 

rôzne subjekty     
v meste 

počet 
zrealizovaných 

aktivít ročne 
3 3 

Cieľ aktivity: Realizácia a participácia na rôznych verejných podujatiach zo strany združenia STORM s cieľom informovať a vzdelávať obyvateľov mesta o rôznych témach 
(HIV, HCV, látkové/nelátkové závislosti, zber voľne pohodených injekčných striekačiek, znižovanie rizík v rámci rôznych činností  a pod.). Otváranie tabuizovaných tém, 
diskusia a  poskytovanie anonymného poradenstva. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V roku 2018 združenie STORM zorganizovalo jednu prednášku pre študentov Trnavskej univerzity (aktivita 1), v rámci ktorej získali 
informácie o súvislosti  medzi verejným zdravím a činnosťou združenia. Počas roka združenie 2x zorganizovalo verejný zber voľne pohodených použitých ihiel (aktivita 2), 
v rámci ktorého bolo vyzbieraných 11 ks infekčného odpadu, zároveň bol pravidelne monitorovaný bezpečnostný kontajner určený na zber použitých ihiel umiestnený na 
sídlisku Linčianska, v ktorom bolo spolu 30ks injekčného materiálu (aktivita 3). 
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2.1.4 Kurz finančnej gramotnosti 
pre rodičov 

300,- € 
 / 0,- € 

-- 2017 – 2019 
Centrum 

Koburgovo 
n. o. / TU 

počet stretnutí 
rodičov 

s lektorom 
ročne 

10 5 

Cieľ aktivity: Zvyšovanie povedomia účastníkov kurzu o ich každodenných výdavkoch, zvýšenie schopnosti plánovania a stanovenia priorít, schopnosti hľadania zdrojov 
príjmov a schopnosti robiť správne finančné rozhodnutia. Rozvoj prístupu k šetreniu a investovaniu a rozvoj schopností posudzovania rizika súvisiaceho so získaním 
pôžičiek. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018:  V roku 2018 nadviazalo Centrum Koburgovo spoluprácu so vzdelávacím OK centrom OTP Ready Nadácie v Trnave. Formou 
zábavného učenia sa mládež naučila, ako narábať s peniazmi a mať prehľad vo financiách svojej rodiny.  Účastníci kurzov, ktoré sa konali v mesačnej periodicite od júna 
2018, si zlepšili povedomie o ich každodenných výdavkoch, zvýšila sa ich schopnosť plánovať a stanovovať si priority, schopnosť hľadania zdrojov príjmov a schopnosť 
robiť správne finančné rozhodnutia, čo využijú aj v budúcnosti. Pracovníci Centra Koburgovo, n.o aktívne komunikovali s účastníkmi o ich vedomostiach, pomáhali im pri 
plnení úloh. S rodičmi riešili možnosť uplatniť osobný bankrot v prípade viacerých exekúcií. Zároveň s nimi riešili riziká súvisiace so získaním pôžičiek. 

2.1.5 Neformálne vzdelávanie rodín 
- prednášky a kurzy o výchove a 
budovaní vzťahov (rodičovské a 
manželské večery) 

480,- € / 480,- € 
Centrum pomoci 

pre rodinu 
2018 - 2019 

Centrum pomoci 
pre rodinu/ Mesto 

TT, TTSK 

počet 
zrealizovaných 

prednášok 
ročne  

12 16 

Cieľ aktivity: Prevencia vzniku krízových situácií v rodine, vzdelávanie rodín, detí a mládeže, osveta a prevencia vo výchove k manželstvu a rodičovstvu. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Počas roka 2018 CPPR zrealizovalo niekoľko prednášok zameraných na výchovu v rodine, večery spoznávania pred manželstvom sa 
realizovali 3x, SPEED dating teda zoznamovacie rande sa uskutočnilo 2x. Kurz manželských večerov sa zrealizoval v roku 2018 2x  (jar, jeseň). Kurzy a prednášky budú 
pokračovať aj v roku 2019. 

2.1.6 Kurzy praktického rodičovstva 2 400,- €/ 0,- € 
Nadácia 

Renovabis/ 0,- € 
 klient / 0,- € 

2017 – 2020 
Z. z. Rodina / 

Nadácia 
Renovabis 

počet 
účastníkov 
vzdelávania 

ročne 

24 30 

Cieľ aktivity: Zvyšovanie informovanosti rodičov o výchove, poskytovanie možnosti praktických nácvikov s cieľom zlepšovať vzájomné vzťahy v rodine a predchádzať  
výchovným chybám s trvalými následkami. Kurzy praktického rodičovstva realizuje Trnavské materské centrum (jedna z prevádzok Z. z. Rodina) pre mladé rodiny, ktoré 
nemajú ešte dostatok skúsenosti v oblasti výchovy detí. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V r. 2018 sa nepodarilo zafinancovať projekt získaním dotácie z nadácie Renovabis. Keďže je o tento projekt zo strany rodičov 
permanentný záujem, bola oslovená lektorka Akadémie praktického rodičovstva v Trnave, ktorá poskytla pre potreby materského centra prednášky zdarma 1x mesačne. 
Týmto spôsobom bol uspokojený dopyt rodičov po  informáciách o výchove detí. Prednášky s týmto zameraním prebiehajú formou modelových diskusií a praktických 
nácvikov. 

2.1.7 Kurzy prípravy na materstvo 
a dojčenie 
 

420,- €/ 1 688,- € 
 

Účastníci kurzov / 
1 688,- € 

2017 – 2020 
Z. z. Rodina / 
OZ Mamila 

počet 
účastníkov 
vzdelávania 

ročne 

84 
 

75 
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Cieľ aktivity: Praktická príprava budúcich rodičov na rodičovstvo, zvyšovanie  informovanosti o dojčení a starostlivosti o bábätko, predchádzanie problémom, ktoré vznikajú 
pri dojčení, praktické riešenia potrieb a problémov novorodencov.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Kurzy prípravy budúcich matiek na materstvo a dojčenie prebiehali aj v roku 2018. Spolu bolo zrealizovaných 6 kurzov (v rozsahu 1 
kurz = 5 stretnutí), ktorých sa zúčastnilo 75 rodičov. Ide o jednu z pravidelných aktivít Trnavského materského centra, pričom kurzy sú otvorené aj pre budúcich otcov. 
Náklady na 1 kurz predstavovali sumu 281,- €, pričom účastníci hradili poplatok za kurz v sume 4,50 € za stretnutie.  

2.1.8 Realizácia preventívnych 
programov pre mládež – blok 3 
prednášok – prevencia násilia, 
príprava na manželstvo, ako byť 
úspešný 

700,- € / 700,- €  

 
Z. z. Rodina/ 700,- 

EUR 
 

2017 – 2020 
Z. z. Rodina/ 
stredné školy 

počet 
účastníkov 
vzdelávania 

ročne 

600 

 
 

540 

Cieľ aktivity: Z. z. Rodina v rámci svojej činnosti organizuje aj prednášky pre študentov stredných a základných škôl zamerané na prevenciu násilia v rodinách, prípravu na 
manželský život, vytváranie zdravých partnerských vzťahov a dosiahnutie úspechu v spoločenskej a pracovnej oblasti. Cieľom uvedených preventívnych aktivít je 
predchádzať vzniku patologických javov vo vzťahoch a rodine, motivovať cieľovú skupinu k výberu vhodného partnera pre spoločný život a k dosiahnutiu plnohodnotného  
spoločenského a pracovného života. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Prednášky zamerané na manželský život, rodinu a úspešné fungovanie v nej, boli v roku 2018 zrealizované na Pedagogickej a 
sociálnej akadémii blahoslavenej Laury v Trnave, ZŠ v Seredi, UCM v Trnave v celkovom počte 9 prednášok. Vzdelávania sa zúčastnilo spolu približne 540 študentov. 
Projekt bude prebiehať naďalej podľa plánu aj v nasledujúcom roku. 

2.1.9 Prevencia a eliminácia 
sociálno-patologických javov detí 
a žiakov 

17 880,- €/  

17 880,- € 
TTSK 2017 – 2020 

Centrum 

pedagogicko -

psychologického 

poradenstva 

v Trnave / TTSK 

zrealizovaný 

program 
1 1 

Cieľ aktivity: Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rôznych sociálno-patologických javov detí a žiakov realizuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
v Trnave s finančnou podporou TTSK v rámci celého kraja.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V roku 2018 bol realizovaný projekt pod názvom Prevencia a eliminácia sociálno-patologických javov u detí, žiakov a mladých ľudí v 
okrese Trnava. Realizáciu projektu, ktorý finančne zastrešil TTSK v sume 17 880 €, zabezpečilo CPPP v Trnave.  Rovnaký projekt bol zrealizovaný aj v okrese Galanta, 
tento však nespadá do vyhodnotenia v rámci KPSS mesta Trnavy. 

2.1.10 Týždeň prevencie sociálno-
patologických javov – prednášky 
pre žiakov ZŠ a SŠ 

830,- € / 670,-€ 

 

RÚVZ/ 490,-€ 

TOS/ 180,-€ 

   

2017 – 2020 
RÚVZ so sídlom 

v Trnave 

počet 
zrealizovaných 

prednášok 
ročne 

10 8 

Cieľ aktivity: Informovanie žiakov prostredníctvom prednášok a besied o sociálno-patologických javoch, najmä o nelátkových závislostiach, kyberšikane a prevencii 
drogových závislostí. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám v roku 2018 zorganizoval RÚVZ v spolupráci  s TOS Trnava aktivity pre študentov. 
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu zrealizovalo 8 zdravotno-výchovných aktivít pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v Trnave. Zároveň bola 
rozšírená činnosť v poradni prevencie drogových závislostí. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa sa nepodarila dosiahnuť, nakoľko RÚVZ realizoval v rámci úloh 
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vyplývajúcich z Národného akčného plánu podpory pohybovej aktivity na roky 2017- 2020 sledovanie vybraných ukazovateľov zdravia u študentov stredných škôl v Trnave.   

2.1.11 Prednášková činnosť pre 
MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a verejnosť 
zameraná na prevenciu závislostí 
(tabak, alkohol, drogy) 

 

1 250,- € / 

1090,-€ 

 

RÚVZ/ 1090,-€ 2017 – 2020 
RÚVZ so sídlom 

v Trnave 

počet 
zrealizovaných 

prednášok 
ročne 

15 13 

Cieľ aktivity: Predchádzanie užívaniu návykových látok vrátane alkoholu a tabaku, resp. oddialenie ich užívania do neskoršieho veku, keď sú už dospievajúci relatívne 
odolnejší, obmedzenie alebo zastavenie experimentovania s návykovými látkami, aby sa predišlo škodám na telesnom alebo duševnom stave organizmu. Cieľom prevencie  
je, aby sa cieľová populácia správala zdravšie. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: RÚVZ realizoval prednášky s besedami pre deti a mládež na základných, stredných školách a pre verejnosť, ktoré boli zamerané na 
negatívne vplyvy užívania návykových látok na zdravie. Poznatky z praxe a výskumu sú prezentované na paneloch, posteroch, letákoch, ktoré sú distribuované do škôl, 
propagované verejnosti na výstavných paneloch a dostupné klientom našich poradní.     

2.1.12 Realizácia projektu Zdravá 
rodina – výchova k 
zodpovednému partnerstvu, 
rodičovstvu a prevencia 
pohlavných chorôb 

1 500,- € /   

1 500,- € 
RÚVZ/ 1 500,- € 2017 – 2020 

RÚVZ so sídlom 

v Trnave 

počet 
zrealizovaných 

prednášok 
ročne 

15 15 

Cieľ aktivity: Výchova k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu a prevencia pohlavných chorôb realizovaná formou prednášok pre žiakov ZŠ a študentov SŠ. Prednášky 
sú zamerané na prevenciu infekcie HIV/AIDS  a ostatných chorôb prenášaných pohlavným stykom, prípravu k partnerstvu a rodičovstvu, súčasťou sú aktivačné hry 
zamerané na výber vhodného partnera a na sebapoznávanie.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: RÚVZ zabezpečil prednáškové aktivity na základných a stredných školách v Trnave, spropagovaná bola činnosť poradne prevencie 
HIV/AIDS distribúciou zdravotno-výchovného materiálu. V roku 2018 sa uskutočnilo 15 prednášok s besedami zameraných na zvýšenie informovanosti a zmeny postojov 
mladých ľudí pri problematike HIV/AIDS  a iných pohlavne prenosných ochorení. Pozornosť bola venovaná aj príprave k partnerstvu a rodičovstvu. Súčasťou vzdelávacích 
aktivít boli aj aktivačné hry zamerané na výber vhodného partnera a na sebapoznávanie. 

 

 
Opatrenie 2.2 Rozvoj komunitných centier v rôznych častiach mesta 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

2.2.1 Rozšírenie činnosti 
Komunitného centra Koburgovo  
v lokalite Linčianska 

 
14 000,- € /  
16 600,- € 

 

 TTSK/ 16 600,- 2017 – 2019 
Centrum 

Koburgovo, n. o. 

celoročná 
prevádzka 

centra 
áno áno 

Cieľ aktivity: Komunitné centrum Koburgovo je umiestnené na sídlisku Linčianska s najväčšou koncentráciou marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v Trnave.  
Centrum realizuje preventívne programy a aktivity zamerané na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu rodín v meste, zameriava sa na zvýšenie šancí rómskych detí na 
úspešný vstup do vzdelávacieho procesu, na pomoc pri začleňovaní detí do MŠ, ZŠ a SŠ, venuje sa podpore rodín v nepriaznivej sociálnej situácii, zapájaniu rodičov do 
aktivít, osvete majority a sieťovaniu organizácií na riešenie problémov marginalizovaných klientov.  Centrum ponúka klientom širokú paletu voľnočasových skupinových 
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aktivít v centre a v teréne, ktoré by mali slúžiť ako prostriedok k získaniu dôvery klienta/ky, ktorá je podstatná pre individuálnu prácu s klientom. Zamestnanci centra 
zároveň realizujú sociálne služby priamo v centre a teréne, a to kontaktnú prácu, informačný servis, odborné poradenstvo, krízovú intervenciu, distribúciu klienta, skupinovú 
prácu, prácu s rodinou a komunitnú sociálnu prácu. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Centrum Koburgovo, n.o. poskytovalo v Zariadení na výkon opatrení SPOD a SK v roku 2018 svoje služby 332 klientom ohrozeným 
sociálnym vylúčením. Individuálne aktivity zahrňovali konzultácie s rodičmi o správaní a činnostiach detí na krúžkoch, poskytovalo sa základné sociálne poradenstvo a 
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Skupinové aktivity pre deti sa realizovali vo forme záujmových krúžkov pre školákov a predškolských 
preventívnych krúžkov. Do 30.6.2018 sme spolupracovali s Krízovým strediskom na realizácii programu „Krizáčik“ pre rodiny s deťmi predškolského veku. Skupinová práca 
s dospelými zahŕňala mapovanie potrieb klientov, distribúciu potravinovej pomoci, riešenie výchovných problémov s rodičmi v rámci programu „Krizáčik“. Od júna 2018 sme 
vytvorili spoluprácu so vzdelávacím OK centrom OTP Ready Nadácie v Trnave a začali realizovať kurz finančnej gramotnosti pre mládež. V priebehu roka sme realizovali aj 
komunitné aktivity, ktorých cieľom bola osveta verejnosti o problematike marginalizovaných klientov, podpora talentov klientov a dobrého spolunažívania rôznych sociálnych 
skupín. V spolupráci s ACEC sme pripravili podujatie Kino na cestách, organizovali okrúhly stôl pre organizácie na Pomoc marginalizovaným, spolu s organizáciami z 
Linčianskej sme pripravili festival Deň Linčianskej, zorganizovali program pre deti na deň detí, mikulášsky sprievod na Coburgovej a na ubytovni Domov, aktívne  sme sa 
zúčastnili na Týždni charity, na podujatiach Noc vonku, Deň rodiny, Najmilší koncert roka, Rómsky deň na Spojenej škole, na podujatí Amen Savore na Trnavskej univerzite 
a na konferencii Dobrá prax – naša inšpirácia. Na MDŽ sme pripravili vystúpenie detí v Dennom centre pre seniorov, vystúpenie na vianočných trhoch v Bratislave a 
predstavili tvorbu detí na vianočných trhoch v Trnave. 

 

 
Opatrenie 2.3 Vytváranie podmienok pre preventívne voľnočasové aktivity pre deti, mládež a rodinu 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.3.1 Obnova a revitalizácia 
športovísk v areáloch ZŠ 
s ohľadom na potreby detí so ZP 
a ich sprístupňovanie verejnosti  

349 000,- €  
/ 397 902,- € 

Mesto TT 2017 – 2020 Mesto TT 
počet 

zrevitalizovaných 
športovísk ročne 

1 
v štádiu 

implementácie    

Cieľ aktivity: Mesto Trnava má zámer postupne obnoviť zastarané areály ZŠ a zmodernizovať ich vybavenosť s cieľom sprístupniť ich širokej verejnosti a vytvoriť tým 
zázemie pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov jednotlivých lokalít. Pri revitalizácii športovísk je potrebné o. i. zohľadniť aj potreby detí a dospelých osôb so 
zdravotným znevýhodnením, tak, aby boli športoviská prístupné a využiteľné aj pre nich. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V roku 2018 Mesto Trnava začalo s realizáciou rekonštrukcie časti areálu ZŠ s MŠ Vančurova, ktorá pozostáva z vytvorenia 
adekvátneho zázemia pre športové aktivity vhodné pre výučbu žiakov ZŠ a MŠ (atletika, loptové hry,..) a pre oddych deti počas prestávok ako aj v školskom klube - obnova 
spevnených plôch školského dvora, ich napojenie na budovy školy, športový areál a doplnenie plochy mobiliárom a hernými prvkami. Areál bude využívaný taktiež 
verejnosťou v popoludňajších hodinách, po skončení vyučovania v rámci otvorených školských dvorov. Riešené územie tvorí časť školského areálu ZŠ a MŠ Vančurova 38, 
Trnava. Väčšiu časť tohto územia tvorí voľná trávnatá plocha, v minulosti využívaná ako školská záhrada pre pestovateľské práce, v súčasnosti je plocha zatrávnená a 
využívaná pre hry detí. V celom školskom areály absentujú vonkajšie plochy určené pre šport - ihriská, bežecký ovál apod. a výučba telesnej výchovy je realizovaná iba v 
interiéry - v telocvični.  Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 31.07.2018 s dodávateľom stavby, celková cena diela je 711 346,28 € s DPH. Z dôvodu naviac prác a následne 
z dôvodu nevhodných klimatických podmienok na realizáciu v r.2018 sa termín ukončenia investičnej akcie presunul do r. 2019. 

2.3.2 Výstavba nových, obnova a 
revitalizácia existujúcich detských 
ihrísk na území mesta s ohľadom 
na potreby detí so ZP 

50 000,- € 
/570 333,- € 

Mesto TT/ 
483 333,- € 

Lidl / 87 000,- € 
2017 – 2020 Mesto TT 

počet 
vybudovaných 

a zrevitalizovaných 

1 9 
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detských ihrísk 
ročne 

Cieľ aktivity: Vytvárať podmienky pre preventívne voľnočasové aktivity pre deti, mládež a rodinu v meste prostredníctvom výstavby nových a obnovy a revitalizácie 
existujúcich detských ihrísk na území mesta. Samospráva postupne buduje nové moderné detské ihriská v každej mestskej časti a súčasne revitalizuje existujúce. Detské 
ihriská však nezohľadňujú potreby detí so zdravotným znevýhodnením. V rámci pripomienkovania KPSS bola preto zapracovaná požiadavka na realizáciu uvedenej aktivity 
práve s ohľadom na potreby detí so zdravotným znevýhodnením.   

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V priebehu roka 2018 Mesto Trnava realizovalo viacero investičných akcií zameraných na výstavbu nových a revitalizáciu existujúcich 
detských ihrísk.  

- v rámci revitalizácie vnútrobloku na ulici G. Dusíka, boli vybudované dve detské ihriská s hernými prvkami a mobiliárom (parkové lavičky, sediace betónové bloky, 
hojdačky, kresliaca tabuľa, trampolína, hopsadlo, cvičebné hrazdy, runner, fitness prvky a pod.). Na uvedenú akciu boli v r. 2018 preinvestované finančné prostriedky 
z rozpočtu mesta v sume 225 019,- €, 

- v r. 2018 sa samospráva zapojila do súťaže a vyhrala výstavbu detského ihriska Lidl Žihadielko, ktoré bolo vybudované vo vnútrobloku na Hospodárskej ulici 81 v 
celkovej hodnote 87 000,- €, 

- v priebehu roka 2018 bola zrealizovaná modernizácia herných prvkov šiestich existujúcich detských ihrísk (Guliver, Vajanského, Mozartova, Na hlinách, T. Tekela, 
Limbová) v celkovej sume 258 314,- € 

2.3.3 Stretnutia detí, rodičov, 
svojpomocných skupín – rozvedení 
rodičia, osamelé matky, rodičia detí 
so špecifickými potrebami, rodičia 
viacdetných rodín 

 
2 000,- € / 820 € 

Centrum pomoci 
pre rodinu/ 820,- € 

 
2017 – 2019 

Centrum pomoci 
pre rodinu/ mesto 
TT, TTSK, Jezuiti, 

ostatné OZ 

počet skupín 12 12 

Cieľ aktivity: Prevencia vzniku krízových situácií v rodine, vzdelávanie rodín, detí a mládeže, osveta a prevencia vo výchove k manželstvu a rodičovstvu, predchádzanie 
vyňatiu dieťaťa z rodiny a úpravy rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa ako aj predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a predchádzanie sociálno-patologickým javom           
v rodine a v spoločnosti. Zámer je realizovaný prostredníctvom viacerých aktivít, a to: pravidelné stretnutia rodín s deťmi, stretnutia detí a mladých, kurz Manželské večery, 
kurz Rodičovské večery a kurz Večery spoznávania sa pred manželstvom, ktorý je určený mladým párom. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V roku 2018 sa v Centre pomoci pre rodinu stretávalo pravidelne 12 skupín:  pravidelné stretnutia rodín s deťmi (2 skupiny),  Skupiny 
detí a mladých (spolu 7 skupín).  Pravidelne 1x za týždeň sa stretávajú aj skupiny osamelých matiek a 1x za mesiac skupina rozvedených. Aktivity sú rozbehnuté aj v roku 
2019.  

2.3.4 Nízkoprahové voľnočasové 
aktivity pre deti a rodičov                        
z Coburgovej ulice 

 
2 000,- € /  
4 800,- € 

 

Nadácia detí 
Slovenska /  

4 800,- € 
 

2017 – 2019 
Centrum 

Koburgovo, n. o. / 
Mesto TT 

periodicita 
voľnočasových 
aktivít pre deti a 

rodičov 

4-krát 
týždenne 

5 – krát 
týždenne  

Cieľ aktivity: Nízkoprahové voľnočasové aktivity centra Koburgovo sú určené pre deti zo sídliska Linčianska, s dôrazom na deti z Coburgovej ulice a deti žijúce v ubytovni 
Domov na Zelenečskej  ulici. Tieto nemali v minulosti veľa možností, kde by mohli zmysluplne stráviť svoj voľný čas. Cieľom aktivity je zameriavať sa nielen na rozvoj 
tvorivosti a kompetencií detí, ale aj na pomoc pri vstupe do formálnych vzdelávacích zariadení – ZŠ a SŠ. Aktivita zahŕňa Klub pre najmenších školákov zo sídliska 
Linčianska (realizuje sa 1 x týždenne) a Nízkoprahový krúžok pre žiakov zo sídliska Linčianska (3 x týždenne).  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 :  Počas roka 2018 každý deň v popoludňajších hodinách realizovali odborní pracovníci, dobrovoľníci a praktikanti z VŠ odboru 
sociálna práca skupinové činnosti pre predškolákov a školákov  z Coburgovej ulice, z ubytovne Domov na Zelenečskej ulici a zo sídliska Linčianska. Uskutočnilo sa 202 
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skupinových aktivít určených pre klientov a pre širokú verejnosť. Aktivity sa realizovali vo forme krúžkov a doučovania v priestoroch zariadenia na Bratislavskej 8, na 
ubytovni Domov, prirodzenom rodinnom prostredí klientov a v priestoroch spolupracujúcich subjektov. Aktivitami sa snažili podporovať rozvoj individuálnych zručností a 
talentov, posilňovať sociálne kompetencie potrebné na úspešné zvládanie vzdelávacieho procesu a motivovať mládež pre pokračovanie v štúdiu na stredných školách. V r. 
2018 dobrovoľníci založili rómsky spevácky súbor a  v činnosti pokračoval tanečný súbor. Súčasťou činnosti s deťmi je aktívna participácia klientov do príprav a realizácie 
aktivít. 

 

 
Opatrenie 2.4 Eliminácia záškoláctva a predchádzanie sociálno-patologickým javom na základných školách 

 
V r. 2018 nebola naplánovaná žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  

 

Priorita 3 Podporovať inklúziu detí, mladých ľudí a ich rodín 

 
Opatrenie 3.1 Vytvorenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí v MŠ a žiakov v ZŠ 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

3.1.1. Zabezpečenie inkluzívneho 
vzdelávania detí so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími 
potrebami 
 v MŠ 

2 000 000,- € /  
17 676,- € 

Mesto TT/  
17 676 € 

IROP/ 0,- € 
2017 – 2019 Mesto TT 

počet MŠ 
s vytvorenými 
podmienkami 
pre inkluzívne 
vzdelávanie 

2 
v štádiu 

implementácie  

Cieľ aktivity: Vytvorenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách (s dôrazom na zdravotne 
znevýhodnené deti, deti z marginalizovanej rómskej komunity a zo sociálne znevýhodneného prostredia) na území mesta prostredníctvom vybudovania dvoch nových 
materských škôl v Trnave, a to MŠ Gorkého a MŠ Mozartova. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V uplynulom období mesto Trnava získalo nenávratné finančné príspevky (NFP) z IROP na realizáciu 2 projektov vybudovania 
nových materských škôl,  a to na výstavbu Materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave a na MŠ s inkluzívnym vzdelávaním zdravotne znevýhodnených detí, 
Mozartova.  

1. Projekt výstavby Materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave – V novembri 2017 bola podpísaná zmluva na získanie nenávratných finančných prostriedkov 
(NFP) vo výške 402 000 € z IROP na vybudovanie objektu materskej školy, ktorý bude situovaný v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave. Objekt je navrhnutý ako 
dvojpodlažná budova s troma triedami pre 60 detí. Súčasťou riešenia sú aj dve detské ihriská. Uvedená  MŠ bude zameraná na inkluzívne vzdelávanie detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. V roku 2018 bol zrealizovaný proces verejného obstarávania, v rámci ktorého bola vysúťažená nižšia cena na vybudovanie materskej školy 
– 956 525,83 € (oproti plánovaným celkovými nákladmi 1 087 161,25 €). V septembri 2018 bola podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom na vybudovanie materskej 
školy. 11.septembra 2018 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi stavby, čím bola začatá výstavba materskej školy. Finančné prostriedky v roku 2018 boli použité na 
projektovú dokumentáciu asanácie domu v areáli ZŠ a na asanáciu budovy, čím bol vytvorený priestor určený na výstavbu novej materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 
v Trnave. V súčasnosti prebieha výstavba objektu materskej školy s predpokladaným termínom ukončenia výstavby 09/2019. 
 

2. Projekt Vytvorenie MŠ s inkluzívnym vzdelávaním zdravotne znevýhodnených detí, Mozartova  -  v roku 2018 bol Mestu Trnava schválený na uvedený projekt 
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nenávratný finančný príspevok z IROP vo výške 445 547,73 EUR. Mesto Trnava aj vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom v rámci iných investičných akcií rozšírilo 
kapacity materských škôl, opätovne prehodnotilo požadované kapacity, rovnako tak posúdilo nevyhnutné neoprávnené výdavky pre predmetný projekt. Na základe 
týchto podkladov sa vedenie mesta rozhodlo projekt nerealizovať a vzdalo sa nároku na nenávratný finančný príspevok z IROP, ktorý bol mestu priznaný  v Rozhodnutí 
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. IROP-2018-817/4083-84, doručenom dňa 21.5.2018. 

3.1.4 Realizácia programu Krizáčik 
– výchovný program pre deti 
v predškolskom veku a rodičov s 
cieľom začleniť deti do hlavného 
vzdelávacieho prúdu a podporiť 
výchovný proces v rodinách 

12 000,- € / 
2000,- € 

 
TTSK/ 2000,- € 2017 – 2019 

Centrum 
Koburgovo, 

n. o., Krízové 
stredisko 

počet 
zapojených detí 
do celoročnej 
predškolskej 

výchovy 

6 6 

Cieľ aktivity: Krízové stredisko a Centrum Koburgovo, n. o.  realizujú inkluzívny preventívny program Krizáčik určený pre deti v predškolskom veku a ich rodičov, ktorí žijú 
v sociálne vylúčenom prostredí alebo sú ohrození sociálnym vylúčením v Trnave. Hlavným cieľom programu je zvýšenie šancí detí na úspešný vstup a absolvovanie 
vzdelávacieho procesu. Primárnou cieľovou skupinou sú deti vo veku 3 - 6 rokov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa § 10 
zákona č. 305/2005. Sekundárna cieľová skupina sú rodičia týchto detí, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii. Dôvodom zapojenia detí do programu je ich 
nízka šanca umiestnenia do materských škôl a nepriaznivá sociálna situácia rodičov. Program sa zameriava aj na prácu s rodičmi, pretože majú problém s orientáciou  vo 
vzdelávacom a sociálnom systéme, prejavuje sa u nich nízka angažovanosť pri riešení svojich problémov, nízka informovanosť o ich právach a povinnostiach a jedná sa 
najmä o mnohoproblémové rodiny. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V r. 2018 program Krizáčik naplnil plánovanú kapacitu  6 miest pre deti rodičov v nepriaznivej životnej situácii. Deti v predškolskom 
veku, ktoré nenavštevovali MŠ, sa každý deň v krízovom stredisku pripravovali na vstup do vzdelávacieho systému a rodičia sa na pravidelných stretnutiach oboznamovali 
o napredovaní detí vďaka účasti na programe. Sociálni pracovníci realizovali aj individuálne návštevy v rodinách, kde sa zamerali na riešenie problémov, ktoré mali rodičia 
pri  výchove detí a pri fungovaní domácnosti. Všetky deti, ktoré v roku 2018 absolvovali program Krizáčik, boli úspešne prijaté do bežných materských škôl v Trnave, čím sa 
naplnil inkluzívny charakter programu. K 31.6.2018 bol ukončený program Krizáčik z dôvodu ukončenia činnosti partnerskej organizácie v Krízovom stredisku. Aktivity pre 
deti v predškolskom veku sa aj naďalej konali v priestoroch centra vo forme prípravných krúžkov. 

 

 
Opatrenie 3.2 Zvyšovanie odbornosti zamestnancov zabezpečujúcich inkluzívne vzdelávanie 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

3.2.1 Príprava pedagógov pre 
inkluzívne vzdelávanie detí v MŠ 
a ZŠ – príprava vzdelávacieho 
programu  

1 150,- € / 0,- € TU  2017 - 2018 
Trnavská 

univerzita /  
Mesto TT 

vytvorený 
vzdelávací 
program 

 
1 

 
V štádiu 
prípravy  

Cieľ aktivity: Základnou podmienkou pre zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v bežných MŠ a ZŠ je 
zabezpečenie odborných zamestnancov (špeciálni pedagógovia, psychológovia, zdravotní asistenti detí i asistenti učiteľa, bežní učitelia v triedach s integráciou detí so 
ŠVVP). V súčasnosti všeobecní pedagógovia nie sú odborne pripravení na inkluzívne vzdelávanie. Projekt je zameraný na prípravu vzdelávacieho programu pre 
všeobecných pedagógov v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Aktivita bola plánovaná na 2 roky. V roku  2017 boli pripravené podklady pre modulový kurz vzdelávania zameraného na inklúziu detí 
so zdravotným znevýhodnením. Vzdelávací program mal byť dokončený v roku 2018, pričom jeho jednotlivé moduly mali byť  následne ponúknuté pedagógom 
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predprimárneho a primárneho vzdelávania. V roku 2018 však vzdelávací program dokončený nebol, aktivita bude presunutá do nadchádzajúceho obdobia.   

3.2.2 Príprava pedagógov pre 
inkluzívne vzdelávanie detí v MŠ 
a ZŠ –realizácia vzdelávacieho 
programu  

1 200,- € / 0,- € TU  2018 - 2020 
Trnavská 

univerzita /  
Mesto TT 

vytvorený 
vzdelávací 
program 

 
1 

 
0 

Cieľ aktivity: Základnou podmienkou pre zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v bežných MŠ a ZŠ je 
zabezpečenie odborných zamestnancov (špeciálni pedagógovia, psychológovia, zdravotní asistenti detí i asistenti učiteľa, bežní učitelia v triedach s integráciou detí so 
ŠVVP). V súčasnosti všeobecní pedagógovia nie sú odborne pripravení na inkluzívne vzdelávanie. Aktivita 3.2.2. nadväzuje na aktivitu 3.2.1, ktorá je zameraná na prípravu 
vzdelávacieho programu pre pedagógov.  

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2018 sa aktivita neuskutočnila, keďže nadväzuje na aktivitu 3.2.1. Samotnú realizáciu vzdelávania je možné zabezpečiť až po ukončení 
prípravy vzdelávacieho programu a jeho zaradení do ponuky vzdelávacích aktivít univerzity.   

 

Priorita 4 Zabezpečiť sociálne bývanie pre rodiny s deťmi 

 
Opatrenie 4.1 Poskytovanie sociálnej služby v útulku pre rodiny a jednotlivcov s deťmi 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

4.1.1 Zriadenie útulku pre rodiny a 
jednotlivcov s deťmi 

600 000,- € /  
1 968,- € * 

Mesto TT/  
1 968,- € 

2018 - 2019 Mesto TT zriadený útulok  1 
V štádiu 
prípravy 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je vybudovať novú sociálnu infraštruktúru - útulok pre rodiny a jednotlivcov s deťmi s kapacitou 8 rodinných izieb ( cca 25 miest) na ulici 
Konštantína Čulena 12 v Trnave. V meste tak bude etablovaná nová sociálna služba, ktorá tu aktuálne chýba a ktorá umožní rodine v kríze zostať spolu. V útulku bude 
zabezpečená sociálna práca a poradenstvo s klientmi. Projekt prispeje k riešeniu krízových situácií  rodín s deťmi, ktoré sa z rôznych príčin ocitli bez prístrešia a v ťažkej 
životnej situácii. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Výstavbu útulku pre rodiny s deťmi plánuje Mesto Trnava realizovať z nenávratného finančného príspevku z IROP v rámci 
špecifického cieľa č. 2.1.1 zameraného na podporu a rozvoj sociálnych služieb.  V 1. polroku 2018 samospráva spracovala a predložila projektový zámer na vybudovanie 
útulku do zverejnenej výzvy na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 s termínom uzávierky 29.6.2018. K uvedenej investičnej akcii bolo 
vydané právoplatné územné rozhodnutie a prebiehalo spracovanie projektovej dokumentácie pre realizačný projekt. V nadväznosti na jej vypracovanie a získanie vyjadrení 
od dotknutých orgánov bude začaté stavebné konanie s cieľom získať právoplatné stavebné povolenia pre jednotlivé objekty v roku 2019. V 1. polroku 2019 plánuje Mesto 
Trnava predložiť žiadosť o NFP z IROP pre uvedený projekt. V roku 2018 boli použité finančné prostriedky na vyplatenie časti odmeny za projektovú dokumentáciu a 
odborný posudok.  

* Vybudovanie útulku pre rodiny s deťmi na Čulenovej ulici je súčasťou komplexného projektu ČULENOVA, ktorý okrem útulku rieši aj vybudovanie nájomných bytov na 
dočasné bývanie rodín a jednotlivcov deťmi. Finančné prostriedky za rok 2018 boli vynaložené na PD, ktorá rieši všetky objekty.  

 

 
Opatrenie 4.2 Zabezpečiť sociálne bývanie s podpornou sociálnou službou 
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4.2.1 Vybudovanie sociálnych  
bytov pre rodiny a jednotlivcov s 
deťmi  v kríze 

700 000,-€ /  
1 968,- € * 

IROP, Mesto TT 2018 - 2019 Mesto TT 
Počet 

vybudovaných 
bytov  

 
15 

 
0 

Cieľ aktivity: Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie rodín a jednotlivcov s deťmi formou poskytnutia dočasného nízkonákladového (krízového) bývania na preklenutie ich 
ťažkej životnej situácie. Výstavba 16 bytov pre dočasné bývanie rodín s deťmi so zníženým nájomným s možnosťou  využitia sociálneho poradenstva, ktoré budú 
poskytovať sociálni pracovníci z útulku  umiestneného v danej lokalite 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Vybudovanie nájomných bytov na dočasné bývanie rodín s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii je naplánované v dotyku 
s projektom útulku pre rodiny s deťmi ulici Konštantína Čulena 12 v Trnave. K uvedenej investičnej akcii bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie, k 31.1.2019 bola 
odovzdaná projektová dokumentácia pre realizačný projekt a bude pokračovať stavebné konanie. Keďže výstavba bytov nie je oprávnenou aktivitou v rámci IROP, bude 
táto investícia pravdepodobne financovaná z rozpočtu mesta Trnava.  

* Vybudovanie nájomných bytov na dočasné bývanie rodín a jednotlivcov deťmi a vybudovanie útulku pre rodiny s deťmi na Čulenovej ulici je súčasťou komplexného 
projektu ČULENOVA. Finančné prostriedky za rok 2018 boli vynaložené na PD, ktorá rieši všetky objekty.   

4.2.2 Spracovanie Koncepcie 
riešenia sociálneho bývania na 
území mesta 

500,- €/ 0,- € Mesto TT 2018 - 2019 Mesto TT 
Spracovaná 
koncepcia 

 
1 

 
0 

Cieľ aktivity: Spracovanie Koncepcie riešenia sociálneho bývania na území mesta, v ktorej budú identifikované potreby obyvateľov s dôrazom na zraniteľné skupiny 
obyvateľov (mladé rodiny s deťmi, viacpočetné rodiny, seniori, osoby so zdravotným znevýhodnením, osoby v ťažkej životnej situácii) v oblasti bývania a navrhnuté 
opatrenia na riešenie. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V roku 2018 sa aktivita neuskutočnila. Problematika sociálneho bývania a zabezpečenia cenovo dostupného bývania pre občanov 
mesta je náročná po stránke legislatívnej, finančnej a súčasne nie je kompetenčne doriešená. Sociálne bývanie je nad rámec sociálnych služieb, je samostatnou verejnou 
politikou, avšak bez gestora. Existujúca Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 uvádza, že pomoc poskytovaná štátom má vždy len doplnkový charakter a mala by 
vhodne dopĺňať a zároveň aj podnecovať vlastné úsilie jednotlivca pri riešení bytovej situácie. Podpora cenovo prístupného bývania sa vníma iba ako okrajové riešenie 
bytovej politiky pre úzke skupiny sociálne slabšieho obyvateľstva, ktoré navyše nesú hlavnú zodpovednosť za zaobstaranie bývania. Dopady tohto nastavenia sú už 
výrazne prítomné v aktuálnej bytovej situácii na Slovensku – nedostatok cenovo prístupného bývania spôsobuje problémy v kvalite a udržateľnosti bývania obyvateľstva, 
preplnenosť bytových jednotiek a prepad mnohých zraniteľných skupín do bezdomovectva s nemožnosťou sa z neho vymaniť. Téma dostupného bývania je preto pre 
samosprávu veľká výzva, ktorou je potrebné sa zaoberať. Aktivita je preto presunutá na obdobie rokov 2019 – 2020. 

 

2.  Oblasť Seniori 
 
Priorita 1 Posilniť komunitný charakter sociálnych služieb pre seniorov 

 
Opatrenie 1.1 Posilnenie a skvalitnenie ambulantných a terénnych sociálnych služieb 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.1.1 Vytvorenie modelu 
poskytovania opatrovateľskej 
služby na území mesta 

0,- € / 0,- € --- 2017 – 2018 
Mesto TT / 
neverejní 

poskytovatelia 

vytvorený model 
poskytovania 

Áno  Áno 



 

17 

 

v spolupráci s neverejnými 
poskytovateľmi  

opatrovateľskej 
služby  

Cieľ aktivity: Vytvoriť taký model poskytovania opatrovateľskej služby na území mesta v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi, ktorý uspokojí zvyšujúci sa dopyt                    
o uvedenú službu a zohľadní aj individuálne požiadavky klientov, napríklad  zabezpečenie opatrovateľskej služby vo väčšom rozsahu v určitom časovom období, vo 
večerných a nočných hodinách, počas víkendov a sviatkov a pod. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Poskytovatelia opatrovateľskej služby (OS) pôsobiaci v meste vyhodnotili uvedenú aktivitu za splnenú (stretnutie pracovnej skupiny 
pre oblasť Seniori, november 2018).  Opatrovateľská služba je štandardne poskytovaná v rozsahu max. 8 hod. denne. Podľa vyjadrení poskytovateľov OS požiadavky na 
poskytovanie tejto služby vo väčšom rozsahu, počas sviatkov a víkendov sú zo strany záujemcov minimálne, pretože služba je v tomto prípade finančne nákladná. V 
prípade záujmu klientov sú existujúci poskytovatelia (najmä neverejní poskytovatelia) schopní službu zabezpečiť aj vo väčšom rozsahu podľa individuálnej požiadavky 
klientov.  

 

 
Opatrenie 1.2 Zabezpečenie dostupnosti odľahčovacej služby 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.2.1 Vytvorenie pravidiel pre 
zabezpečenie odľahčovacej 
služby pre rôzne cieľové skupiny 
na území mesta 

0,- € / 0,- € --- 2018 
Mesto TT / 

TTSK, neverejní 
poskytovatelia 

funkčný model 
zabezpečenia 
odľahčovacej 

služby 

1 

 
 
0 

Cieľ aktivity: Odľahčovacia služba je sociálna služba určená občanom (domácim opatrovateľom), ktorí opatrujú inú fyzickú osobu, na nevyhnutý odpočinok s cieľom 
udržania ich fyzického a duševného zdravia. Nepretržitá starostlivosť o člena rodiny (najmä imobilného) je spravidla fyzicky i psychicky veľmi náročná a vyčerpávajúca, 
preto je podpora pre domácich opatrovateľov vo forme odľahčovacej služby dôležitá. V súčasnosti je táto služba v Trnave poskytovaná iba v obmedzenej miere, rieši sa 
spravidla umiestnením opatrovaného člena rodiny do pobytového zariadenia (napr. zariadenie pre seniorov). Cieľom aktivity je preto nastavenie modelu zabezpečenia 
odľahčovacej služby pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov mesta v spolupráci verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich v Trnave tak, aby 
dokázala pokryť dopyt po tejto službe.   

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Aktivita nebola v roku 2018 zrealizovaná. Pre potreby odľahčovacej služby je nevyhnutné v prvom kroku zabezpečiť disponibilné 
kapacity v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov, čo je vzhľadom na obsadenosť zariadení problematické. Realizácia aktivity je presunutá na r. 2019. 

1.2.2 Zabezpečenie dostupnosti  
odľahčovacej služby v 
spolupráci s TTSK a s 
neverejnými poskytovateľmi   

xx 
Klient, Mesto 

TT, TTSK 
2018 - 2020 

Mesto TT / 
TTSK, neverejní 
poskytovatelia 

Počet klientov 
využívajúcich 

OS 
-- 

 
 
0 

Cieľ aktivity:  Zabezpečiť poskytovanie odľahčovacej služby pre obyvateľov mesta - domácich opatrovateľov, ktorí sa celodenne starajú o svojho rodinného príslušníka, 
ktorý potrebuje starostlivosť inej osoby z dôvodu veku alebo zdravotného znevýhodnenia.  Cieľom odľahčovacej služby je pritom umožniť občanovi, ktorý opatruje, 
nevyhnutý odpočinok na účel udržania jeho fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia 

 Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Aktivita nebola splnená, pretože jej realizácia nadväzuje na aktivitu 1.2.1. Realizácia je presunutá do roku 2019. 



 

18 

 

1.2.3 Zabezpečenie 
informovanosti o odľahčovacej 
službe pre rodinných 
opatrovateľov 

300,- € / 0,- € Mesto TT/ TTSK 2018 - 2020 
Mesto TT / 

TTSK, neverejní 
poskytovatelia 

Počet 
mediálnych 
výstupov o 

odľahčovacej 
službe  

3 0 

Cieľ aktivity:  Informovať domácich opatrovateľov a verejnosť o možnostiach  odľahčovacej služby pre rôzne cieľové skupiny na území mesta po vytvorení udržateľného 
modelu poskytovania tejto služby v podmienkach mesta.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Aktivita nebola splnená, pretože jej realizácia nadväzuje na aktivity 1.2.1. a 1.2.2. Realizácia je presunutá do roku 2019. 

 

 
Opatrenie 1.3 Zriaďovanie denných stacionárov poskytujúcich špecializované služby pre seniorov a optimalizovanie kapacity v existujúcich denných 
stacionároch 

 
V r. 2018 nebola naplánovaná žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  

 

Priorita 2 Zvyšovať kvalitu a kapacitu sociálnych služieb pre seniorov 

 
Opatrenie 2.1 Zvýšenie kapacity ZOS, ZpS rozšírením existujúcich, resp. zriadením nových zariadení 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.1.1 Rozšírenie kapacity ZOS             
v rámci projektu Coburgova 

 
300 000,- €/ 
5 871,- €* 

 

Mesto TT 
/ 5 871,- € 

2017 – 2019 Mesto TT / SSS 
rozšírená 

kapacita ZOS 
20 

v štádiu 
implementácie 

Cieľ aktivity: Zvýšenie kapacity existujúceho Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) na Coburgovej ulici rekonštrukciou a debarierizáciou nevyužívaného susediaceho  
objektu (Coburgova č. 26, 28). Služba v ZOS je určená občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, napr. z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo 
veku, ako aj pre tých, ktorí sa potrebujú zotaviť po hospitalizácii v nemocnici, ak sa o nich nedokáže postarať rodina. Potreba rozšíriť kapacitu existujúcej ZOS vyplynula aj 
z nepriaznivej situácie s ľuďmi bez domova, ktorí po hospitalizácii nemajú vytvorené podmienky na doliečenie sa alebo z dôvodu veku a zhoršeného zdravotného stavu 
(napr. imobilita) nie sú schopní bez pomoci prežiť na ulici.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Rozšírenie kapacity ZOS na Coburgovej ulici v Trnave je súčasťou komplexného projektu COBURGOVA, ktorý okrem nových kapacít 
pre ZOS rieši aj rekonštrukciu nocľahárne a výstavbu nového útulku pre jednotlivcov. V r. 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu investičnej akcie 
ako celku a vydané právoplatné stavebné povolenie. V roku 2018 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby a v 2. polroku začala samotná investičná 
akcia, ktorá je financovaná z rozpočtu mesta Trnava. Na stavbe boli začaté stavebné práce v rozsahu búracích prác priečok a podláh. Z dôvodu nezrovnalostí v projektovej 
dokumentácii  a potreby revízie projektovej dokumentácie bola výstavba dočasne prerušená. V roku 2018 bola na uvedenú akciu čerpaná čiastka 5 871,- € za stavebné 
práce.  

* Celková suma plánovaná na realizáciu projektu Coburgova vrátane materiálno-technického vybavenie (rekonštrukcia nocľahárne, vybudovanie ZOS a útulku) je spolu  
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960 560,- €.  V roku 2018 bola použitá suma 5 871,- eur za stavebné práce. 

 

 
Opatrenie 2.2 Modernizácia existujúcich zariadení poskytujúcich služby pre seniorov za účelom skvalitňovania služieb 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.2.1 Poskytovanie rehabilitácií 
klientom Zariadenia pre seniorov 
v Trnave (ZpS v Trnave) 

33 500,- € / 
36 601,- €  

Mesto TT/ 
10 000,- € 

MPSVaR SR/ 
10 000,- € 

Vlastné zdroje/ 
16 601,- € 

2017 – 2020 ZpS v Trnave 

počet 
zrealizovaných 
rehabilitačných 
cvičení ročne 

2600 17 628 

Cieľ aktivity: Aktivácia klientov Zariadenia pre seniorov,  zlepšenie, resp. udržanie ich dobrého zdravotného stavu a mobility prostredníctvom poskytovania rehabilitácií.  
Na rehabilitácie je využívaná rehabilitačná miestnosť priamo v zariadení, ktorá bola v roku 2016 zrekonštruovaná a dovybavená novým zariadením. V prípade imobilných 
klientov sa rehabilituje priamo v izbách klientov.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Aktivita prebiehala počas celého roka  2018 a jej realizácia je naplánovaná aj v ďalšom období. Finančné prostriedky boli použité na 
mzdové náklady odborného personálu - rehabilitačných pracovníkov (3,5 úväzku), ktorí rehabilitačné cvičenia zabezpečovali.   

2.2.2 Vytvorenie podmienok pre 
relaxáciu a ergo terapiu pre 
klientov ZpS v Trnave 

17 900,- € /  
0,-  € 

Mesto TT 
 

2017 - 2018 ZpS v Trnave 

počet 
zrealizovaných 

relaxácií / 
ergoterapií 

ročne 

960 0 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je využívať priestory po zrekonštruovaní bývalého služobného bytu nachádzajúceho sa v budove zariadenia na voľnočasové a terapeutické 
aktivity klientov ZpS. Upravené priestory budú bezbariérové, materiálovo a technicky vybavené na terapeutické činnosti klientov. Vďaka projektu tak vznikne nový priestor 
v ZpS určený na aktivizáciu a socializáciu klientov zariadenia. Podmienkou realizácie aktivít je aj zabezpečenie odborného personálu pre relaxáciu a ergo terapiu klientov 
ZpS. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V r. 2018 sa aktivita nerealizovala. Klienti využívajú na aktivizáciu a socializáciu priestory spoločenskej miestnosti, ktorá je zatiaľ 
postačujúca. Nakoľko stále väčšie množstvo klientov využíva odborného lekára v oblasti geriatrie, bude časť priestorov, v ktorom sa nachádzal služobný byt, využívaná na 
geriatrickú ambulanciu. Zriadenie tejto ambulancie priamo v objekte ZpS uľahčí klientom zariadenia návštevu lekára, ktorá je najmä v prípade imobilných klientov časovo, 
personálne aj finančne náročná.  V prípade klientov pripútaných na lôžko, bude zabezpečená návšteva lekára priamo v izbe klienta, t. j. zredukuje sa potreba transportu 
klientov do ambulancie lekára. Plánovanú ambulanciu bude môcť využívať aj verejnosť. Z vyššie uvedených dôvodov priestory naplánované pre ergo terapiu a relaxáciu 
budú využité iným spôsobom. V prípade potreby  a nepostačujúcich priestorov v spoločenskej miestnosti, bude vedenie zariadenia hľadať náhradné riešenia na vytvorenie 
podmienok pre relaxáciu a ergoterapiu.     

2.2.3 Realizácia canisterapie pre 
klientov ZpS v Trnave 

240,- € ročne / 
552,- € ročne 

Mesto TT/ 
300,- €  

Vlastné zdroje 
2017 – 2020 

ZpS v Trnave / 
CANIS, 

MAURISIS 

počet 
zrealizovaných 

canisterapií 

24 45 
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/252,- € ročne 

Cieľ aktivity: Podnietenie telesnej a duševnej aktivity u klientov ZpS, predchádzanie ich osamelosti a sociálnej izolácii pravidelným zabezpečovaním canisterapie 
v zariadení. Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná 
psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Canisterapia má pozitívne výsledky, nakoľko terapia a samotná prítomnosť psa navodzuje klientom  dobrú náladu, podnecuje ich 
telesnú a duševnú aktivitu a u niektorých dokonca pomohla prekonať aj prvotné zábrany z neznámej aktivity a samotného psa. Na základe pozitívnych ohlasov a 
spokojnosti klientov sa ukazuje, že canisterapia bude prostriedkom na predchádzanie osamelosti, sociálnej izolácie a ďalších problémov spojených s obdobím staroby, 
ktoré je možné aj týmto spôsobom efektívne eliminovať. Záujem o túto aktivitu zo strany klientov narastá. 

 

 
Opatrenie 2.3 Zabezpečiť efektívne poskytovanie stravovania pre seniorov 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.3.2 Modernizácia vývarovne 
pre seniorov SSS  
 

600 000,- € / 0,- € 
Mesto TT 

IROP 
2018 - 2019 Mesto TT/SSS 

Zrekonštruovaná 
vývarovňa  

 
1 

 
0 

Cieľ aktivity: Rekonštrukcia a modernizácia existujúcej vývarovne pre seniorov, vybavenie novými technológiami. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Z výsledkov prieskumu zabezpečenia stravovania externými dodávateľmi na denný počet jedál 750 ks, ktorý v r. 2017 uskutočnilo 
Stredisko sociálnej starostlivosti (SSS) vyplynulo, že zabezpečovanie stravovania internými kapacitami (t. j. prevádzka vlastnej vývarovne a jedálne) je z dlhodobého 
hľadiska pre samosprávu efektívnejšie napriek nevyhnutným investičným výdavkom. Pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom SSS je potrebné investovať do 
rekonštrukcie a modernizácie vývarovní (cca 600 tis. € na 1 vývarovňu), čo dočasne zvýši náklady na stravovanie seniorov. Investícia do rekonštrukcie vývarovne sa v 
porovnaní s predpokladanou stratou pri externom dodávateľovi 50 tis. € / ročne vráti samospráve za 12 rokov. Pri zabezpečovaní stravovania zo strany SSS je tiež väčšia 
garancia zachovania cien obedov, nakoľko nákupy potravín sú realizované cez verejné obstarávanie. Samospráva plánovala v r. 2018 uchádzať sa o získanie grantu na 
rekonštrukciu jedálne na ul. Vladimíra Clementisa  z IROP v rámci špecifického cieľa č. 2.1.1 zameraného na podporu a rozvoj sociálnych služieb. Táto aktivita však bola 
v rámci výzvy iba doplnkovou, t. j. nie je možné realizovať ju bez inej hlavnej aktivity (napr. vytvorenie novej sociálnej služby), ktorá by bola umiestnená v bezprostrednom 
dotyku s jedálnou. Z tohto dôvodu samospráva projekt do výzvy nepredložila. Na realizáciu rekonštrukcie vývarovne jej potrebné hľadať finančné prostriedky z iných 
zdrojov. 

 

Priorita 3 Podporovať aktivizáciu seniorov v komunitnom prostredí 

 
Opatrenie 3.1 Realizovať Program aktívneho starnutia 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

 
Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  
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3.1.1 Implementácia jednotlivých 
aktivít navrhnutých v rámci 
Programu aktívneho starnutia 

20 500,- € / 
22 052,- € 

Mesto TT 
 

2017 – 2020 
Mesto TT /  

ďalšie subjekty 

počet 
zrealizovaných 

aktivít ročne 
15 19 

Cieľ aktivity: Cieľom Programu aktívneho starnutia (PAS) je nastaviť proces systematických krokov, ktoré povedú k vytvoreniu a zlepšeniu podmienok pre zdravé a aktívne 
starnutie občanov v Trnave. Dokument stanovuje rámec a podmienky pre činnosť všetkých zainteresovaných subjektov a vytvára priestor na prípravu konkrétnych aktivít a 
projektov. Jednotlivé aktivity navrhnuté v rámci PSA budú implementované podľa akčného plánu na roky 2016 – 2020, z ktorého budú vychádzať ročné akčné plány. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V roku 2018 sa v rámci Programu aktívneho starnutia uskutočnili nasledovné aktivity:   

- 4.seniorský fašiangový ples (počet účastníkov 250),  
- Trnavské športové hry seniorov  
- Veľtrh pre seniorov (10. ročník) – uskutočnil v dňoch 24. a 25. októbra v Mestskej športovej hale za účasti všetkých denných centier seniorov, zástupcov seniorov z 

partnerského mesta Zabře a účinkujúcich z radov seniorov. Cieľom podujatia je inšpirovať seniorov k aktívnemu životnému štýlu formou ponuky širokého spektra 
možností a inšpirácií ako tráviť aktívne voľný čas a zvyšovať kvalitu svojho života (počet účastníkov cca 1400),  

- Tančiareň pre seniorov  – opakovaná nedeľná aktivita pre seniorov v priestoroch Trnavského dvora (počet tančiarní v r. 2018 – 12, počet účastníkov každej 
tančiarne – cca 100 seniorov), 

- Nordic Walking  - lekcie pre seniorov s akreditovanou inštruktorkou zamerané na podporu zdravého životného štýlu a pohybu 
- dve prednášky na ochranu práv seniorov pod názvom „Sociálne právo seniorov a ich medzinárodno – právne zakotvenie“.    
- Spracovanie a tlač informačného letáku o aktuálnych zľavách a výhodách  na kultúrne a športové aktivity, zníženie daní a poplatkov, na sociálne služby a iné zľavy 

pre seniorov mesta Trnavy.  

3.1.2 Realizácia prednáškovej 
činnosti zameranej na aktívne 
starnutie 

600,- € / 600,- € 

 
 RÚVZ/ 600,- € 2017 – 2020 

RÚVZ so sídlom  

v Trnave 

počet 
zrealizovaných 

prednášok 
ročne 

6 6 

Cieľ aktivity: Projekt je zameraný na prednáškové aktivity pre seniorov, besedy, precvičenia pamäte, preventívne merania krvného tlaku, % množstva telesného tuku          
s následným poradenstvom s cieľom vzbudiť u staršej populácie záujem o úpravu životného štýlu a zlepšenie svojho zdravia. Nosnými témami sú: Životospráva v staršom 
veku, Prevencia, Pohybová aktivita, Fajčenie, Aktívne starnutie, Správny životný štýl, Alzheimerova choroba, Depresia v starobe, Pamäť, Civilizačné ochorenia, 
Osteoporóza. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V roku 2018 realizovalo oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ prednášky pre seniorov a bol poskytnutý vhodný 
zdravotno-výchovný materiál na aktuálne témy podľa vyhlásených dní. Uskutočnili sa prednášky pre klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave, Denného centra Modranka a 
Denného centra Beethovenova Trnava. 

 

 
Opatrenie 3.2 Participácia seniorov na rozhodovacích procesoch v meste 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

3.2.1 Predkladanie pripomienok 
a stanovísk Rady pre seniorov k 

 
0,- €/ 0,- € 

 
--- 

2017 – 2020 
Rada pre 
seniorov 

počet -- 
 
0 
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návrhom VZN pripomienkova-
ných VZN 

Cieľ aktivity: Vytvorenie podmienok pre zvýšenie participácie seniorov na rozhodovacích procesoch v meste prostredníctvom aktivít Rady seniorov. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V roku 2018 Rada seniorov nedostala na pripomienkovanie žiadny návrh Všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 
Opatrenie 3.3 Podpora účasti seniorov na podujatiach v meste 

V r. 2018 nebola naplánovaná žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia. 

 

3 Oblasť Osoby so zdravotným postihnutím 
 

Priorita 1 Posilniť a skvalitniť sieť sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím 

 
Opatrenie 1.1 Prieskum potrieb rodín so zdravotne postihnutými členmi 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.1.1 Zmapovanie potrieb rodín 
so zdravotne postihnutým 
členom 

300,- € 
/ 0,- € 

 
Mesto TT 2017 – 2020 

Mesto TT / 
ÚPSVaR TT, 

MVO 

zmapované 
potreby 

1 1 

Cieľ aktivity: Zmapovanie potrieb rodín s členom so zdravotným znevýhodnením je východiskom pre návrh opatrení a konkrétnych aktivít smerujúcich k zlepšeniu života 
tejto cieľovej skupiny v meste a k ich skutočnej integrácii. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Mapovanie potrieb tejto cieľovej skupiny sa realizuje priebežne počas celej doby implementácie KPSS, a to na stretnutiach pracovnej 
skupiny pre oblasť Osoby so zdravotným postihnutím, či pri komunikácii s organizáciami, ktoré pracujú s touto cieľovou skupinou.  V mesiaci máj 2018 samospráva 
zrealizovala Dotazníkové zisťovanie potrieb ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín v oblasti sociálnych služieb v Trnave, do ktorého sa zapojilo spolu 228 
respondentov.  Výsledky zo zisťovania boli použité pri určovaní potrebnosti kapacít sociálnych služieb  v rámci 1. aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
Trnavy na roky 2016 – 2020. Distribúcia dotazníka bola okrem štandardných komunikačných kanálov samosprávy zabezpečená najmä  v spolupráci  so zariadeniami 
sociálnych služieb a organizáciami tretieho sektora, ktoré majú dosah na cieľovú skupinu. 

 

 
Opatrenie 1.2 Rozšírenie druhu poskytovaných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za              

Zdroje krytia s 
rozdelením na sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  
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r. 2018 

1.2.1 Vytvorenie služby včasnej 
intervencie  

 
200 000,- €/ 
107 500,- € 

TTSK/41 755,- € 
Mesto TT/ 46 600,- € 
Mesto HC/10 000,- € 
Mesto PN/ 4 082,- € 

Donori /5 063,- € 

2018 – 2019 

Nadácia SOCIA,               
CVI Trnava n.o./ 
mestá TT, PN 

HC 

Vytvorená 
služba  

1 1 

Cieľ aktivity: Vytvorenie Centra včasnej intervencie na území krajského mesta Trnavy, ktoré bude poskytovať služby včasnej intervencie rodinám s deťmi so zdravotným 
znevýhodnením a rizikovým vývinom od narodenia do veku 7 rokov žijúcim v Trnave a regióne. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V decembri 2017 bola zriadená nezisková organizácia – Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o., (CVI Trnava) ktorá je od 
18.1.2018 zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb ako poskytovateľ služby včasnej intervencie. CVI Trnava poskytuje od februára 2018 služby terénnou 
formou, ku koncu roka  bola zaregistrovaná aj ambulantná forma služby. V priebehu kalendárneho roka CVI Trnava poskytlo službu spolu 50 rodinám (z toho je 15 rodín 
s trvalým pobytom v meste Trnava). Z iniciatívy centra boli vytvorené dve podporné skupiny pre rodičov detí s poruchou autistického spektra a s Downovým syndrómom. 
Tím CVI Trnava zároveň aktívne podporuje rozvoj inkluzívneho vzdelávania v MŠ a ZŠ s cieľom zaradiť deti podchytené v rámci činnosti centra do vzdelávacieho procesu. 
CVI Trnava dočasne sídli v objekte Tatraskla na Trhovej ulici č. 2, pričom na prelome rokov 2018/2019 bola zabezpečená rekonštrukcia priestorov nevyužívaného 
služobného bytu v objekte bývalej ZŠ na Mozartovej ulici financovaná z rozpočtu samosprávy (v sume 36 600,- €). Po kolaudačnom rozhodnutí budú priestory odovzdané 
CVI Trnava do dlhodobej výpožičky.    

 

 
Opatrenie 1.3 Posilnenie opatrovateľskej služby 

V r. 2018 nebola naplánovaná žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  

 

 
Opatrenie 1.4 Rozvoj terénnej sociálnej práce 

Aktivita 

Predpokladané / 
skutočné 

náklady za r. 
2018 

 
Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

 

Ukazovateľ 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.4.1.Zmapovať poskytovateľov 
terénnej sociálnej práce na území 
mesta 

 
 

300,- € / 0,- € 

 
 

Mesto TT 2018 Mesto TT 

Zoznam/prehľad  
poskytovateľov 

zabezpečujúcich 
terénnu SP 

áno áno  

Cieľ aktivity: Zmapovanie poskytovateľov terénnej sociálnej práce pôsobiacich na území mesta. Pri spracovaní analýzy poskytovateľov soc. služieb v rámci prípravy KPSS 
nebolo pri jednotlivých poskytovateľoch identifikované, ktorí z nich vykonávajú terénnu sociálnu prácu (TSP). V rámci  TSP je poskytovaná pomoc, (podpora, intervencia) 
klientovi v jeho prirodzenom životnom prostredí. Terénna práca má význam najmä pri práci s ľuďmi žijúcimi v podmienkach sociálneho vylúčenia. Cieľovými skupinami 
v rámci TSP môžu byť: deti, mládež a rodina, zdravotne znevýhodnení, chorí a umierajúci, starí ľudia a osamelí starí ľudia, drogovo závislé osoby, ľudia bez domova, 
prostitúti a homosexuáli, subkultúry mládeže (patologicky orientovaní – drog. Závislosť, vandalizmus) i osoby vo výkone trestu odňatia slobody 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Zmapovanie subjektov, ktoré vykonávajú TSP na území Trnavy bolo zrealizované v rámci  zberu dát k 1. aktualizácii Komunitného 
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plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020, ktoré sa uskutočnilo v 1. kvartáli 2018.  

Terénnu sociálnu službu krízovej intervencie v Trnave zabezpečuje Trnavská arcidiecézna charita (projekt  Streetwork  - 1 zamestnanec a 8 dobrovoľníkov), Mesto Trnava 
zapojením sa do Národného projektu Terénna sociálna práca (1 terénny pracovník pre prácu s marginalizovanou rómskou komunitou a 2 pracovníci pre prácu s ľuďmi bez 
domova). Podľa potreby realizujú prácu v teréne aj pracovníci Azylového domu Tamara najmä v nadväznosti na klientky centra. Sociálnu prácu v teréne zameranú na 
krízovú intervenciu zabezpečujú na území mesta aj ďalšie subjekty, ktoré pôsobia v zmysle zákona  č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí, a to: Združenie 
STORM (terénna sociálna práca s rizikovými klientmi - 6 zamestnancov), SPDDD Úsmev ako dar - Nízkoprahové centrum MAK (3 zamestnanci) a Poradenské centrum 
Úsmev ako dar (4 zamestnanci) a Centrum Koburgovo, n.o. (2 zamestnanci).  

Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením je terénnou formu poskytovaná najmä opatrovateľská služba, ktorá je poskytovaná v domácom prostredí klientov. 
Túto službu v meste zabezpečuje jeden verejný poskytovateľ (Stredisko sociálnej starostlivosti) a viacerí neverejní poskytovatelia ( TTADCH,  Katolícka jednota Slovenska, 
Seniorka n.o.)  

Terénnou formou je v súčasnosti zabezpečovaná aj služba včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom. V Trnave túto 
službu zabezpečuje Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. (od februára 2018) a Špecializované zariadenie v Trnave v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ktoré začalo 
svoju činnosť od 1.1.2019.  

 

 
Opatrenie 1.5 Rozvoj odľahčovacej služby 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.5.1 Zabezpečiť dostupnosť 
odľahčovacej služby                            
v spolupráci s TTSK 

 
--- 

 
Klient, TTSK od r. 2017 

Mesto TT/ 
TTSK 

dostupná služba áno nie  

Cieľ aktivity: Odľahčovacia služba je sociálna služba určená občanom (domácim opatrovateľom), ktorí opatrujú inú fyzickú osobu, na nevyhnutý odpočinok s cieľom 
udržania ich fyzického a duševného zdravia. Nepretržitá starostlivosť o člena rodiny (najmä imobilného) je spravidla fyzicky i psychicky veľmi náročná a vyčerpávajúca, 
preto je podpora pre domácich opatrovateľov vo forme odľahčovacej služby dôležitá. V súčasnosti je táto služba v Trnave poskytovaná iba v obmedzenej miere, rieši sa 
spravidla umiestnením opatrovaného člena rodiny do pobytového zariadenia (napr. ZpS). Cieľom aktivity je preto nastavenie modelu zabezpečenia odľahčovacej služby pre 
rôzne cieľové skupiny na území mesta v spolupráci verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich v Trnave tak, aby dokázala pokryť dopyt po tejto 
službe.   

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Aktivita nebola v roku 2018 zrealizovaná. Pre potreby odľahčovacej služby je nevyhnutné v prvom kroku zabezpečiť disponibilné 
kapacity v zariadeniach sociálnych služieb pre deti a dospelých, čo je vzhľadom na obsadenosť existujúcich zariadení problematické. Realizácia aktivity je presunutá na r. 
2019. 

 

 
Opatrenie 1.6 Rozvoj podporovaného bývania 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  
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1.6.1 Vykonať prieskum záujmu 
o podporované bývanie  
v organizáciách zdravotne 
postihnutých 

300,- € / 0,- € Mesto TT 2018 
združenia osôb 

so ZP/ Mesto TT 
zrealizovaný 

prieskum  
1 1 

Cieľ aktivity: V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. V Trnave sa uvedený typ sociálnej služby nenachádza, napriek tomu, 
že podporované bývanie umožňuje ľuďom so zdravotným znevýhodnením žiť bežným spôsobom života, napriek ich zdravotnému znevýhodneniu. Vytvoreniu uvedenej 
služby v meste musí predchádzať podrobné zmapovanie záujmu rodín so ZP členom o tento druh služby. Cieľom aktivity je preto  zistenie záujmu o túto sociálnu službu v 
spolupráci s organizáciami zdravotne znevýhodnených.  Následne hľadanie možností pre realizáciu projektu v prípade potvrdenia evidentného záujmu zo strany osôb so ZP 
o uvedenú službu v meste. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V mesiaci máj 2018 samospráva zrealizovala Dotazníkové zisťovanie potrieb ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín v oblasti 
sociálnych služieb v Trnave, do ktorého sa zapojilo spolu 228 respondentov. Výsledky zo zisťovania boli použité pri určovaní potrebnosti kapacít sociálnych služieb v rámci 
1. aktualizácie KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020. Z 228 zapojených respondentov prejavilo záujem o podporované bývanie spolu 34 respondentov. Uvedený počet 
záujemcov je možné považovať za minimálnu hranicu, keďže do prieskumu sa nezapojili všetci ľudia so zdravotným znevýhodnením žijúci v meste. Podporované bývanie je 
v súčasnosti považované za vhodnejšiu alternatívu zabezpečenia starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré na rozdiel od inštitucionalizácie vo 
veľkokapacitných zariadeniach sociálnych služieb umožňuje zotrvať klientovi v komunitnom prostredí s väčšou alebo menšou mierou podpory a udržiavať svoje sociálne 
väzby.  

 

Priorita 2 Zlepšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím 

 
Opatrenie 2.1 Zlepšiť prípravu občanov so ZP na zamestnávanie 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.1.2 Akreditované PC kurzy pre 
slabozrakých aj nevidiacich                  
s použitím špeciálnych 
programov pre ZP 

1 425,- € / 0,- € ÚPSVR SR 2017 – 2020 ÚNSS, KS Trnava 

počet 
účastníkov 
vzdelávania 

ročne 

6 0 

Cieľ aktivity: Získanie zručností nevyhnutých pre prácu s PC so špeciálnym programom (programy s hlasovým alebo hmatovým výstupom alebo zväčšovacie programy),  
nadobudnutie samostatnosti ľudí so zrakovým znevýhodnením, zvýšenie šancí ľudí so zrakovým znevýhodnením na uplatnenie sa na trhu práce. Zdravý človek vníma 80% 
informácií zrakom. Ľudia so zrakovým znevýhodnením trpia informačným deficitom. Využívanie PC so špeciálnym programom v bežnom živote je pre túto cieľovú skupinu 
dôležitým informačným kanálom. Prostredníctvom PC kurzov pre slabozrakých a nevidiacich ľudia získajú zručnosti, naučia sa využívať IT.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : PC kurzy pre slabozrakých a nevidiacich sa v roku 2018 neuskutočnili z dôvodu absencie inštruktora IT kurzov. V prípade potreby 
klienta absolvovať zácvik na asistenčnú technológiu boli oslovené KS Bratislava a KS Nitra, ktoré kurzy vykonali. 

2.1.3 Šikovné ruky vozičkárov – 
pracovná rehabilitácia 
prostredníctvom tvorivých dielní 

688,- € / 600,- € 
Vlastné zdroje a 
sponzori / 600,- € 

2017 – 2020 
Klub vozičkárov 

v Trnave 

počet 
zapojených 

klientov 
20 25 
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Cieľ aktivity: Integrácia zdravotne znevýhodnených ľudí a ich pracovná rehabilitácia formou ergoterapie zameranej na rozvoj pracovných zručností, nácvik trpezlivosti a 
vytrvalosti, prekonávanie vnútorných zábran. Vytvorenie príležitosti pre ľudí so zdravotným znevýhodnením využiť svoje zručnosti a talent. Víziou projektu je poskytnúť 
vozičkárom priestor na sebarealizáciu podľa svojho výberu v ručných prácach alebo remeselnej činnosti. Nadviazať a upevňovať medziľudské kontakty v kolektíve pri 
pracovnej činnosti. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Projekt Šikovné ruky vozičkárov sa realizoval v priebehu r. 2018 v bezbariérových priestoroch Klubu vozičkárov v Trnave, avšak 
v obmedzenom režime, z dôvodu opakovanej havárie vodovodného potrubia v priestoroch klubu.  V réžii klubu prebehla  kompletná výmena zariadenia skladu, ktoré bolo 
zničené po vytopení.  V rámci ergoterapie sa  uskutočnil kurz šitia, zameraný na výrobu podušiek, členovia klubu ďalej dekorovali drevené krabičky a dózy ako darčeky pod 
vianočný stromček, vyrábali veľkonočné a vianočné pohľadnice. Aktivita bola realizovaná z vlastných zdrojov a vďaka sponzorom.   

 

 
Opatrenie 2.2 Podporovať zamestnávanie osôb so ZP 

 
V r. 2018 nebola naplánovaná žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  

 

Priorita 3 Zlepšiť prístupnosť verejných priestranstiev v meste 

 
Opatrenie 3.1 Odstraňovanie bariér v prostredí a zabraňovanie vzniku nových bariér 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

3.1.4 Odstraňovať existujúce 
bariéry vo verejne prístupných 
budovách a na verejných 
priestranstvách v meste 

16 379,- € 

Mesto TT / 
16 379,- € 
Vlastníci 
objektov/ 

nedostupný údaj 
 

2017 – 2020 
Mesto TT, 
vlastníci 
objektov 

počet 
odstránených 
bariér ročne 

1 27 

Cieľ aktivity: Vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území Trnavy realizáciou opatrení zameraných  na 
postupné odstraňovanie existujúcich bariér na komunikáciách a verejných priestranstvách v meste i vo verejných objektoch ako predpoklad možnej integrácie občanov              
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na spoločenskom živote, vrátane zapojenia sa do pracovného procesu.   

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Zo strany Mesta Trnava bolo realizovaných 14 projektov, pri ktorých boli riešené prvky bezbariérovosti, a to na Ulici Olympijská a 
Poštová, Hospodárska (od stanice po Billu), Dedinská ulica, Starohájska ulica, Dohnányho ulica, Ul. F. Urbánka, Botanická, Šafárikova, Krupská, Markovičova, Mozartova, 
Špačinská, Narcisova v sume spolu 9 150,- €.  Významná debarierizácia prebehla aj v rámci dvoch investičných akcií zameraných na rekonštrukciu komunikácií v centre 
mesta, a to na uliciach Halenárska a Hollého, kde bolo zrealizovaných spolu 125,6m2 bezbariérových prechodov pre chodcov v sume 7 229,- €. 

Stavebný úrad mesta Trnava zaevidoval v roku 2018 riešenie prvkov bezbariérovosti aj zo strany rôznych stavebníkov v rámci 11 investičných zámerov realizovaných na 
území mesta Trnava, najmä v lokalitách: Nová ulica, Nevädzova ulica, Zavarská cesta, Kamenný mlyn, Skladová ulica, Ulica Nitrianska, Trstínska cesta, Tamaškovičova 
ul. a Hlboká ulica.  Samospráva nemá k dispozícii údaje o nákladoch za uvedené debarierizačné opatrenia.   
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Opatrenie 3.2 Budovanie orientačných a informačných systémov pre osoby so ZP 

Aktivita 

Predpokladané / 
skutočné 

náklady za r. 
2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 
Časový 

harmonogram 
Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

3.2.1 Vytvárať vodiace línie, 
varovné a signálne pásy pre 
zrakovo postihnuté osoby na 
chodníkoch 

2 000,- € /  
4 463,- € 

Mesto TT/  
4 463,- € 

 
2017 – 2020 

Mesto TT / 
Únia nevidiacich 
a slabozrakých 

počet 
vybudovaných 
vodiacich línií    

na peších 
komunikáciách 

ročne 

1 

 
 
 

2 

Cieľ aktivity: Vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území Trnavy budovaním orientačných a 
informačných systémov pre osoby so ZP. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Vytváranie vodiacich línií, varovných a signálnych pásov pre zrakovo postihnuté osoby na chodníkoch bolo v r. 2018 realizované v 
rámci viacerých investičných akcií. Pre potreby KPSS boli vyhodnotené 2 najdôležitejšie investičné akcie, a to: vytvorenie vodiacich línií, varovných a signálnych pásov pre 
zrakovo postihnuté osoby na chodníkoch na uliciach  Halenárska a Hollého v rozsahu 120,62 m2 výstražnej a vodiacej dlažby pre nevidiacich a slabozrakých v rámci  
rekonštrukcie týchto ulíc, ktoré sa uskutočnilo v r. 2018.  

 

Priorita 4 Podporovať inklúziu občanov so zdravotným postihnutím 

 
Opatrenie 4.1 Podpora inkluzívneho vzdelávania 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

4.1.1 Zabezpečenie inkluzívneho 
vzdelávania detí so zdravotným 
znevýhodnením v MŠ 

1 000 000,- €/  

0,- € 

IROP/ 0,- € 

Mesto TT/ 0,- € 
2018 - 2019 Mesto TT 

Novovybudovaná 
MŠ / 

1 0 

Cieľ aktivity: Vytvorenie podmienok pre inkluzívne predprimárne vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (s dôrazom na zdravotne 
znevýhodnené deti) na území mesta vybudovaním novej  materskej školy rekonštrukciou časti objektu  bývalej ZŠ Mozartova. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V roku 2018 bol Mestu Trnava schválený nenávratný finančný príspevok z IROP vo výške 445 547,73 EUR na realizáciu projektu 

Vytvorenie MŠ s inkluzívnym vzdelávaním zdravotne znevýhodnených detí, Mozartova.  Mesto Trnava aj vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom v rámci iných 
investičných akcií rozšírilo kapacity materských škôl, opätovne prehodnotilo požadované kapacity, rovnako tak posúdilo nevyhnutné neoprávnené výdavky pre predmetný 
projekt. Na základe týchto podkladov sa vedenie mesta rozhodlo projekt nerealizovať a vzdalo sa nároku na nenávratný finančný príspevok z IROP, ktorý bol mestu 
priznaný v Rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. IROP-2018-817/4083-84, doručenom dňa 21.5.2018.  

4.1.2 Podpora inkluzívneho 
vzdelávania na VŠ  

15 000,- € 
/ 14 725,- € 

Dotácia zo 
štátneho 

2017 – 2020 
Trnavská 
univerzita 

počet 
podporených 

3 57 
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rozpočtu / 
14 725,- € 

 

študentov so ZP 
ročne 

Cieľ aktivity: Podporiť študentov so špecifickými potrebami, a to materiálne aj procesne tak, aby im boli vytvorené inkluzívne podmienky v rámci štúdia na jednotlivých 
fakultách Trnavskej univerzity v Trnave. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V rámci podpory študentov so zdravotným znevýhodnením študujúcim na všetkých fakultách Trnavskej univerzity boli zakúpené a do 
prevádzky uvedené kompenzačné pomôcky a iné materiálne vybavenie uľahčujúce plnenie ich študijných povinností. V roku 2018 boli zakúpené pásové schodolezy (4ks), 
PC so softvérom a externým diskom, diktafón a mikrofón, tonery do kopírky, rebriny a žinenky  apod. Študentom so špecifickými potrebami je zabezpečené a poskytované 
špeciálne poradenstvo v súvislosti s ich štúdiom a sociálnou situáciou, každá fakulta v rámci TU má svojho koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami. Počet 
študentov so špecifickými potrebami na TU každým rokom rastie, čo je dôkazom o vytváraní vhodných podmienok pre inkluzívne vzdelávanie na Trnavskej univerzite.  

 

 
Opatrenie 4.2 Podpora vzdelávacích a športových aktivít ľudí so ZP 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

4.2.2. Šport bez bariér – 
Aquaterapia pre vozičkárov 

5 000,-€ 
/ 3 334,-€ 

Klub vozičkárov/ 
3 334,-€ 

2017 – 2020 
Klub vozičkárov 

v Trnave / 
Mesto TT 

počet 
účastníkov 

pobytu ročne 
20 21 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je aktivizovať schopnosti vozičkárov na prekonanie dôsledkov ťažkého zdravotného znevýhodnenia a dosiahnuť najvyšší možný stupeň 
samostatnosti. Osvojenie zručnosti a nadobudnutie sebaistoty získanej v kolektíve, diskrétny nácvik presunu z vozíka do bazénu, pobytu vo vode a výstupu z bazéna späť 
do invalidného vozíka. Plávanie je jedným z odporúčaných športov pre ľudí so ZP, pričom prispieva k zlepšeniu ich fyzického a psychického stavu.  Aktivita je tiež 
zameraná na prekonávanie spoločenských bariér predsudkov voči znevýhodneným občanom. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 :  Projekt Šport bez bariér - Aquaterapia pre vozičkárov je 6-dňový športový pobyt pre vozičkárov, ktorý sa uskutočnil v júli 2018, v 
bezbariérovom PARK  hoteli v Hokovciach. V uplynulých rokoch bývali rekondičné pobyty v Piešťanoch v hoteli Máj, ktorý má vytvorené výborné podmienky pre imobilných 
klientov, avšak v roku 2018 bol uvedený pobyt pre klub finančne nedosiahnuteľný. Vďaka spolupráci s inými mimovládnymi organizáciami klub získal  informácie 
o bezbariérovom objekte na juhu Slovenska - PARK hoteli v Hokovciach, kde sa zrealizoval minuloročný športový pobyt členov klubu. Je to vhodný objekt,  ktorý disponuje 
dostatočným počtom bezbariérových izieb a vyhovuje potrebám vozičkárov. Ubytovací, stravovací, rehabilitačný a relaxačný komplex sa nachádza v jednej budove. 
Ubytovacie priestory a hygienické zariadenia sú úplne bezbariérové. Aktivita bola realizovaná z 2% podielu z daní z príjmov FO a PO. 

4.2.4 Sociálna rehabilitácia 
zameraná na sebaobsluhu 
nevidiacich a slabozrakých 
(akreditovaný kurz) 

2 500,- € 
/ 21 439, €* 

TTSK/ 
21 439,-  €  

2017 – 2020 

Únia nevidiacich 
a slabozrakých 

Slovenska – 
Krajské stredisko 
Trnava (ÚNSS, 

KS Trnava) 

počet 
účastníkov 

ročne 
8 41 

Cieľ aktivity: Sociálnou rehabilitáciou – nácvikom špeciálnych techník získať u klienta potrebné schopnosti a zručnosti na zvládnutie sebaobslužných činností - varenie, 
nákupy, osobná starostlivosť, starostlivosť o dieťa, starostlivosť o domácnosť, rozpoznávanie mincí a bankoviek – a tým pripraviť klienta na plnohodnotný život.  
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Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V roku 2018 bola sociálna rehabilitácia zameraná na sebaobsluhu poskytnutá 41 klientom v rámci 103 stretnutí. V prepočte trvali tieto 
rehabilitácie viac ako 378 hodín. 

* Sociálna rehabilitácia, ktorú poskytuje ÚNSS, je každoročne financovaná z dotácie z TTSK. V roku 2018 bola ÚNSS, KS Trnava poskytnutá dotácia z rozpočtu TTSK na 
vykonávanie soc. rehabilitácie vo výške spolu 21 439,- €. Z tejto dotácie bola hradená aj uvedená aktivita.  

4.2.5 Sociálna rehabilitácia – 
priestorová orientácia a 
samostatný pohyb, chôdza s 
bielou palicou v terénne osôb 
so zrakovým postihnutím 
(akreditovaný kurz) 

5 000,- € 
/ 21 439,-  €* 

TTSK/ 
21 439,-  € 

2017 – 2020 ÚNSS, KS Trnava 
počet 

účastníkov 
ročne 

15 12 

Cieľ aktivity: Sociálnou rehabilitáciou – nácvikom špeciálnych techník získať u klienta potrebné schopnosti a zručnosti na zvládnutie priestorovej orientácie a 
samostatného pohybu s bielou palicou v prostredí, v ktorom sa klient potrebuje pohybovať. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V roku 2018 bola sociálna rehabilitácia zameraná na  priestorovú orientáciu a samostatný pohyb, vykonaná s 12 klientmi v rámci 51 
stretnutí. Výkon tejto rehabilitácie predstavoval časový rámec 158 hodín. 

* Sociálna rehabilitácia, ktorú poskytuje ÚNSS, je každoročne financovaná z dotácie z TTSK. V roku 2018 bola ÚNSS, KS Trnava poskytnutá dotácia z rozpočtu TTSK na 
vykonávanie soc. rehabilitácie vo výške spolu 21 439,- €. Z tejto dotácie bola hradená aj uvedená aktivita. 

4.2.6 Sociálna rehabilitácia: 
komunikácia – nácvik 
klávesnicových zručností, 
nácviky podpisovania sa, 
výučba Braillovho písma  
(akreditovaný kurz) 

23 000,- € 
/21 439,-  €* 

 

TTSK/  
21 439,-  € 

 
2017 – 2020 ÚNSS, KS Trnava 

počet 
účastníkov 

ročne 
15 35 

Cieľ aktivity: Sociálnou rehabilitáciou – nácvikom špeciálnych techník získať u klienta potrebné schopnosti a zručnosti na zvládnutie oblasti komunikácie (nácvik 
podpisovania sa bez kontroly zraku, nácvik klávesnicových zručností ako predprípravy na kurz práce s PC so špeciálnym programom, výučba Braillovho písma ), a tým 
pripraviť klienta na plnohodnotný a integrovaný život v spoločnosti. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V roku 2018 bola sociálna rehabilitácia zameraná na komunikácia poskytnutá 35 klientom v rámci 100 stretnutí. Pracovníčky KS  
strávili poskytovaním uvedenej rehabilitácie viac ako 325 hodín. 

* Sociálna rehabilitácia, ktorú poskytuje ÚNSS, je každoročne financovaná z dotácie z TTSK. V roku 2018 bola ÚNSS, KS Trnava poskytnutá dotácia z rozpočtu TTSK na 
vykonávanie soc. rehabilitácie vo výške spolu 21 439,- €. Z tejto dotácie bola hradená aj uvedená aktivita. 

4.2.7 Zdravotné cvičenie pre 
členov Klubu kardiakov a 
verejnosť na ZŠ Bottova 

 

50,- € / 50,- € 

 
 

 

ZPCCH v SR – 
KK 

2017 – 2020 
ZPCCH v SR – 
KK / Mesto TT 

periodicita 
aktivity 

1 hodina 
týždenne 

1 hodina 
týždenne 

Cieľ aktivity: Zapojiť zdravotne postihnutých a starších občanov do pravidelného cvičenia, zlepšenie ich fyzickej a psychickej kondície, socializácia v kolektíve. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V roku 2018 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR – Klub kardiakov (ZPCCH v SR – KK) realizoval aktivitu priebežne. 
Zdravotné cvičenia pre členov Klubu kardiakov a pre verejnosť sa konali v telocvični na ZŠ J. Bottu v Trnave v rozsahu 1 x týždenne. Cvičenia sú čoraz obľúbenejšie, 
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počet zapojených cvičiacich je cca 25 - 30 ľudí. 

 

 
Opatrenie 4.3 Informačné kampane a podujatia na podporu inklúzie občanov so ZP 

Aktivita 

Predpokladané / 
skutočné 

náklady za r. 
2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 
Časový 

harmonogram 
Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

4.3.1 Dvor nádeje 
4 000,- € /  
3 587,- € 

 
Mesto TT/ 

 
2017 – 2020 Mesto TT / MVO 

zrealizované 
podujatie 

1 

 
1 

Cieľ aktivity: Prezentácia činnosti a produktov ľudí so zdravotným znevýhodnením, aktivácia a zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením, sieťovanie tretieho 
sektora, búranie spoločenských bariér. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Podujatie DVOR NÁDEJE realizuje Mesto Trnava v rámci aktivít a podujatí zameraných na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným 
postihnutím, pričom v r. 2018 sa uskutočnil už 14. ročník podujatia. Tento projekt má za cieľ zviditeľniť prácu občanov so zdravotným znevýhodnením, podporiť záujmovo-
umeleckú činnosť špeciálnych škôl a zariadení poskytujúcich sociálne služby  ako i osloviť spoločnosť a zamestnávateľov, aby využili možnosť zamestnať zdravotne 
znevýhodnených občanov. Okrem kultúrneho programu s názvom „Najkrajšie želanie“  desať zúčastnených špeciálnych škôl a zariadení poskytujúcich sociálne služby 
predstavilo výrobkami svojich klientov. V programe vystúpili žiaci zo štyroch škôl a klienti zo zariadení sociálnych služieb. 

4.3.2 Verejná zbierka Biela 
pastelka – podujatia v 
informačnom stánku 

200,- € / 150,- € 
ÚNSS, KS 

Trnava/ 150,- € 
2017 – 2020 ÚNSS, KS Trnava 

zrealizovaná 
zbierka 

1 1 

Cieľ aktivity: Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na 
podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie 
aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka je celoslovenská akcia, do ktorej sa zapája aj Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko Trnava. 

Vyhodnotenie plnenia: Verejná zbierka sa konala na celom území SR v období od 15. januára do 31. decembra 2018. Počas halvného dňa  zbierky ( 21.9. 2018) v  300 
mestách a obciach SR prijímali do  prenosných pokladničiek dobrovoľné príspevky, za ktoré boli prispievatelia odmeňovaní spinkami v tvare bielej pastelky – tie 
predstavujú symbol neviditeľných línií, symbol nevidiacich, príležitosť k prejaveniu ľudskej ušľachtilosti a solidarity. V rámci akcie mala verejnosť príležitosť v informačných 
stánkoch na vlastnej koži vyskúšať, aké je byť slabozrakým či nevidiacim. ÚNSS ponúkla prezentáciu svojej činnosti, prehliadku rôznych kompenzačných a optických 
pomôcok, možnosť písať v Braillovom písme, rozhliadnuť sa okolo seba s okuliarmi simulujúcimi rôzne druhy zrakového postihnutia, zahrať sa hry, pri ktorých nevidiace a 
slabozraké deti trávia voľné chvíle. V krajských mestách bolo k dispozícii aj meranie očných parametrov. Výnos počas hlavných zbierkových dní bol v Trnavskom kraji  
11 703,75 €. 

4.3.3 Preventívno-výchovná 
akcia Biela palica 

0,- € / 0,- € --- 2017 – 2020 
ÚNSS, KS Trnava 
/ Dopravná polícia 

zrealizovaná 
aktivita 

1 1 

Cieľ aktivity: Deň Bielej palice je dopravno-výchovná akcia, ktorú každoročne pripravuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolu s Prezídiom Policajného zboru 
SR  pri príležitosti medzinárodného dňa bielej palice. Akcia má preventívny charakter a je zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevidiacim chodcom, 
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používajúcim bielu palicu. Vo vybraných mestách sa zároveň vykonáva štatistika, ako vodiči dávajú prednosť nevidiacim na priechodoch pre chodcov. 

Vyhodnotenie plnenia: Deň bielej palice 2018 sa uskutočnil  v pondelok 15. októbra 2018 na 60 priechodoch pre chodcov v 51 mestách Slovenska. V Trnavskom kraji sa 
akcia konala v 8 mestách (Trnava, Piešťany, Sereď, Galanta, Dunajská Streda, Senica, Skalica, Hlohovec) na 8 priechodoch, v meste Trnava na Zelenečskej ulici v čase 
medzi 10:00 - 12:00 h. Cieľom akcie bolo zvýšiť informovanosť vodičov a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, najmä tých so zrakovým postihnutím. Získané  
štatistické údaje z akcie: Podiel áut, ktoré nezastavili na priechodoch pre chodcov počas akcie v trnavskom kraji bol 15,5%, v rámci SR až 21,1%. Výsledky zo sledovania 
správania vodičov na priechode pre chodcov v Trnave na Zelenečskej ulici nie sú priaznivé.  Počas akcie tu zaznamenali spolu 297 áut, z toho 186 vodičov reagovalo na 
bielu palicu, zastavilo a dalo prednosť nevidiacemu a 111 vodičov (37,3%) nezastavilo. 

4.3.4 Štafeta „Krok pre svoje 
srdce“ pri príležitosti Svetového 
dňa srdca 

1 000,- € /  
1 040,- € 

ZPCCH/ 1000,- € 
 Mesto TT/ 40,- € 

2017 – 2020 

ZPCCH v SR – 
KK / Zdravé 

mesto Trnava, 
SACHS 

zrealizovaná 
aktivita 

1 1 

Cieľ aktivity: Aktivita má osvetový charakter, je zameraná na upriamenie pozornosti verejnosti na civilizačné ochorenia (srdcovo-cievne ochorenia), ktoré postihujú čoraz 
väčšiu skupinu obyvateľstva. Do akcie sa môže zapojiť každý, kto chce pohybom pomôcť svojmu srdcu a vyjadriť podporu ľuďom postihnutým civilizačnými chorobami. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 :  V roku 2018 sa aktivita uskutočnila dňa 24.septembra pri príležitosti Svetového dňa srdca. Na základe pozitívnych skúseností 
z uplynulých ročníkov bol zorganizovaný benefičný koncert v Kine Hviezda v čase od 13.00 do 15,00 h. pre členov klubu a verejnosť. Po skončení koncertu ľudia dostávali 
upomienkové predmety v tvare srdca, debatovali v priestoroch kina o závažnosti ochorenia, o stúpajúcom raste a o prevencii. Symbolická štafeta v centre mesta sa v r. 
2018 neuskutočnila.  

4.3.5 Zimný pochod členov 
klubu so zapojením verejnosti 
do Kamenného mlyna – 29. 
decembra, 1x ročne 

50,- € /  50,- € ZPCCH/  2017 – 2020 
ZPCCH v SR – 

KK 
počet 

účastníkov 
30 40 

Cieľ aktivity: Chôdzou rozhýbať telo počas vianočných sviatkov (chôdza v zimnom počasí, prekrvenie organizmu, správne dýchanie). Posledná akcia v roku Zväzu 
postihnutých civilizačnými chorobami  v SR – Klub kardiakov Trnava, ktoré združuje ľudí do 65 rokov, ktorí sú po operáciách srdca, transplantáciách chlopní, liečia sa na 
vysoký krvný tlak a iné ochorenia. Trnavský klub kardiakov pravidelne organizuje rôzne aktivity, pretože je dôležité, aby po diagnostikovaní a následnom odchode                     
z pracovného procesu nebol človek izolovaný a v obavách, že už nie je plnohodnotným.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V roku 2018 sa zimný pochod členov Klubu kardiakov do Kamenného mlyna sa uskutočnil v termíne 20.decembra 2018. Už tradične 
organizovaná aktivita splnila svoj cieľ, ktorým bola spoločná aktivita v prírode, otužovanie a socializácia členov klubu.  

 

 

4 Oblasť Osoby v ťažkých životných situáciách 
Priorita 1 Rozširovať sociálne služby zamerané na riešenie ťažkých životných situácií občanov 

 
Opatrenie 1.1 Koordinácia pomoci osobám v ťažkých životných situáciách (ŤŽS) a marginalizovaným skupinám občanov v meste 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  
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1.1.1 Aktivizácia pracovnej 
skupiny pre MRK a osoby v ŤŽS 
Pomoc marginalizovaným s 
cieľom koordinovať aktivity 
partnerov na území mesta a 
spolupracovať pri hľadaní 
riešení 

 
 
 

1 000,- €  / 500,- € 
 

 
 
 

TTSK 
 

2017 – 2020 

Združ. STORM / 
Centrum 

Koburgovo, Mesto 
TT, TTSK, 

TTADCH a ďalšie 
subjekty 

Počet stretnutí 
pracovnej 
skupiny ročne 

 

4 

 
 

3 

Cieľ aktivity: Sieťovanie pomáhajúcich organizácií s orgánmi samosprávy, TTSK a štátnymi inštitúciami, ktoré sa venujú práci s ľuďmi v ťažkej životnej situácii a z 
marginalizovanej rómskej komunity (MRK) žijúcimi v meste. Vzájomné poznanie sa, sieťovanie a následná spolupráca viacerých subjektov vytvára priestor pre hľadanie 
spoločných riešení s možnosťou spájania dostupných ľudských, finančných a materiálnych zdrojov. Spolupráca tiež predpokladá efektívnejší zásah v rizikových situáciách 
(sociálne, zdravotné, právne a iné) každého obyvateľa mesta.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Pracovná skupina Pomoc marginalizovaným bola aktívna počas celého roka 2018. Organizované stretnutia skupiny sa uskutočnili  
3x. Stretnutia boli prioritne zamerané na aktuálne problémy a potreby členov skupiny, zdieľanie dôležitých informácií, ale aj spoločného zapojenia sa do projektu Noc 
vonku. 

1.1.2 Realizácia spoločných 
aktivít / podujatí pracovnej 
skupiny Pomoc 
marginalizovaným pre verejnosť 

 
1 000,- € / 0,- € 

 

2017 – 2020 
Združ. STORM / 

členovia prac. 
skupiny  

Zrealizovaná 
aktivita 1 1 

Cieľ aktivity: Sieťovanie pomáhajúcich organizácií s orgánmi samosprávy, TTSK a štátnymi inštitúciami, ktoré sa venujú práci s ľuďmi v ťažkej životnej situácii a MRK 
v meste. Koordinácia aktivity partnerov na území mesta a organizácia spoločných podujatí zameraných na rôzne témy, neformálne spoznávanie sa zástupcov organizácií, 
samosprávy a TTSK. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Členovia skupiny Pomoc marginalizovaným v r. 2018 spoločne zorganizovali Noc vonku. Do aktivity sa zapojilo viacero organizácií a 
dobrovoľníkov pôsobiacich v meste. 

 

 
Opatrenie 1.2 Rozvoj služieb krízovej intervencie pre osoby v ŤŽS 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.2.1 Realizácia projektu 
STREETWORK 

 
10 760,- € /  

8 330,- € 
 
 

 
 TTACH/ 5330,- € 

Mesto TT/ 3000,- € 2017 – 2020 

Trnavská 
arcidiecézna 

charita / Mesto 
TT, TU, UCM 

Počet 
intervencií              
v teréne ročne 

100 192 

Cieľ aktivity: Projekt Streetwork je zameraný na realizáciu terénnej sociálnej práce pre ľudí bez domova v Trnave. Práca priamo na ulici je zameraná na aktívne 
vyhľadávanie klientov v ich prostredí, prvotný kontakt na ulici a ich následné nasmerovanie na ďalšie služby. Predstavuje základ práce s touto cieľovou skupinou. Cieľom 
aktivity je nadviazať na doterajšiu činnosť TTACH v rámci práce s touto cieľovou skupinou, ponúknuť alternatívny prístup a službu, ktorá doposiaľ v meste absentovala 
s využitím odborných skúseností TTACH.   
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Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Projekt Streetwork v Trnave v r. 2018 pokračoval vo svojej činnosti, ktorá dotvára komplexnú sociálnu prácu s klientmi, ľuďmi bez 
domova. Pracovníci streetworku pravidelne vyhľadávali nových klientov a pravidelne, systematicky pracovali so stálymi klientmi priamo v teréne. Projekt k 31.12.2018 
zaregistroval spolu 162 klientov a v priebehu roka sme zaznamenali celkovo 192 kontaktov. Projektom sa naďalej darilo oslovovať nových klientov, informovať o sociálnych 
službách určených pre riešenie ich problémov. Narástol počet klientov, ktorí začali využívať služby nízkoprahového denného centra – Centra pomoci človeku so sídlom 
Hlavná 43, Trnava vďaka kontaktu v teréne.  K úspore finančných prostriedkov prišlo z dôvodu šetrenia v položkách potraviny, ktoré sa podarilo získať vďaka 
prvopiatkovým zbierkam v kostoloch arcidiecézy. 

1.2.3 Posilnenie terénnej práce 
s bezdomovcami v lokalite 
Coburgova  

 
12 000,- € ročne / 

 7 768,- € 

IA MPSVR SR 
/ 6 417,- € 
Mesto TT/ 
1351,- € 

2017 – 2019 Mesto TT 
Zvýšenie počtu 
terénnych 
pracovníkov 

 

z 1 na 2 

 
 

z 1 na 2 

Cieľ aktivity: Posilnenie terénnej práce s ľuďmi bez domova v lokalite Coburgova s cieľom zlepšiť ich nepriaznivú sociálnu situáciu, motivovať ich k aktivite a systematicky 
riešiť problematiku tejto cieľovej skupiny v meste. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Terénnu sociálnu prácu zabezpečuje Mesto Trnava na Coburgovej ulici v rámci nadväzujúceho Národného projektu Terénna sociálna 
práca v obciach I. V roku 2018 prácu vykonávali traja pracovníci - dvaja terénni sociálni pracovníci a jeden terénny pracovník, pričom v roku 2017 bol navýšený počet 
terénnych sociálnych pracovníkov pre prácu s ľuďmi bez domova z 1 na 2 pracovníkov. Realizácia projektu je naplánovaná do  30.06.2019 

1.2.4 Zabezpečenie terénnej 
sociálnej služby na sídlisku 
Linčianska 

 
12 000,- € /  

4 000,- € 

 
Mesto TT/  
4000,- € 

2017 – 2019 
Centrum 

Koburgovo,  
n. o. 

Počet klientov 
využívajúcich 
službu  

120 160 

Cieľ aktivity: Aktivita je zameraná na rodiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo žijúce v sociálne vylúčenom prostredí. Mnohé z nich nedôverujú a vyhýbajú sa 
majoritným inštitúciám, často sú vytláčané na okraj spoločnosti,  nevedia sa orientovať v sociálnom systéme, sú dezinformované a nedisciplinované v dodržiavaní 
stanovených termínov a miesta stretnutí. Na prekonanie týchto bariér  je dôležité poskytovať rodinám terénnu sociálnu prácu. Tá umožňuje zachytiť a riešiť problémy práve 
tam, kde vznikli. Ponúka pomoc v prirodzenom prostredí, môže upozorniť na vznik problémov, zmobilizovať sily na ich riešenie, odhaliť možnosti pomoci už pri zárodku 
problému. Vďaka návštevám rodín v ich domácom prostredí sa im otvárajú možnosti lepšieho zvládania svojich problémov, lepšieho uplatňovania svojich práv a plnenia 
povinností.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Sociálni poradcovia z Centra Koburgovo v priebehu r. 2018 denne navštevovali klientov v domácom prostredí, kde im pomáhali riešiť 
ich aktuálne problémy. Uskutočnilo sa 697 individuálnych intervencií v teréne a 198 konzultácií v zariadení na výkon opatrení SPODaSK. Pracovníci pred krúžkami pre deti 
informovali rodičov  o prebiehajúcich aktivitách v centre a poskytovali poradenstvo zamerané na výchovu, sociálne začlenenie a na prevenciu pred sociálnopatologickými 
javmi. Klientom bolo poskytnuté poradenstvo napríklad súvisiace s hľadaním si nového bývania, riešenia vstupu dieťaťa do materskej a základnej školy, riešenia dlhov v 
komunikácii s exekučným úradom a centrom právnej pomoci, riešenia výchovných problémov detí doma a v škole, podaním návrhu na zvýšenie výživného. Pomoc pri 
ochrane práv a právom chránených záujmov bola poskytnutá klientom spisovaním rôznych žiadostí a komunikáciou s úradmi (napr. podávanie žiadosti o pridelenie bytu, o 
splátkový kalendár a podobne). Klientom sme tiež sprevádzali do rôznych zariadení (na súdne pojednávania, na komunitné aktivity, k lekárovi, do centra právnej pomoci). V 
priebehu roka sme mapovali potreby aj nových klientov (napr. na Malženickej ulici) a vytvárali aktivizačné programy. Rodinám sme sprostredkovali materiálnu a potravinovú 
pomoc. Pri hľadaní riešenia problémov sme vychádzali  z rôznych životných podmienok a etáp klientov (rizikové tehotenstvo, vysťahovanie, ukončenie povinnej školskej 
dochádzky atď.) 

1.2.5 Poskytovanie terénnej 
sociálnej služby pre rodiny               
v krízovej situácii 

 
300,- € / 350,- € 

Z. z. Rodina/  
350,- EUR 

2017 – 2020 Z. z. Rodina 
počet intervencií 
v rodine ročne  

60 60 

Cieľ aktivity: V rámci poskytovania sociálnych služieb sprostredkováva Z. z. Rodina aj sociálne poradenstvo pre rodiny v krízovej situácii. Poradenstvo je poskytované v 
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priestoroch Azylového domu Tamara. Zároveň v rámci terénnej sociálnej služby robia pracovníci výjazdy do rodín, ktoré z rôznych dôvodov nemajú možnosť dostaviť sa na 
poradenstvo do zariadenia. Pre klientky ubytované v azylovom dome je v rámci terénnej sociálnej služby tiež  zabezpečené sprevádzanie na úrady a ďalšie inštitúcie pri 
riešení ich krízovej situácie. Cieľom projektu je napomôcť klientovi čo najefektívnejšie a najrýchlejšie sprostredkovať adekvátne informácie a pomoc na vyriešenie jeho 
krízovej situácie. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Terénnu sociálnu službu pre rodiny v krízovej situácii poskytovali zamestnanci Azylového domu Tamara priebežne počas celého 
roka, podľa konkrétnych požiadaviek a potrieb klientov. Súbežne bola táto sociálna služba poskytovaná aj klientkám zariadenia. Okrem sprevádzania na úrady, súdy a iné 
inštitúcie bolo klientom poskytované aj sociálne poradenstvo zamerané na dosiahnutie čo najrýchlejšieho riešenia krízovej situácie, v ktorej sa ocitli. 

1.2.6 Realizácia programu 
KROK VPRED – terénna 
sociálna práca s aktívnymi 
užívateľmi drog a osobami 
pracujúcimi v sexbiznise  

 
20 000,- € / 
19 980,- € 

 

 TTSK/ 15 000 €  
Mesto TT/ 1 980  
MPSVaR SR / 

3000,- € 
 

2017 – 2020 
Združenie 

STORM / Mesto 
TT, TTSK  

 

Počet klientov 
ročne  
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50 
 

Cieľ aktivity: Program KROK VPRED, ktorý je zameraný na terénnu sociálnu prácu s aktívnymi užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sexbiznise, zabezpečuje v Trnave 
združenie STORM od roku 2006, ako jediný poskytovateľ tejto sociálnej služby na území mesta. Cieľom je zabezpečiť udržateľnosť tejto terénnej služby v meste 
a pokračovať v kontaktovaní skrytej populácie, ktorá z rôznych dôvodov (subjektívne/objektívne) nemôže a/alebo nechce riešiť svoje rizikové správanie (osoby pracujúce         
v sexbiznise, užívatelia drog, a pod.) Ďalšími cieľmi aktivity sú ochrana verejného zdravia a minimalizovanie škôd vychádzajúcich zo životného štýlu klientov (injekční 
užívatelia drog, osoby pracujúce v sexbiznise a ich rodinní príslušníci). 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V roku 2018 združenie STORM realizáciou programu KROK VPRED pomáhalo chrániť verejné zdravie obyvateľov mesta 
prostredníctvom výmeny injekčných striekačiek (prijatých použitých striekačiek – 6295 ks, vydaných injekčných striekačiek  - 6668 ks), distribúciou prezervatívov (1314ks), 
poskytovaním poradenstva a iných služieb v zmysle SPODaSK detí a mládeže. Združenie počas roka aktívne pracovalo s 50 klientmi, ktorým bolo poskytnutých 615 
rôznych intervencií. Tento relatívne nízky počet (v porovnaní s odhadovaným počtom aktívnych užívateľov drog a osôb pracujúcich v sexbiznise na území mesta) môže byť 
z dôvodu pretrvávajúcich obáv zo strany existujúcich, ale aj potenciálnych klientov v danej subkultúre. Napriek tomu združenie za rok 2018 zaznamenalo 11 nových klientov 
využívajúcich ich služby. 

1.2.7 Zmapovanie potreby 
vybudovania nízkoprahového 
Kontaktného centra pre 
rizikové skupiny obyvateľov 

 
 

2 000,- € / 0 
 

 
 

 Mesto TT 
2018 

Združenie 
STORM / Mesto 

TT, TU 

Zmapovaná 
potreba áno nie 

Cieľ aktivity: V rámci poskytovania sociálnych služieb je dôležité venovať pozornosť aj rizikovým skupinám obyvateľov (injekční užívatelia drog, osoby pracujúce                
v sexbiznise),  ktorí často nechcú alebo nemôžu využívať štandardnú ponuku služieb zabezpečovanú štátnymi inštitúciami. Momentálne v Trnave neexistuje nízkoprahové 
kontaktné centrum pre danú cieľovú skupinu, ktorá sa väčšinou správa patologicky voči svojmu sociálnemu okoliu a svojím správaním môže ohrozovať verejné zdravie 
obyvateľov mesta (použité injekčné striekačky, prenos pohlavných chorôb). Cieľom aktivity je zmapovanie skutočnej potreby vybudovania nízkoprahového kontaktného 
centra a zabezpečenie vstupných analytických dát pre zámer vybudovania uvedeného centra v meste.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 :  V roku 2018 sa aktivita nerealizovala.  

1.2.9 Modernizácia a rozšírenie 
kapacity nízkoprahového 
denného centra pre 
jednotlivcov 

 
 

650 000,- €/ 
 2 640,- € 

 
 

TTACH/2640,- € 
IROP/ 0,- € 

 

2017 – 2020 
Trnavská 

arcidiecézna 
charita (TTACH) 

 

Rozšírené 
prevádzkové dni 

z 3 na 5 dní 5 dní 

Cieľ aktivity: Modernizácia, rozšírenie kapacity a rozšírenie prevádzkových dní jediného nízkoprahového denného centra pre jednotlivcov v meste s cieľom uspokojiť 
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narastajúci záujem o uvedenú sociálnu  službu. Centrum  pomoci človeku Trnava  (CPČ) prevádzkuje Trnavská arcidiecézna charita.  CPČ sa zameriava na pomoc ľuďom 
v rôznych formách krízy (ľudia bez domova, závislí, prepustení z výkonu trestu, ľudia, ktorí stratili rodinu, zázemie, prácu, sú bez dokladov, financií, zadlžení, nezamestnaní 
a bez možnosti nájsť si prácu). Vzhľadom na kontinuálny nárast počtu klientov nízkoprahového centra sú existujúce priestory nedostatočné, zastarané a je potrebná ich 
rekonštrukcia. Zároveň má TTACH zámer rozšíriť prevádzku centra z 3 na 5 dní v týždni.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 :  Aktivita v roku 2018 prebiehala v zmysle zabezpečovania podkladov pre prípravu projektu Modernizácia a rozšírenie kapacity 
nízkoprahového denného centra, ktorý TTACH plánuje predložiť v rámci  výzvy zameranej na budovanie sociálnej infraštruktúry z IROP, ktorá bola vyhlásená a neskôr 
aktualizovaná, s termínom predkladania žiadostí: 01.04.2019. Nízkoprahové denné centrum bolo počas roka zapojené do Národného projektu IA MPSVR SR, od 
01.04.2018 prišlo k rozšíreniu počtu prevádzkových dní z 3 na 5 dní v týždni. Pracovníci centra tak boli klientom k dispozícii 30 hodín týždenne. Náklady v r. 2018 vznikli v 
súvislosti so spracovávaním dokumentácie potrebnej k stavebnému povoleniu pre projekt modernizácie a rozšírenia NDC.  

1.2.10 Zriadenie útulku pre 
jednotlivcov 

 
300 000,- € / 

5 871,- €* 
 

 
Mesto TT / 
5 871,- € 

2017 – 2018 Mesto TT / SSS 
Vytvorená 
služba 1 

 
v štádiu 

implementácie  

Cieľ aktivity: Na území Trnavy je v súčasnosti pre ľudí bez domova poskytovaná iba sociálna služba v nocľahárni. V meste sa nenachádza zariadenie/služba poskytujúca 
ľuďom bez domova 24 hodinové bývanie (útulok, azylový dom). Bez istoty bývania a možnosti oddychu je veľmi obmedzená schopnosť človeka dostať sa z krízovej 
situácie, nájsť, resp. udržať si zamestnanie. Cieľom aktivity je preto vytvorenie novej sociálnej služby, ktorá v meste chýba, a to vybudovanie útulku pre jednotlivcov s 
kapacitou 11 miest v lokalite Coburgova.    

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Zriadenie útulku pre jednotlivcov je plánované ako súčasť komplexného projektu COBURGOVA, ktorý okrem vybudovania 
novostavby útulku pre jednotlivcov rieši aj rekonštrukciu existujúcej nocľahárne a rozšírenie kapacít zariadenia opatrovateľskej služby. V r. 2017 bola spracovaná projektová 
dokumentácia pre realizáciu investičnej akcie ako celku a vydané právoplatné stavebné povolenie. V roku 2018 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa 
stavby a v 2. polroku začala samotná investičná akcia, ktorá je financovaná z rozpočtu mesta Trnava. Na stavbe boli začaté stavebné práce v rozsahu búracích prác 
priečok a podláh. Z dôvodu nezrovnalostí v projektovej dokumentácii a potreby jej revízie bola výstavba dočasne prerušená, ukončenie sa predpokladá do konca roka 2019. 
V roku 2018 bola na uvedenú akciu čerpaná čiastka 5 871,- € za stavebné práce. 

* Celková suma plánovaná na realizáciu projektu COBURGOVA vrátane materiálno-technického vybavenia (rekonštrukcia nocľahárne, vybudovanie ZOS a útulku a ich 
zariadenie) je spolu 960 560,- €.  V roku 2018 bola použitá suma 5 871,- eur za stavebné práce.  

1.2.11 Humanitárno-
charitatívna služba – 
zabezpečenie materiálnej a 
potravinovej pomoci osobám 
v ŤŽS  

 
9 500,- € / 
15700,- € 

 

Mesto TT/ 650,-€ 
TTACH / 15 050,- € 

 
2017 – 2020 

Trnavská 
arcidiecézna 

charita 

 

počet intervencií 
ročne 

100 203 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je pomoc pri zabezpečovaní základných životných potrieb – potravín pre jednotlivcov a rodiny v núdzi na preklenutie nepriaznivého obdobia a 
pomoc pri zabezpečení základných materiálnych potrieb v krízovej situácii. Po zabezpečení týchto základných potrieb klient vyrieši  najpálčivejší problém a je prístupnejší, 
má viac elánu na riešenie ďalších problémov, čo prispieva k systematickému riešeniu celkovej situácie klienta. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Projekt pomáhal riešiť problémy rodín a jednotlivcov v akútnej kríze, v ťažkých životných situáciách. Počas roka 2018 pracovníci 
TTACH zabezpečovali nevyhnutnú materiálovú a potravinovú pomoc a napĺňali tak základný cieľ – zabezpečiť základné potreby pre jednotlivcov a rodiny v kríze. 
Sprostredkovanie materiálnej a potravinovej pomoci slúžilo ako mostík k následnej práci s klientmi v procese sociálneho poradenstva. Aj vďaka projektu bol zaevidovaný  
zvýšený počet klientov v špecializovanom sociálnom poradenstve, kde skúsení pracovníci spolupracujú s klientmi na riešení ich problémov. Projekt potvrdil, že 
zabezpečenie základných potravinových a materiálnych potrieb je nevyhnutné k následnej práci s klientom, rodinou. Mesto Trnava podporilo projekt sumou 650,- €, ktoré 
boli využité na vybavenie skladu. Na pokrytie aktivít v zbierkach, skladovom hospodárstve a distribúcii bol navýšený počet úväzkov, z tohto dôvodu prišlo k navýšeniu 
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nákladov. Navýšením počtu intervencií súčasne prišlo k navýšeniu personálnych nákladov a nákladov PHM. 

 

 
Opatrenie 1.3 Rozvoj služieb pre krátkodobý pobyt 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.3.1 Rozšírenie kapacity ZOS 
na Coburgovej ulici 

 
300 000,- € / 

5 871,- €* 
 

 
Mesto TT 

2017 – 2018  Mesto TT / SSS 
Rozšírená 
kapacita ZOS  20 

v štádiu 
implementácie 

Cieľ aktivity: Rozšírenie kapacity existujúceho Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) na Coburgovej ulici, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.  
Rekonštrukciou susediaceho objektu na Coburgovej č. 26, 28, ktorý je v súčasnosti využívaný iba čiastočne, sa získa nový priestor, v rámci ktorého bude rozšírená 
kapacita ZOS (pozn. projektová dokumentácia predpokladá rozšírenie kapacity o približne 40 miest). Rozšírením kapacity zariadenia budú vytvorené podmienky na 
zabezpečenie starostlivosti o klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, príp. na doliečenie klientov po ukončení hospitalizácie.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Rozšírenie kapacity ZOS na Coburgovej ulici v Trnave je súčasťou komplexného projektu COBURGOVA, ktorý okrem nových kapacít 
pre ZOS rieši aj rekonštrukciu nocľahárne a výstavbu nového útulku pre jednotlivcov. V r. 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu investičnej akcie 
ako celku a vydané právoplatné stavebné povolenie. V roku 2018 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby a v 2. polroku začala samotná investičná 
akcia, ktorá je financovaná z rozpočtu mesta Trnava. Na stavbe boli začaté stavebné práce v rozsahu búracích prác priečok a podláh. Z dôvodu nezrovnalostí v projektovej 
dokumentácii  a potreby jej revízie bola výstavba dočasne prerušená, ukončenie sa predpokladá do konca roka 2019. V roku 2018 bola na uvedenú akciu čerpaná čiastka 5 
871,- € za stavebné práce. 

* Celková suma plánovaná na realizáciu projektu Coburgova vrátane materiálno-technického vybavenia (rekonštrukcia nocľahárne, vybudovanie ZOS a útulku a ich 
zariadenie) je spolu  960 560,- €.  V roku 2018 bola použitá suma 5 871,- eur za stavebné práce. 

 

Priorita 2 Podporovať zamestnateľnosť osôb v ťažkých životných situáciách 

 
Opatrenie 2.1 Podpora pracovnej terapie osôb v ŤŽS a členov MRK 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.1.1 Realizácia projektu 
Pracovná dielňa sv. Heleny – 
pracovné dielne pre klientov 
nízkoprahového denného 
centra 

 
 
11 000,- €/4430,- € 

 

 

 
Nadácia Pontis 

/2000,-€ 
TTACH/ 2430,- € 

2017 – 2020 
Trnavská 

arcidiecézna 
charita 

Počet 
zapojených 
klientov ročne 10 10 
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Cieľ aktivity: Projekt je zameraný na špecifickú prácu s ľuďmi bez domova a s ľuďmi, ktorí žijú v nestálom bývaní (napr. ubytovne)  a sú bez stálej práce. Pracovná dielňa 
slúži na aktiváciu klientov, poskytuje bezpečný priestor pre ich vlastnú realizáciu. Pomáha udržiavať a rozvíjať pracovné návyky klientov, ktorí navštevujú nízkoprahové 
denné centrum. Pri pracovných činnostiach v dielni zároveň vzniká priestor na intenzívnejšiu prácu s klientmi. Klienti sa pri práci jednoduchšie otvoria a začnú rozprávať o 
témach, ktoré ich skutočne trápia. Následne je možné ich nasmerovať na sociálnych pracovníkov nízkoprahového centra a systematicky pracovať na riešení ich problémov.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Projekt v priebehu roka potvrdil náročnosť práce s cieľovou skupinou – ľuďmi bez domova. Ľudia bez bývania a bez stálej práce, s 
nakumulovanými problémami sa ukázali vhodnejší ako klienti, ktorí sa radi zapájajú do aktivít ako je upratovanie verejných priestranstiev, umývanie zastávok, pomoc pri 
drobných opravách v centre, občasná výpomoc pri manuálne nenáročných činnostiach v Dielni sv. Heleny. Projektom sme vyhodnotili, že pravidelná, denná účasť klientov 
na prácach v Dielni sv. Heleny sa nestretla so záujmom klientov. K pravidelnému, dennému zapájaniu klientov do procesu je nevyhnutná ich abstinencia a bývanie v 
istejších podmienkach. Naďalej vidíme zmysluplnosť projektu. K úplnému naplneniu vízie je potrebné doplniť personál o profesionála – odborného pracovníka, terapeuta, 
ktorý bude viesť klientov k rozvoju pracovných zručností. Znížené náklady v r. 2018 boli z dôvodu absencie odborného pracovníka. Uvedené zdroje TTACH nepodarilo 
získať. 

2.1.2 Zabezpečenie pracovnej 
rehabilitácie 
v ergoterapeutickej dielni pre 
klientky Azylového domu 

 
 

600,- € / 1500,- € 

 
Z. z. Rodina /  
1500,- € 2017 – 2019 

Z. z. Rodina / 
partnerské firmy 

Počet 
zapojených firiem 
(odkúpenie 
výrobkov) 

 

10 

 
 

15 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je pracovná rehabilitácia klientiek azylového domu TAMARA, udržanie a rozvoj ich pracovných zručností a zabránenie ich sociálnej izolácii.  
V rámci služieb poskytovaných v azylovom dome sú vytvárané podmienky pre rehabilitáciu v ergoterapeutickej dielni, kde klientky ručne vyrábajú rôzne  výrobky. 
Prostredníctvom tejto činnosti si klientky udržiavajú pracovné zručnosti, čo im pomáha odpútať sa od prežívajúcej krízovej situácie a zabudnúť na prežité traumy. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Projekt pracovnej rehabilitácie (výroba domácich mydiel) úspešne prebiehal počas celého roka 2018. Z. z. Rodina sa podarilo 
prenajať priestory na prevádzkovanie ergoterapeutickej dielne na Štefánikovej ulici v Trnave - v Centre pomoci pre rodinu. Miestnosť bola vybavená základným zariadením, 
pracovnými pomôckami a materiálom potrebným k výrobe produktov. O fungovanie a činnosť v dielni sa stará odborná pracovníčka, ktorá koordinuje celú výrobu mydiel 
ako aj ich odbyt. Pracovná rehabilitácia sa realizuje už štvrtý rok a patrí k základným činnostiam klientov v zariadení. Pomáha klientkám zachovať si pracovné návyky a 
zručnosti, rozvíja ich kreatívne myslenie a v neposlednom rade zabraňuje ich sociálnej izolácii. 

 

 
Opatrenie 2.2 Rozvoj služieb zamestnanosti pre osoby v ŤŽS 

 
V r. 2018 nebola naplánovaná  žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  

 

Priorita 3 Podporovať sociálne bývanie 

 
Opatrenie 3.1 Cenovo dostupné bývanie pre všetky cieľové skupiny 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  
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3.1.1 Spracovať Koncepciu 
riešenia sociálneho bývania na 
území mesta 

500,- / 0,- € Mesto TT 2018 Mesto TT 
Spracovaná 
koncepcia 

1 0 

Cieľ aktivity: Spracovanie Koncepcie riešenia sociálneho bývania na území mesta, v ktorej budú identifikované potreby obyvateľov s dôrazom na zraniteľné skupiny 
obyvateľov (mladé rodiny s deťmi, viacpočetné rodiny, seniori, osoby so zdravotným znevýhodnením, osoby v ťažkej životnej situácii) v oblasti bývania a navrhnuté 
opatrenia na riešenie. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V roku 2018 sa aktivita neuskutočnila. Problematika sociálneho bývania a zabezpečenia cenovo dostupného bývania pre občanov 
mesta je náročná zo stránky legislatívnej, finančnej a súčasne nie je kompetenčne doriešená. Sociálne bývanie je nad rámec sociálnych služieb, je samostatnou verejnou 
politikou, avšak bez gestora. Existujúca Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 uvádza, že pomoc poskytovaná štátom má vždy len doplnkový charakter a mala by 
vhodne dopĺňať a zároveň aj podnecovať vlastné úsilie jednotlivca pri riešení bytovej situácie. Podpora cenovo prístupného bývania sa vníma iba ako okrajové riešenie 
bytovej politiky pre úzke skupiny sociálne slabšieho obyvateľstva, ktoré navyše nesú hlavnú zodpovednosť za zaobstaranie bývania. Dopady tohto nastavenia sú už 
výrazne prítomné v aktuálnej bytovej situácii na Slovensku – nedostatok cenovo prístupného bývania spôsobuje problémy v kvalite a udržateľnosti bývania obyvateľstva, 
preplnenosť bytových jednotiek a prepad mnohých zraniteľných skupín do bezdomovectva s nemožnosťou sa z neho vymaniť. Téma dostupného bývania je preto pre 
samosprávu veľká výzva, ktorou je potrebné zaoberať sa. Aktivita je presunutá na obdobie rokov 2019 – 2020. 

3.1.2 Zabezpečiť 1 bytovú 

jednotku na riešenie krízových 

situácií jednotlivcov  
5 000,- / 0,- € Mesto TT 2018 Mesto TT 

zabezpečená 
bytová 
jednotka 

áno nie 

Cieľ aktivity: Zabezpečenie dočasného bývania pre potreby obyvateľov mesta v krízových situáciách. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V roku 2018 odbor sociálny zabezpečil rekonštrukciu nevyužívaného služobného bytu v objekte MŠ na Beethovenovej ulici so 
zámerom využiť ho na riešenie krízových situácií obyvateľov mesta.  Zrekonštruovaný byt bol však prednostne využitý pre potreby odboru vzdelávania, športu a kultúry. 
Uvedená aktivita bola presunutá na rok 2019. 

 

Priorita 4 – Posilňovať inklúziu ľudí z marginalizovaných komunít 

 
Opatrenie 4.1. Podpora výchovných a vzdelávacích programov zameraných na rozvoj členov MRK 

Aktivita 

Predpokladané / 
skutočné 

náklady za r. 
2018 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 
Časový 

harmonogram 
Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

4.1.1 Zriadenie Centra 
celoživotného vzdelávania v ZŠ 
Gorkého zameraného na 
vzdelávanie členov z MRK a soc. 
znevýhodneného prostredia  

 
 
230 000,- € / 0,- € 

 
OP ĽZ/ 0,- € 
Mesto TT/  

0,- € 
2017 – 2019 

Mesto TT / 
ZŠ Gorkého 

Vybudované 
centrum 
celoživotného 
vzdelávania 

 

1 

 
v štádiu 
prípravy 

Cieľ aktivity: Projekt je zameraný na podporu celoživotného vzdelávania obyvateľov mesta vrátane obyvateľov MRK žijúcich v lokalite Coburgova a na sídlisku Linčianska, 
na podporu činnosti odborníkov pre prácu s MRK (sociálni pedagógovia, sociálni pracovníci a pod.), prevenciu, aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou, 
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aktivity zamerané na zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na trhu práce. Cieľom fungovania centra bude zvýšenie vzdelanosti obyvateľov (s 
dôrazom na obyvateľov bez vzdelania a s ukončeným základným vzdelaním), ako aj na preventívne a osvetové aktivity určené prioritne pre obyvateľov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a MRK s cieľom predchádzať a obmedziť výskyt sociálno-patologických javov v rodinách žijúcich v danej lokalite.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018  : Projekt zriadenia Centra celoživotného vzdelávania nadväzuje na výstavbu materskej školy v areáli ZŠ Gorkého, ktorej výstavba 
začala v roku 2018 s predpokladaným termínom ukončenia výstavby 09/2019. Centrum celoživotného vzdelávania bude etablované práve v objekte novej MŠ a svojou 
činnosťou naplní ciele integrovaného projektu naplánovaného v MŠ a ZŠ Gorkého, zameraného na vzdelávanie obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia od 
predprimárneho vzdelávania, cez vzdelávanie v ZŠ a následne celoživotné vzdelávanie. Integrovaný projekt má tak ambíciu pracovať so všetkými členmi sociálne 
znevýhodnených rodín a podchytiť nielen deti, ale aj ich rodičov. Samospráva, resp. ZŠ sa plánuje uchádzať o získanie grantu z operačného programu Ľudské zdroje na 
pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou centra.  

4.1.2 Realizácia kurzu finančnej 
gramotnosti pre rodičov z MRK 

300,- € 
 / 0,- € 

-- 2017 – 2019 
Centrum 

Koburgovo 
n. o. / TU 

počet stretnutí 
rodičov s lektorom 

ročne 
10 5 

Cieľ aktivity: Zvyšovanie povedomia účastníkov kurzu o ich každodenných výdavkoch, zvýšenie schopnosti plánovania a stanovenia priorít, schopnosti hľadania zdrojov 
príjmov a schopnosti robiť správne finančné rozhodnutia. Rozvoj prístupu k šetreniu a investovaniu a rozvoj schopností posudzovania rizika súvisiaceho so získaním 
pôžičiek. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 :  V roku 2018  nadviazalo Centrum Koburgovo spoluprácu so vzdelávacím OK centrom OTP Ready Nadácie v Trnave. Formou 
zábavného učenia sa mládež naučila, ako narábať s peniazmi a mať prehľad vo financiách svojej rodiny.  Účastníci kurzov, ktoré sa konali v mesačnej periodicite od júna 
2018, si zlepšili povedomie o ich každodenných výdavkoch, zvýšila sa ich schopnosť plánovať a stanovovať si priority, schopnosť hľadania zdrojov príjmov a schopnosť 
robiť správne finančné rozhodnutia, čo využijú aj v budúcnosti. Pracovníci Centra Koburgovo, n.o aktívne komunikovali s účastníkmi o ich vedomostiach, pomáhali im pri 
plnení úloh. S rodičmi riešili možnosť uplatniť osobný bankrot v prípade viacerých exekúcií. Zároveň s nimi riešili riziká súvisiace so získaním pôžičiek. 

4.1.3 Realizácia programu 
Krizáčik – celodenný výchovný 
program pre deti v predškolskom 
veku a rodičov 

12 000,- € / 
2000,- € 

 
TTSK/ 2000,- € 2017 – 2019 

Centrum 
Koburgovo, 

n. o., Krízové 
stredisko 

počet zapojených 
detí do celoročnej 

predškolskej 
výchovy 

6 6 

Cieľ aktivity: Krízové stredisko a Centrum Koburgovo, n. o.  realizujú inkluzívny preventívny program Krizáčik určený pre deti v predškolskom veku a ich rodičov, ktorí žijú 
v sociálne vylúčenom prostredí alebo sú ohrození sociálnym vylúčením v Trnave. Hlavným cieľom programu je zvýšenie šancí detí na úspešný vstup a absolvovanie 
vzdelávacieho procesu. Primárnou cieľovou skupinou sú deti vo veku 3 - 6 rokov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa § 10 
zákona č. 305/2005. Sekundárna cieľová skupina sú rodičia týchto detí, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii. Dôvodom zapojenia detí do programu je ich 
nízka šanca umiestnenia do materských škôl a nepriaznivá sociálna situácia rodičov. Program sa zameriava aj na prácu s rodičmi, pretože majú problém s orientáciou  vo 
vzdelávacom a sociálnom systéme, prejavuje sa u nich nízka angažovanosť pri riešení svojich problémov, nízka informovanosť o ich právach a povinnostiach a jedná sa 
najmä o mnohoproblémové rodiny. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V r. 2018 program Krizáčik naplnil plánovanú kapacitu  6 miest pre deti rodičov v nepriaznivej životnej situácii. Deti v predškolskom 
veku, ktoré nenavštevovali MŠ, sa každý deň v krízovom stredisku pripravovali na vstup do vzdelávacieho systému a rodičia sa na pravidelných stretnutiach oboznamovali 
o napredovaní detí vďaka účasti na programe. Sociálni pracovníci realizovali aj individuálne návštevy v rodinách, kde sa zamerali na riešenie problémov, ktoré mali rodičia 
pri  výchove detí a pri fungovaní domácnosti. Všetky deti, ktoré v tomto roku absolvovali program Krizáčik, boli úspešne prijaté do bežných materských škôl v Trnave, čím 
sa naplnil inkluzívny charakter programu. K 31.6.2018 bol ukončený program Krizáčik z dôvodu ukončenia činnosti partnerskej organizácie v Krízovom stredisku. Aktivity 
pre deti v predškolskom veku sa aj naďalej konali v priestoroch centra vo forme prípravných krúžkov. 
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4.1.4 Realizácia zdravotno-
výchovných aktivít (prednášok) 
pre deti a mládež zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 
a z MRK  

250,- € / 420,-€ 
RÚVZ Trnava/ 

420,-€ 
2017 – 2020 

RÚVZ so sídlom 

v Trnave 

Počet  zdravotno-
výchovných aktivít 
ročne 

3 5 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je informovať deti a mládež s cieľom vzbudiť záujem o svoje vlastné zdravie a zvýšiť zdravotné uvedomenie. Obsahom týchto vzdelávacích 
aktivít je správna životospráva a zdravý životný štýl. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Prednášky v roku 2018 boli zamerané na výchovu k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu a manželstvu a na prevenciu chorôb 
prenášaných pohlavným stykom. Tiež boli zabezpečené prednášky k zdravému životnému štýlu, ktorých cieľom je motivovať deti k vyváženému životnému štýlu, správnym 
stravovacím návykom a podporiť pohybovú aktivitu u detí. Okrem toho oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ distribuoval zdravotno-výchovný materiál. 

 

 
Opatrenie 4.2 Podpora aktivít zameraných na zmenu vnímania MRK 

Aktivita 

Predpokladané / 
skutočné 

náklady za r. 
2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 
Časový 

harmonogram 
Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

4.2.1 Realizácia podujatia 
Spájame sily s cieľom zdôrazniť 
význam synergie aktérov pri 
riešení verejných záležitostí v 
meste a meniť vnímanie majority 

 
 

1 000,- € / 200,- € 

  
 

Mesto TT/ 200,- 2017 – 2020 

Centrum 
Koburgovo,  
n. o./ rôzne 

subjekty v meste 

 

Počet zapojených 
subjektov  

10 10 

Cieľ aktivity: Cieľom festivalu Spájame sily je podporiť spoločné trávenie času obyvateľov vo verejnom priestore na sídlisku Linčianska. Víziou organizátorov je spojiť sily 
organizácií, ich klientov a dobrovoľníkov, pracovníkov samosprávy a tiež aktívnych obyvateľov pri realizácii spoločnej aktivity, zdôrazniť význam spolupráce aktérov a 
vytvárať most medzi rôznymi skupinami obyvateľstva.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V júli 2018 sa konal sídliskový festival Deň Linčianskej, na ktorom sme aktívne participovali spolu s ďalšími organizáciami a aktívnymi 
občanmi zo sídliska Linčianska. Do príprav a realizácie sa zapojili Výbor mestskej časti Trnava – juh, Mama klub, Denné centrum pre seniorov, pracovníci občianskej 
hliadky a ďalší aktivisti. Program bol určený pre všetky vekové kategórie. V doobedných hodinách pripravil Mama klub program pre deti s rodičmi (maľovanie na tvár, 
súťaže, skákací hrad), v poobedných hodinách sa konal futbalový turnaj a sídlisková grilovačka. Do akcie boli zapojení aj miestni podnikatelia, ktorí prispeli na občerstvenie. 
(Gašparík). Vrámci podujatia bol aj hudobný program, na ktorom vystúpili tanečný súbor Drienka, hudobná skupina Macko band a rómski muzikanti Sebasatian Vaškovič a 
Gipsy Kajko s deťmi. Centrum Koburgovo n.o. opäť spojilo sily s ďalšími organizáciami z Trnavy a samosprávou a spoločne pripravili deň plný zábavy a stretnutí. 

 

 

 

5 Oblasť Komunitný rozvoj 
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Priorita 1: Rozvíjať komunitné plánovanie a participatívnu tvorbu verejných politík 

 
Opatrenie 1.1 Podpora komunitného plánovania v sociálnej oblasti 

   

Aktivita 

Predpokladané / 
skutočné 

náklady za r. 
2018 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 
Časový 

harmonogram 
Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.1.1 Zabezpečenie koordinácie 
komunitného plánovania a 
implementácie KPSS 
prostredníctvom pozície 
Koordinátor pre komunitné 
plánovanie a rozvoj na MsÚ 

15 000,- € / 
26 400,- €  

Mesto TT/  
 

2017 – 2020 Mesto TT 

 

Vytvorená 
pracovná pozícia 

 

1 

 
 
1 

Cieľ aktivity: Zabezpečenie koordinácie komunitného plánovania sociálnych služieb a implementácie KPSS mesta Trnava. V rámci komunitného plánovania sociálnych 
služieb je spracovanie strategického dokumentu iba prvou časťou procesu. Zásadná je samotná realizácia stratégie po jej schválení v mestskom zastupiteľstve. 
Implementácia KPSS je dlhodobý (cyklicky sa opakujúci) a náročný proces, ktorý predpokladá aktívnu participáciu všetkých partnerov, realizáciu konkrétnych aktivít, ich 
monitoring a vyhodnocovanie. Jednou zo základných podmienok úspešnosti celého procesu je jeho koordinácia.  Z tohto dôvodu vznikla požiadavka vytvoriť trvalú pozíciu 
koordinátora KPSS na Mestskom úrade v Trnave, ktorý bude zodpovedný za uvedený proces.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Od septembra 2016 zastrešuje v rámci Mesta Trnava problematiku komunitného plánovania sociálnych služieb 1 zamestnanec 
odboru sociálneho, ktorý sa stal koordinátorm celého procesu implementácie KPSS. Posledná novela Zákona o sociálnych službách č.331/2017 (účinná od 1.1.2018) 
zvýšila význam komunitného plánovania sociálnych služieb a ukladá samosprávam nové povinnosti v tejto oblasti, ktoré bez adekvátnych personálnych kapacít nebude 
možné zabezpečiť. Od r. 2019 budú obce v zmysle § 83 ods.8  zákona o sociálnych službách vydávať poskytovateľom niektorých sociálnych služieb (nocľaháreň, 
zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denné stacionáre) na ich žiadosť písomné vyjadrenie o súlade preloženej žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku zo štátneho rozpočtu  s KPSS obce. Súlad činnosti poskytovateľa soc. služby s KPSS sa stane povinnou podmienkou na získanie finančných prostriedkov 
z MPSVR SR na financovanie sociálnych služieb. KPSS sa tak stanú nástrojom na reguláciu sociálnych služieb v obci/ meste. Náklady na aktivitu predstavujú celkovú cenu 
práce zamestnanca zodpovedného za komunitné plánovanie sociálnych služieb a sprievodné výdavky spojené s implementáciou KPSS. 

 

 
Opatrenie 1.2 Iniciovať a vytvárať partnerstvá na miestnej úrovni zamerané na komunitný rozvoj 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.2.2 Podpora koordinácie a 
sieťovania organizácií 
pôsobiacich v sociálnej 
oblasti za účelom spolupráce 
a hľadania spoločných riešení 

200,- € / 0,- € Mesto TT/ 0,- € 2017 – 2020 

Mesto TT / 
organizácie 

pôsobiace v soc. 
oblasti 

Počet stretnutí 
organizácií 
ročne 

4 2 

Cieľ aktivity: V rámci komunitného plánovania sociálnych služieb je dôležitá participácia poskytovateľov sociálnych služieb a organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti na 
území mesta. Spolupráca v partnerstve je základným predpokladom komunitného plánovania a úspešnej realizácie KPSS. Cieľom koordinácie a sieťovania poskytovateľov 
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sociálnych služieb pôsobiacich na území mesta je vytvárať stabilné partnerstvá zamerané na spoločné riešenie sociálnych potrieb obyvateľov mesta s možnosťou 
koncentrovať ľudský, materiálny a finančný potenciál.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Podpora koordinácie a sieťovania organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti za účelom spolupráce a hľadania spoločných riešení sa 
realizuje prostredníctvom pracovných skupín pre jednotlivé oblasti KPSS (1. Deti, mládež a rodina, 2. Seniori, 3. Osoby so zdravotným postihnutím, 4. Osoby v ťažkých 
životných situáciách). Pracovné skupiny boli vytvorené počas prípravy KPSS a pokračujú vo svojej činnosti aj počas implementácie KPSS, priebežne sú dopĺňané o nových 
členov – poskytovateľov soc. služieb, zástupcov MVO a aktívnych občanov, ktorí prejavili o účasť záujem. V roku 2018 sa pracovné skupiny stretli 2 x (v apríli a novembri  
2018). Pozvánky na stretnutia pracovných skupín a závery zo stretnutí sú zverejnené  na www.trnava.sk v sekcii venovanej komunitnému plánu sociálnych služieb. 

 

 
Opatrenie 1.3 Pravidelne monitorovať potreby obyvateľov mesta a komunít 

Aktivita 

Predpokladané/ 
skutočné  

náklady za r. 
2018 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 
Časový 

harmonogram 
Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.3.1 Pokračovanie v Odkaze pre 
starostu 

5 000,- € /  
10 506,- € 

 

Mesto TT/  
10 506,- € 

2017 – 2020 Mesto TT 
Počet doručených 
podnetov 

700 1 427 

Cieľ aktivity: Zisťovanie potrieb obyvateľov mesta v sociálnej oblasti využívaním nástroja na podávanie elektronických podnetov cez Odkaz pre starostu. Poznanie 
skutočných potrieb komunity je kľúčové pri nastavovaní sociálnych služieb na lokálnej úrovni. Bez zmapovania cieľových skupín KPSS a pravidelného monitoringu ich 
potrieb nie je možné zabezpečiť adekvátne sociálne služby, ktoré budú reflektovať na ich problémy. Odkazprestarostu.sk ponúka priestor pre občanov pre nahlásenie 
problémov v ich okolí. Podnety sú komunikované so samosprávou, ich riešenie je zverejňované a pod drobnohľadom verejnosti. Odkaz pre starostu využívajú primárne 
občania na nahlasovanie podnetov v oblasti dopravy, životného prostredia, čistoty, zelene a pod. V rámci kategórií verejné služby a ostatné podnety je možné nahlásiť aj 
podnety spadajúce do sociálnej oblasti. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Skutočný počet podnetov doručených na portál odkazprestarostu.sk v roku 2018 prekročil plánovanú hodnotu. Trnava sa dlhodobo 
drží na popredných priečkach medzi slovenskými samosprávami v počte nahlásených i vyriešených podnetov. V uplynulom roku Mesto Trnava dostalo spolu 1 427 
podnetov, z toho sa sociálnej oblasti (konkrétne ľudí bez domova) týkala iba veľmi malá časť. Vyriešených je 613 podnetov, v riešení 684, 26 je pre neriešiteľnosť 
uzavretých a zatiaľ neriešených je 104 podnetov. Na vyriešení podnetov samospráva priebežne pracuje, aby uspokojila potreby svojich obyvateľov. Náklady na aktivitu 
predstavujú celkovú cenu práce zamestnanca zodpovedného za administráciu Odkazu pre starostu (1/2 úväzok). 

1.3.2 Zbieranie podnetov od 
občanov prostredníctvom 
webovej stránky mesta 

 
0,- € / 0,- € 

 
Mesto TT 2017 – 2020 Mesto TT 

Počet doručených 
podnetov 

100 28 

Cieľ aktivity: Zisťovanie potrieb obyvateľov mesta v sociálnej oblasti využívaním nástrojov samosprávy na podávanie elektronických podnetov. Poznanie skutočných 
potrieb komunity je kľúčové pri nastavovaní sociálnych služieb na lokálnej úrovni. Obyvatelia mesta môžu svoje podnety v sociálnej oblasti podávať elektronicky 
prostredníctvom nasledujúcich nástrojov: nahlásením podnetu na Odkazprestarostu.sk (viď aktivita 1.3.1.), nahlásením podnetu na  webovej stránke mesta po registrácii 
alebo zaslaním svojho podnetu na adresu komunitneplanovanie@trnava.sk. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: Za rok 2018 bolo doručených spolu 28 podnetov prostredníctvom online formulára na podávanie podnetov na www.trnava.sk. 
Doručené podnety  sa týkali väčšinou oblasti dopravy, životného prostredia a zelene. V rámci sociálnej oblasti prišli dva podnety, konkrétne išlo o otázku k nájomným 
bytom. Na emailovú adresu komunitneplanovanie@trnava.sk nebol v uplynulom roku doručený žiaden podnet. Z uvedených štatistík vyplýva, že občania spravidla 
nevyužívajú hromadné elektronické komunikačné nástroje (odkazprestarostu.sk, www.trnava.sk,  komunitneplanovanie@trnava.sk) na komunikovanie svojich potrieb 

http://www.trnava.sk/
mailto:komunitneplanovanie@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
mailto:komunitneplanovanie@trnava.sk
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a podnetov v sociálnej oblasti. Dôvodom môže byť citlivosť problematiky a tiež nedostatočná dostupnosť elektronických médií pre niektoré cieľové skupiny (napr. seniori, 
ľudia v ťažkých životných situáciách a ľudia bez domova, nízkopríjmové rodiny, MRK a pod.). Na doručovanie svojich požiadaviek v sociálnej oblasti (napr. potreba 
sociálneho poradenstva, žiadosti o sociálne dávky, žiadosti o sociálne služby, žiadosti o nájomné bývanie a pod.) využívali občania v r. 2018 najmä osobnú, telefonickú 
a sporadicky aj emailovú komunikáciu priamo so zamestnancami odboru sociálneho MsÚ.    

1.3.3 Zbieranie podnetov od 
jednotlivých výborov mestských 
častí (VMČ) 

 
0,- € / 0,- € 

 
Mesto TT 2017 – 2020 Mesto TT 

Počet doručených 
podnetov 

250 171 

Cieľ aktivity: Zisťovanie potrieb obyvateľov mesta v sociálnej oblasti prostredníctvom podnetov od jednotlivých výborov mestských častí. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Za rok 2018 bolo doručených spolu 171 podnetov od jednotlivých VMČ, z toho bolo 103 podnetov vyriešených, 51 podnetov je stále v 
riešení a 17 podnetov nebolo možné splniť.  Podnety doručené z VMČ boli zamerané najmä na tieto oblasti: cesty, chodníky, cyklochodníky, verejné osvetlenie (21%), 
doprava a dopravné značenie (17 %), zeleň a životné prostredie (13 %), čistota a komunálny odpad (11%), detské ihriská, oddychové zóny (11%),  parkovanie, parkoviská 
(10%), bezpečnosť, dodržiavanie predpisov (5%) a ostatné požiadavky (12%). Z uvedenej štatistiky vyplýva, že sociálne témy a problémy obyvateľov v sociálnej oblasti nie 
sú spravidla komunikované týmto spôsobom. 

 

 
Opatrenie 1.4 Podpora participatívnej tvorby verejných politík 

 V r. 2018 nebola naplánovaná  žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia. 

 

Priorita 2 Podporovať komunitné aktivity a občiansku participáciu. 

 
Opatrenie 2.1 Vytvoriť neformálnu platformu aktérov komunitného rozvoja 

V r. 2018 nebola naplánovaná  žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia. 

 

 
Opatrenie 2.2 Podporiť participáciu občanov na verejnej politike prostredníctvom projektov 

Aktivita 
Predpokladané/ 

skutočné  
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.2.1 Realizácia projektu 
Participatívny rozpočet 

 
50 000,- € / 
8 107,- € 

 
Mesto TT 

 
2017 – 2020 

Mesto TT / 
Realizátori 
projektov 

Počet 
zrealizovaných 
projektov 

5 
V štádiu 

implementácie  

Cieľ aktivity: Podpora participácie občanov na verejnej politike prostredníctvom projektu participatívny rozpočet. Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý 
umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného 
rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácii a kontrole verejných 
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služieb a fungovania samosprávy. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Mesto Trnava v roku 2018 prešlo na dvojročný cyklus Participatívneho rozpočtu pre Trnavu, čo znamená, že v roku 2018 sa projekty 
tvorili a uskutočnilo sa verejné hlasovanie, realizovať sa však budú až v roku 2019. Občania v hlasovaní rozhodli, že realizovať sa bude 11 projektov a 3 zadania (novinka v 
PR pre Trnavu, ide o rozsiahlejšie investičné akcie, ktorých realizátorom je Mesto Trnava). Do sociálnej oblasti spadalo 5 projektov. Výdaje za rok 2018 predstavujú náklady 
spojené s hlasovaním (tlač a distribúcia hlasovacích hárkov), odmeny pre facilitátorku a ďalšiu réžiu.   

2.2.3 Participácia občanov 
prostredníctvom komunitných 
projektov VMČ 

 
60 000,- € /  
26 751,- € 

 
 

Mesto TT  
 

2017 
VMČ /Realizátori 
projektov / Mesto 

TT 

Počet 
zrealizovaných 
projektov 

10 17 

Cieľ aktivity: Obnoviť záujem občanov mesta o participáciu na riešení najdôležitejších oblastí života v konkrétnych mestských častiach prostredníctvom komunitných 
projektov VMČ. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V r. 2018 sa mohli občania Trnavy aktívne podieľať na zlepšovaní života v našom meste prostredníctvom komunitných projektov VMČ 
zameraných na skrášľovanie či ozdravenie životného prostredia, posilnenie susedských vzťahov a rozvíjanie kultúrnospoločenského diania v jednotlivých lokalitách mesta. 
Najaktívnejšia mestská časť bola Modranka s počtom 10 zrealizovaných projektov.  

Prehľad o zrealizovaných komunitných projektoch za r. 2018 podľa jednotlivých VMČ:  

- VMČ 1 /Trnava stred – 1 zrealizovaný projekt (7 274,- €),  
- VMČ 2 /Trnava – západ – 0 zrealizovaných projektov ( pozn.: suma 10 000,- € určená pre dané VMČ je naviazaná na projekt vybudovania altánku v Kamenáči, ktorý sa 

v roku 2018 neuskutočnil pre neúspešné verejné obstarávanie),  
- VMČ 3 /Trnava – sever – 0 zrealizovaných projektov (pozn:  suma 10 000,- €  určená pre dané VMČ je naviazaná na vypracovanie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu Špačinskej cesty, ktorá sa v roku 2018 nevypracovala pre zrušenú súťaž),  
- VMČ 4/ Trnava – východ – 2 zrealizované projekty (5 408,- €),   
- VMČ 5/ Trnava – juh – 4 zrealizovaná projekty (4 409,- €),  
- VMČ 6/ Trnava – Modranka – 10 zrealizovaných projektov (9 660,- €). 

 

 
Opatrenie 2.3 Podporovať organizácie prostredníctvom grantovej politiky mesta 

Aktivita 
Predpokladané/ 

skutočné  
náklady za r. 2018 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.3.1 Pokračovať v grantovom 
programe mesta 

 
483 000,- € / 
506 568,- € 

 

 
Mesto TT / 
506 568,- € 

2017 – 2020 
Realizátori 

projektov / Mesto 
TT 

Počet 
podporených 
projektov 

200 221 

Cieľ aktivity: Podpora činnosti rôznych subjektov pôsobiacich v meste v rôznych oblastiach s cieľom skvalitňovať život v meste. Grantový program mesta funguje dlhodobo 
ako nástroj na podporu činnosti rôznych subjektov pôsobiacich v meste (právnické osoby, MVO) v nasledujúcich oblastiach:  športové aktivity,  aktivity mládeže,  výchova a 
vzdelávanie, záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, charita, prorodinne orientované mesto, zdravotne znevýhodnení, zdravie a drogová prevencia, ekológia a 
životné prostredie, adaptácia na zmeny klímy. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: V roku 2018 bolo podporených spolu 221 projektov rôznych organizácií pôsobiacich na území Trnavy v celkovej sume 506 568,- €. 
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Aktivity boli  realizované v meste, prípadne prezentovali naše mesto doma alebo v zahraničí.  V rámci grantového programu mesta boli podporené projekty v nasledujúcich 
oblastiach: športové aktivity, aktivity mládeže, výchova a vzdelávanie, záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, charita, prorodinne orientované mesto, zdravotne 
znevýhodnení, zdravie a drogová prevencia, ekológia a životné prostredie, adaptácia na zmeny klímy. 

 

 
Opatrenie 2.4 Mobilizácia potenciálu komunít 

Aktivita 
Predpokladané/ 

skutočné 
náklady  za r. 2018 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.4.2 Podpora dobrovoľníctva  
v meste prostredníctvom 
spolupráce samosprávy 
a MVO 

 
10 000,- € /  

1 283,- € 
 

Mesto TT / 
 1 053,- € 

Nadácia Pontis / 
230 €  

2017 – 2020 MVO 
Počet 
podporených 
aktivít 

10 1 

Cieľ aktivity: Cieľom podpory dobrovoľníctva zo strany samosprávy je zvýšiť všeobecné povedomie o dobrovoľníctve u občanov mesta všetkých vekových kategórií a 
podporiť rozvoj formálneho a neformálneho dobrovoľníctva (jednorazové dobrovoľnícke príležitosti, pravidelné dobrovoľnícke programy, vzdelávanie v oblasti 
dobrovoľníctva, propagácia dobrovoľníctva) a zvýšenie celkového štandardu dobrovoľníctva vo všetkých organizáciách tretieho sektora pôsobiacich v Trnave (občianske 
združenia, neziskové organizácie, nadácie, neformálne skupiny). 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Mesto Trnava sa aj v roku 2018 zapojilo do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku s názvom NAŠE MESTO. 
V piatok 8. júna 2018 štyri desiatky dobrovoľníkov upravili areály siedmych materských škôl v Trnave. Ďalšie aktivity v oblasti podpory dobrovoľníctva samospráva 
v uplynulom roku nerealizovala.  

2.4.4 Výchova mládeže k 
dobrovoľníctvu – spájanie 
generácií (dobrovoľnícke 
aktivity študentov SŠ 
v dennom stacionári pre 
seniorov) 

 
200,- € /  200,- € 

 

 
Z. z. Rodina / 

200,- € 
2017 – 2020 

Z. z. Rodina/ 
stredné školy 

Počet zapojených 
študentov ročne 

120 80 

Cieľ aktivity: Denný stacionár pre seniorov je jednou z prevádzok Z. z. Rodina. V rámci spájania generácii vytvára združenie priestor pre spoluprácu so SŠ v Trnave 
a okolí a realizuje rôzne dobrovoľnícke činnosti (napr.  úprava vonkajšieho  areálu, v ktorom sídlia prevádzky Z. z. Rodina) a spoločné aktivity spájajúce študentov  
a seniorov (klientov denného stacionára).  Cieľom aktivity je prepájanie generácií, výchova mládeže k dobrovoľníctvu a pomoci starším, vytváranie útulného a príjemného 
prostredia pre seniorov. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Dobrovoľné aktivity uskutočňovali študenti SOŠ elektrotechnickej v Trnave a priebežne sa realizovali počas celého roku 2018. 
Spoločné stretnutia ocenili jednak seniori, ale aj študenti. Športové a  kultúrne podujatia, rôzne vystúpenia, precvičovanie pamäti prostredníctvom interaktívnych hier 
spestrili a spríjemnili pobyt klientov v zariadení. Ide o aktivity, ktoré majú za cieľ preklenúť vekovú bariéru a prehĺbiť vzájomné medzigeneračné vzťahy pri spoločných 
činnostiach. 

2.4.5 Projekt  DOBRÁ DUŠA – 
dobrovoľnícka pomoc 
seniorom  v Zariadení pre 
seniorov  

 
2 000,- € / 1130,- € 

 

 
TTACH  / 1130,- € 

 
2017 – 2020 

Trnavská 
arcidiecézna 

charita 

Počet 
dobrovoľníkov  8 12 
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Cieľ aktivity: Cieľom projektu je zmierniť pocity osamelosti a nepotrebnosti, ktoré zažívajú ľudia v zariadení pre seniorov. Dobrovoľníci, ktorí pravidelne prichádzajú za 
klientmi, spríjemňujú  starším ľuďom voľné chvíle, komunikujú s nimi a venujú im svoju pozornosť, čo ma pozitívny vplyv na udržiavanie ich aktivity a spoločenských 
vzťahov. Projekt sa realizuje v Domove pokojnej staroby v Cíferi.    

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : Aktivita pokračovala priebežne počas celého kalendárneho roka 2018. Dobrovoľníci zapojení do projektu pravidelne navštevovali 
seniorov v zariadení. S klientmi trávili čas rozprávaním, čítaním kníh, prechádzkami v parku zariadenia, jednoduchými činnosťami v rámci tvorivých aktivít. Vďaka 
pravidelným návštevám prichádzalo k nadväzovaniu vzťahov, socializovaniu klientov, zlepšovaniu klímy v prostredí zariadenia. Klienti trénovali pamäť, jemnú motoriku, 
návštevy im zlepšovali náladu a celkovo sa projekt teší záujmu zo strany seniorov a je kladne hodnotený aj zo strany dobrovoľníkov. Táto aktivita sa ukázala ako prospešná 
s potenciálom ďalšieho rozvoja do budúcnosti. 

2.4.6 Projekt  SÁRA – 
dobrovoľnícka pomoc 
v rodinách s deťmi 

 
2 000,- € / 600,-€ 

 
 Centrum pomoci 

pre rodinu 
2017 – 2019 

Centrum pomoci 
pre rodinu 

Počet 
dobrovoľníckych 
hodín ročne 

800 800 

Cieľ aktivity: V súčasnosti je väčšina rodín vo veľkej miere vyťažená a dostávajú sa tak do rôznych problémov a záťažových situácií. Z tohto dôvodu Centrum pomoci pre 
rodinu realizuje projekt SÁRA, v rámci ktorého zabezpečuje konkrétnu pomoc rodinám prostredníctvom dobrovoľníkov. Dobrovoľník pritom nerieši problémy rodiny, ale 
zameriava sa najmä na konkrétnu pomoc v rodine s deťmi (opatrovanie detí, doučovanie, sprevádzanie detí na krúžky). Cieľom projektu je podpora a pomoc rodinách 
prostredníctvom aktivity dobrovoľníka v rodine.  

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V priebehu roka 2018 bolo v projekte zapojených 12 dobrovoľníkov – študentov VŠ, ktorí chodili do rodín a boli nápomocní pri 
rôznych činnostiach. Aktivita pokračuje aj v r. 2019 

2.4.7 Projekt TEREZA – 
dobrovoľnícka pomoc 
v rodinách so seniormi 
a s členmi s dlhodobo 
nepriaznivým zdravotným 
stavom  

2 000,- € / 2 000,- € 
TTSK/1 000,-  

Centrum pomoci pre 
rodinu /1 000,-  

2017 – 2019 
Centrum pomoci 
pre rodinu / ZpS  

v Trnave 

počet 
dobrovoľníckych 
hodín ročne 

 

400 

 
 

636 

Cieľ aktivity: Tento projekt je zameraný najmä na podporu a pomoc seniorom. Dobrovoľnícka činnosť je orientovaná na pomoc seniorom pri ich každodenných činnostiach 
(nákupy, drobné domáce práce, sprevádzanie k lekárovi, do kostola, robenie spoločnosti v domácom prostredí). Dobrovoľníci tiež pomáhajú v Zariadení pre seniorov  v 
Trnave. 

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018 : V priebehu roka 2018 bolo v projekte TEREZA zapojených 8 dobrovoľníkov, ktorí navštevovali seniorov  v ZpS v Trnave, robili im 
spoločnosť a boli nápomocní pri rôznych činnostiach. Aktivita pokračuje aj v r. 2019. 
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Použité skratky:  

- Mesto TT – Mesto Trnava   

- Mesto PN – Mesto Piešťany 

- Mesto HC – Mesto Hlohovec          SSS – Stredisko sociálnej starostlivosti 

- TTSK – Trnavský samosprávny kraj        ZP -  zdravotné postihnutie   

- MVO – mimovládne organizácie         MRK – marginalizovaná rómska komunita 

- FO – fyzické osoby          TSP – terénna sociálna práca  

- OZ – občianske združenie          ZOS – zariadenie opatrovateľskej služby      

- Z. z.- záujmové združenie           ZpS – zariadenie pre seniorov 

- MPSVaR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR     TSP – terénna sociálna práca      

- MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR     ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

- MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva SR        TU – Trnavská univerzita  

- ÚPSVaR TT – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava      UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda  

- PAS – Program aktívneho starnutia        DeD – detský domov  
- SPDDD Úsmev ako dar  – Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar   VZN - všeobecne záväzné nariadenie 

- EÚ – Európska únia           ŤŽS – ťažké životné situácie  

- OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje         TDC – Trnavské dobrovoľnícke centrum 

- IROP – Integrovaný regionálny operačný program        DoVP – dohoda o vykonaní práce  

- NFP – nenávratný finančný príspevok  

- SPODaSK – sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela 

- CVI Trnava - Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.   
- MTT – Mestská televízia Trnava 

- RÚVZ –  Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

- TOS – Trnavské osvetové stredisko  

- TTACH – Trnavská arcidiecézna charita  

- ÚNSS KS Trnava – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

- ZPCCH v SR – KK – Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – Klub kardiakov  

 


