
Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM                      

v rámci implementácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy                           

na roky 2016 – 2020 

__________________________________________________________________________ 

Termín:  20. novembra 2018 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha 1) 

Program stretnutia:  

1. Úvod  
2. Informácia programoch oddelenia Sociálnej banky Slovenskej sporiteľne, a. s. 
3. Informácia o pripravovanej webovej stránke socialnesluzby.trnava.sk  
4. Príprava akčného plánu na rok 2019 pre cieľovú skupinu Osoby so zdravotným 

postihnutím  
5. Diskusia a podnety členov pracovnej skupiny  
6. Záver 

__________________________________________________________________________ 

K bodu 1: Úvod   

Pracovné stretnutie skupiny otvorila p. Žišková, ktorá privítala prítomných a stručne 

informovala o programe stretnutia. 

K bodu 2: Informácia o programoch oddelenia Sociálnej banky 

P. Žišková informovala o programoch Slovenskej sporiteľne, a. s. (ďalej iba SLSP), ktorá  

v rámci oddelenia Sociálnej banky realizuje viaceré programy so sociálnym dopadom:  

- Program pre začínajúcich podnikateľov - podpora začínajúcich podnikateľov (aj 

v sociálnej oblasti)  – viac informácií na: www.zacinamepodnikat.sk,   

- Program pre neziskové organizácie - poskytuje pomoc a podporu organizáciám, ktoré 

majú pozitívny sociálny dopad na spoločnosť – napr. sa venujú práci s 

marginalizovanými skupinami, znižovaniu chudoby (vrátane zvyšovania zamestnanosti a 

zamestnateľnosti), vzdelávaniu, poskytovaniu zdravotných a sociálnych služieb, 

komunitným službám a iným verejnoprospešným cieľom.  Viac informácií  na:  

www.slsp.sk/neziskovky, 

- Pomoc fyzickým osobám v ťažkej životnej situácii, ktoré majú finančné ťažkosti – 

individuálna práca s FO zameraná na zvýšenie ich schopnosti splácať úvery, 

poradenstvo zamerané na finančnú gramotnosť, a pod.  

- Projekt DOM.ov – projekt výstavby obydlí pre členov marginalizovanej rómskej komunity 

financovaný z mikropôžičiek SLSP - viac informácií na  https://projektdomov.sk/ 

- Program sociálneho bývania - program je v štádiu prípravy, bude zameraný na riešenie 

problematiky bývania jednotlivcov a rodín v ťažkej životnej situácii.   

K bodu 3: Informácia o pripravovanej webovej stránke socialnesluzby.trnava.sk 

P. Žišková informovala o pripravovanej webovej stránke o sociálnych službách, ktorá bude 

obsahovať databázu existujúcich poskytovateľov soc. služieb pôsobiacich v meste a tiež MVO, 

ktoré sú aktívne v sociálnej oblasti. V rámci web. stránky budú tiež zverejnené informácie 

a dokumentácia súvisiaca s komunitným plánovaním soc. služieb. Stránka bude obsahovať aj 

http://www.zacinamepodnikat.sk/
https://projektdomov.sk/
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sekciu Aktuality, ktorú budú môcť organizácie využívať na informovanie obyvateľov o svojich 

službách, nových programoch a pod. Spracovanie stránky vyplynulo samospráve z KPSS. Jej 

cieľom je sústredenie informácií o všetkých dostupných službách v soc. oblasti na jednom 

mieste pre ľahkú orientáciu obyvateľov a zosieťovanie organizácii pôsobiacich v tejto oblasti. 

P. Žišková zároveň poďakovala všetkým poskytovateľom soc. služieb, ktorí už reagovali na jej 

výzvu a zaslali informácie o službách, ktoré poskytujú. TTSK, ÚPSVR Trnava a MVO budú 

kontaktované v blízkej dobe. V prípade potreby doplniť ďalšie informácie o službách, resp. 

zabezpečiť fotodokumentáciu zariadení, budú organizácie priebežne kontaktované zo strany 

Mesta.     

K bodu 4: Príprava akčného plánu na rok 2019 pre cieľovú skupinu Osoby so 

zdravotným postihnutím  

Členovia pracovnej skupiny, ktorí sú zároveň gestormi aktivít zaradených v KPSS, sa následne  

vyjadrili k návrhu akčného plánu KPSS (AP KPSS) pre oblasť Osoby so zdravotným 

postihnutím na rok 2019. Gestorom aktivít, ktorí sa stretnutia nezúčastnili, bude požiadavka 

na vyjadrenie stanoviska k zaradeniu ich aktivity do AP KPSS na rok 2019 zaslaná 

elektronicky. Návrh akčného plánu tvorí prílohu 2 zápisu.  

K bodu 5: Diskusia a podnety členov pracovnej skupiny 

- P. Griflíková a p. Pavlíková (OZ Iskierka) informovali, že v rámci DS COMITAS majú záujem 

zriadiť terapeutickú dielňu zameranú na rozvoj pracovných zručností klientov denného 

stacionára. Požiadavka na rozvoj pracovných zručností klientov vyplýva z novely zákona 

o sociálnych službách. Pre uvedený účel hľadá OZ Iskierka vhodný priestor. Optimálne by 

bolo vytvoriť dielňu v rámci objektu na Beethovenovej ulici, v ktorom OZ Iskierka aktuálne 

prevádzkuje denný stacionár, a to najmä z dôvodu náročnosti presunu imobilných klientov. 

Uvedený objekt je však obsadený. V tejto súvislosti p. Žišková upozornila, že v KPSS – 

oblasť Osoby so ZP je zaradená aktivita 2.2.1. Zriadiť chránenú dielňu pre osoby so ZP 

a navrhla, či by sa pri hľadaní vhodných priestorov nemohlo uvažovať o prepojení 

terapeutickej dielne s chránenou dielňou. OZ Iskierka aktuálne nemá kapacitu na vytvorenie 

chránenej dielne. 

 

- P. Piknová (TTSK) informovala, že v poslednom období narastá dopyt po zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC (špecializované zariadenia) z dôvodu nárastu počtu 

klientov s pridruženými psychiatrickými diagnózami. Do špecializovaných zariadení sú 

presúvaní aj klienti, ktorí doposiaľ žili v ZpS, a to z dôvodu zhoršenia ich psychického stavu. 

Zmena prostredia však nemusí byť pre klientov pozitívna, najmä ak si v ZpS zvykli a sú tam 

spokojní. (pozn. Zariadenie pre seniorov v Trnave nie je personálne pripravené na klientov 

s psychiatrickými diagnózami, preto im nevie poskytnúť adekvátne služby.) 

 

- Vzhľadom na uvedenú situáciu v oblasti starostlivosti o seniorov a osoby so ZP bude Mesto 

Trnava iniciovať rokovanie s TTSK.  

Úloha: Iniciovať rokovanie primátora mesta Trnavy s predsedom TTSK za účelom 

nadviazania spolupráce pri budovaní zariadení sociálnych služieb pre seniorov, osoby so 

ZP a ďalšie cieľové skupiny.  

Z: Mgr. Huňavá                                                                           T: bez zbytočného odkladu  

 

- P. Žišková informovala, že na stretnutí pracovnej skupiny pre oblasť Seniori bola 

zadefinovaná úloha zvolať rokovanie k nastaveniu modelu odľahčovacej služby za účasti 
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zamestnancov odboru sociálneho, zástupcov ZpS a ZOS, predstaviteľov TTSK a 

neverejných poskytovateľov soc. služieb v meste s termínom realizácie do 31.12.2018. 

Zámer je riešiť odľahčovaciu službu nielen pre seniorov ale aj pre ľudí so zdravotným 

znevýhodnením. Členovia pracovnej skupiny však pri tejto téme skonštatovali, že 

nastavenie odľahčovacej služby bude náročné, keďže kapacity v zariadeniach 

v zriaďovateľskej kompetencii mesta a VÚC sú obsadené.  

 

- P. Musilová (ÚPSVR Trnava) pri tejto príležitosti informovala, že po zvýšení príspevku na 

opatrovanie o 100% ÚPSVR Trnava zaregistroval výrazný nárast počtu žiadostí o tento 

príspevok zo strany domácich opatrovateľov. Táto skutočnosť dočasne upokojila situáciu 

v oblasti starostlivosti o seniorov a osoby so ZP v domácom prostredí. Nie je to však 

dlhodobé riešenie a vzhľadom na nárast počtu seniorov a starnutie domácich opatrovateľov 

je potrebné, aby mesto a VÚC spoločne zabezpečili rozširovanie kapacít v pobytových 

zariadeniach pre uvedené cieľové skupiny. Vo vzťahu k domácim opatrovateľom je dôležité 

zabezpečiť v meste dostupnosť odľahčovacej služby, na ktorú majú domáci opatrovatelia 

v zmysle zákona nárok.  

 

- Vzhľadom na skutočnosť, že Mesto Trnava ani TTSK zrejme nemajú v Trnave k dispozícii 

objekty vhodné na zriadenie pobytových zariadení soc. služieb ani voľné pozemky, je 

možné zvážiť alternatívu kúpy starších väčších rodinných domov, ktoré by mohli byť 

prerobené na zariadenia sociálnych služieb komunitného typu. Zariadenia rodinného typu 

v domovej zástavbe sú bežnou praxou v iných európskych krajinách.   

 

- P. Žišková oznámila, že v uplynulých týždňoch bol vyhodnotený dotazníkový prieskum  

zisťovania potrieb ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín v oblasti sociálnych 

služieb v Trnave, ktorý samospráva realizovala v máji tohto roku. Vyhodnotenie dotazníka 

bude zaslané členom pracovnej skupiny elektronicky. Do prieskumu sa zapojilo spolu 228 

respondentov a pri tejto P. Žišková poďakovala všetkým organizáciám, ktoré pomohli 

s distribúciou dotazníka.  

 

K bodu 6: Záver 

Na záver p. Žišková poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie.  

 

 

Príloha 1 – Prezenčná listina  

Príloha 2 – Návrh akčného plánu KPSS na rok 2019 pre oblasť Osoby so ZP  

 

 

V Trnave dňa 26.11.2018 

Zapísali: Jana Žišková, Mária Peciarová  - odbor sociálny MsÚ v Trnave 

 


