
Záznam z pracovného stretnutia skupiny SENIORI v rámci implementácie 

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 

__________________________________________________________________________ 

Termín:  5. 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 Seniori   
5. Diskusia a podnety členov pracovnej skupiny  
6. Záver 

__________________________________________________________________________ 

K bodu 1: Úvod   

Pracovné stretnutie skupiny SENIORI otvorila Mgr. Huňavá, ktorá privítala prítomných 

a stručne informovala o programe stretnutia. 

K bodu 2: Informácia o programoch oddelenia Sociálnej banky 

Na stretnutie pracovnej skupiny boli pozvané zástupkyne Slovenskej sporiteľne, a. s. 

(ďalej iba SLSP), ktoré poskytli informácie o aktivitách oddelenia Sociálnej banky. V rámci 

Sociálnej banky sú realizované viaceré programy so sociálnym dopadom:  

- Program pre začínajúcich podnikateľov - podpora začínajúcich podnikateľov – viac info 

na: www.zacinamepodnikat.sk, Kontaktná osoba za SLSP: Ing. Soňa Šulková,  

e-mail: sulkova.sona@slsp.sk, mobil:+421 910 685 269,   

- 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.  

Kontaktná osoba za SLSP: Jana Vlašičová,  

mobil: +421 904 998 181, e-mail: vlasicova.jana@slsp.sk 

- 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.   

 

http://www.zacinamepodnikat.sk/
https://projektdomov.sk/
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P. Vlašičová (SLSP) zároveň informovala, že občan, ktorý nie je schopný splácať úver, má 

možnosť obrátiť sa na bankového ombudsmana, ktorého úlohou je predovšetkým mimosúdne 

riešenie sporov medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi. Zástupkyne Z. z. Rodina prejavili 

záujem o prednášku/konzultáciu pre klientky Azylového domu Tamara na tému finančnej 

gramotnosti a hospodárenia s financiami priamo u nich v zariadení. 

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

Mgr. 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 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. MVO 

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

resp. zabezpečiť fotodokumentáciu zariadení, budú organizácie priebežne kontaktované.    

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

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

vyjadrili k návrhu akčného plánu KPSS (AP KPSS) pre oblasť Seniori 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.  

Diskusia k aktivite 1.1.1 – Vytvorenie modelu poskytovania opatrovateľskej služby (OS) -  OS 

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. Existujúci 

poskytovatelia OS pôsobiaci v Trnave sú však v prípade záujmu schopní službu zabezpečiť aj 

vo väčšom rozsahu. Prítomní vyhodnotili túto aktivitu ako splnenú.  

Diskusia k aktivite 1.2.1 Vytvorenie pravidiel pre zabezpečenie odľahčovacej služby -  aktivita 

zatiaľ nebola zrealizovaná. Keďže samospráva má vo svojej zriaďovateľskej kompetencii iba 

zariadenie pre seniorov a ZOS, nemá dosah na pobytové služby pre deti a dospelých so 

zdravotným znevýhodnením a psychiatrickými poruchami. Z tohto dôvodu je k riešeniu tejto 

služby nevyhnutné prizvať k spolupráci VÚC a ďalších poskytovateľov. ZpS v Trnave a ZpS 

Svetlo sporadicky poskytujú odľahčovaciu službu pre seniorov v prípade, že majú v danom 

čase voľné kapacity. Mgr. Klenovský (ZpS) zároveň uviedol, že v rámci zariadenia vie 

poskytnúť službu iba seniorom, ktorí nemajú psychiatrické diagnózy, lebo na to nemá odborný 

personál. Zdôraznil, že je potrebné, aby v rámci odľahčovacej služby bola klientom poskytnutá 

kompletná odborná starostlivosť, ktorú potrebujú (nielen fyzická opatera a stravovanie). Mgr. 

Tóthová (Z. z. Rodina) informovala, že v rámci služby v dennom stacionári poskytujú aj 

ambulantnú formu odľahčovacej služby pre seniorov v rozsahu max. 8 hod. denne.  
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Úloha: Zvolať rokovanie k nastaveniu modelu odľahčovacej služby za účasti zamestnancov 

odboru sociálneho, zástupcov ZpS a ZOS, predstaviteľov TTSK a neverejných poskytovateľov 

soc. služieb v meste. V zmysle odporúčania Mgr. Klenovského k rokovaniu vyžiadať štatistické 

údaje z ÚPSVR Trnava o počte poberateľov príspevku na opatrovanie s ich rozdelením podľa 

trvalého pobytu.  

Z: Mgr. Sláviková, T: do 31.12.2018 

Diskusia k aktivitám Zariadenia pre seniorov v Trnave  – 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 – Mgr. Klenovský 

informoval, že aktivity budú prebiehať aj v r. 2019.  

Diskusia k aktivite 2.3.2 Modernizácia vývarovne pre seniorov  - v súvislosti s touto aktivitou 

požiadala Ing. Okšová (SVETLO, n.o.) o informáciu, či po rekonštrukcii bude navýšená 

kapacita vývarovne a bude možné zabezpečiť v prípade potreby stravu aj pre iné zariadenia 

(napr. pre ZpS Svetlo). P. Holkovič (Stredisko soc. starostlivosti) informoval, že rekonštrukcia 

vývarovne počíta s navýšením kapacít, čím sa pravdepodobne vytvorí aj rezerva, ktorú bude 

možné v prípade potreby využiť aj pre iné zariadenia.   

Zaradenie ostatných aktivít do AP 2019 bude zrealizované v zmysle vyjadrenia gestorov na 

zasadnutí, resp. na základe ich elektronickej spätnej väzby.  

K bodu 5: Diskusia a podnety členov pracovnej skupiny 

- Mgr. Huňavá informovala, že 12. decembra 2018 sa uskutoční prednáška na tému Ľudské 

práva klientov v sociálnych službách, pozvánka a bližšie informácie budú všetkým zaslané 

elektronicky.  

- Mgr. Žišková informovala, že v uplynulých mesiacoch prejavil zahraničný investor záujem 

o vybudovanie súkromného zariadenia pre seniorov na území Trnavy. S investorom sa 

uskutočnilo rokovanie za účasti vedenia mesta. Predpokladom realizácie projektu je však 

zabezpečenie pozemku vhodného pre tento účel. Aktuálne OÚRaK zabezpečil  

nakontaktovanie uvedeného investora s developerom, ktorý plánuje bytovú výstavbu 

v katastri mesta Trnavy, v rámci ktorej bude priestor aj pre občiansku vybavenosť.  

- OÚRaK zároveň vytipoval lokality vo vlastníctve Mesta Trnava, ktoré by v budúcnosti mohli 

byť využité na výstavbu zariadení sociálnych služieb. Vzhľadom na očakávané starnutie 

populácie bude Mesto Trnava iniciovať rokovanie s TTSK s cieľom nadviazania spolupráce 

pri vybudovaní špecializovaného zariadenia pre seniorov s pridruženými psychiatrickými 

diagnózami v meste.  

- Mgr. Nagyová (TTSK) informovala, že ich inštitúcia bola oslovená zo strany OZ Fórum pre 

pomoc starším, ktoré plánuje vo februári 2019 zorganizovať konferenciu venovanú 

problematike násilia páchaného na senioroch. P. Fabián (Jednota dôchodcov Slovenska) 

požiadal, aby konferencia mala vecné výstupy pre verejnosť, aby sa o tejto téme verejne 

diskutovalo a stala sa občianskym problémom.  

- Mgr. Huňavá informovala prítomných o možnosti získať grant zo spol. TESCO, ktorá 

odštartovala ďalší ročník programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Bližšie informácie 

budú zaslané členom pracovnej skupiny elektronicky.  

K bodu 6: Záver 

Na záver stretnutia Mgr. Huňavá poďakovala prítomným za účasť a informovala ich, že na 

najbližšom stretnutí (jar 2019) sa bude pracovná skupina venovať návrhu kritérií na 
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posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o poskytnutie finančného 

príspevku zo štátneho rozpočtu s Komunitným plánom sociálnych služieb. Tvorbu kritérií 

a posudzovanie súladu žiadostí o finančný príspevok s KPSS ukladá samospráve Zákon 

o sociálnych službách.  

 

Príloha 1 – Prezenčná listina  

Príloha 2 – Návrh akčného plánu KPSS na rok 2019 pre oblasť SENIORI 

 

 

V Trnave dňa 8.11.2018 

Zapísali: Mgr. Žišková a Mgr. Sláviková - odbor sociálny MsÚ v Trnave  


