
Záznam z 3. pracovného stretnutia skupiny SENIORI v rámci implementácie 

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 

__________________________________________________________________________ 

Termín:  6. apríla 2018 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program stretnutia:  

1. Úvod – rekapitulácia činnosti v rámci implementácie KPSS  
2. Informácia o priebežnom plnení KPSS mesta Trnavy za rok 2017   
3. Príprava 1. aktualizácie KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020                                          
4. Podnety členov pracovnej skupiny – diskusia 
5. Záver 

__________________________________________________________________________ 

K bodu 1: Úvod – rekapitulácia činnosti v rámci implementácie KPSS  

Mgr. Žišková, koordinátorka pre komunitné plánovanie a rozvoj, otvorila pracovné 

stretnutie a privítala prítomných. V úvode zrekapitulovala aktivity, ktoré boli zrealizované od 

posledného stretnutia pracovnej skupiny (október 2017):   

- v spolupráci s gestormi aktivít boli spracované akčné plány KPSS na rok 2018 pre 
jednotlivé oblasti zložené z aktivít schválených v KPSS. Akčné plány boli zverejnené na 
webovej stránke mesta v sekcii venovanej komunitnému plánovaniu sociálnych služieb 
k  31.1.2018,  

- zabezpečené bolo spracovanie a tlač informačnej brožúry ku KPSS,  
- od januára 2018 prebiehalo v spolupráci s gestormi aktivít vyhodnocovanie aktivít KPSS 

za rok 2017,  
- 15. marca 2018 sa uskutočnilo stretnutie Monitorovacej skupiny pre KPSS mesta Trnavy 

na roky 2016 – 2020 (ďalej iba „monitorovacia skupina“), ktorá zodpovedá za riadiace a 
organizačné zabezpečenie implementácie KPSS. Monitorovacia skupina je zložená zo 
zástupcov Mesta Trnava (Mgr. Lančarič, Mgr. Huňavá, Ing. Bc. Dlasková, p. Peciarová, 
Mgr. Sláviková, Mgr. Bangová a Mgr. Žišková), zástupcu neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb (Ing. Dzurech), zástupcu tretieho sektora (Mgr. Hlinčíková, PhD.) a 
nezávislého experta (Prof. PhDr. Jana Levická, PhD.) tak, aby bola zachovaná 
participácia aktérov komunitného plánovania v implementačnej fáze. Monitorovacia 
skupina na svojom zasadnutí schválila Plán monitorovania a vyhodnocovania KPSS 
mesta Trnavy na roky 2016 – 2020. Jedným z nástrojov monitorovania úspešnosti 
implementácie KPSS budú monitorovacie návštevy aktivít KPSS na mieste, ktoré budú 
členovia monitorovacej skupiny realizovať v priebehu roka. Mgr. Žišková v tejto súvislosti 
požiadala realizátorov aktivít o poskytnutie súčinnosti členom monitorovacej skupiny pri 
monitorovaní ich aktivít na mieste.  

 
K bodu 2: Informácia o priebežnom plnení KPSS mesta Trnavy za rok 2017   
 

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 571/2017 Mestský úrad 
v Trnave predkladá každoročne k 30.6. Informatívnu hodnotiacu správu o priebežnom plnení 
KPSS mesta Trnavy za daný kalendárny rok vypracovanú Monitorovacou skupinou pre 
KPSS na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Informatívna správa za rok 2017 obsahuje 
sumárne hodnotenie implementácie KPSS za uplynulý rok a vyhodnotenie jednotlivých aktivít 
zaradených do akčných plánov na rok 2017. V tejto súvislosti Mgr. Žišková poďakovala 
všetkým gestorom aktivít za spoluprácu pri vyhodnocovaní ich aktivít.  
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Mgr. Žišková následne informovala o najdôležitejších záveroch z hodnotenia 
priebežného plnenia KPSS mesta Trnavy za rok 2017:   

 
 Zo 114 aktivít zaradených do akčných plánov KPSS na rok 2017 bolo zrealizovaných 

spolu 80 aktivít, pričom pri 65 aktivitách (t.j. 81%) bola dosiahnutá alebo prekročená 
hodnota plánovaného ukazovateľa. Ďalších 8 aktivít sa nachádza v štádiu 
implementácie, t.j. ich realizácia začala v r. 2017 a bude pokračovať v ďalšom období.    
V prípade týchto aktivít zatiaľ neboli dosiahnuté plánované výstupy, preto ich 
nevyhodnocujeme ako zrealizované. Počas prvého roka implementácie sa nepodarilo 
zrealizovať 26 aktivít, a to najmä z dôvodu nedostatku finančných alebo personálnych 
možností gestorov aktivít. Tieto aktivity sú presunuté do akčných plánov KPSS na rok 
2018 s cieľom zrealizovať ich v ďalšom období.  

 Úspešnosť plnenia akčných plánov KPSS za rok 2017 je 70%.  
 Aktivity KPSS za rok 2017 boli financované z viacerých zdrojov (Mesto Trnava, TTSK,  

vlastné zdroje gestorov aktivít, fondy EÚ, iní donori, štátne zdroje a iné) v celkovom 
objeme 2 344 199,- eur. Hlavným zdrojom financovania v prvom roku implementácie 
KPSS bol rozpočet mesta Trnavy, z ktorého bolo hradených takmer 88% výdavkov 
spojených s realizáciou aktivít KPSS.   
 

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 
2020 za rok 2017 bude predložená na zasadnutie MZ mesta Trnava dňa 24.4.2018. Po 
prerokovaní v MZ bude dokument zverejnený na webovej stránke mesta v sekcii venovanej 
komunitnému plánovaniu sociálnych služieb. 

 
 K bodu 3: Príprava 1. aktualizácie KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020                                          
 

Aktualizácia KPSS mesta Trnavy na roky 2016 - 2020 vyplýva z poslednej novely 
Zákona o sociálnych službách č. 331/2017, ktorá nadobudla účinnosť od 01.01.2018. Novela 
zákona definuje v § 83 ods. 5 nové obsahové náležitosti, ktoré majú obsahovať komunitné 
plány sociálnych služieb a zároveň v zmysle § 110ah ukladá obci povinnosť uviesť 
komunitný plán sociálnych služieb do súladu s § 83 ods. 5 do 30. júna 2018. Podľa novely 
zákona KPSS musia obsahovať:  

 
- kvantifikáciu potrebnej kapacity sociálnych služieb na území mesta Trnavy 

s členením na jednotlivé druhy sociálnych služieb,  
- časový plán realizácie KPSS s určením kapacity jednotlivých služieb v jednotlivých 

rokoch v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity 

tak, aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie dostupnosti soc. služieb pre 

obyvateľov mesta.  

V tejto súvislosti Mgr. Žišková informovala, že táto novela zákona o sociálnych službách 

zvyšuje dôležitosť KPSS, pretože prepája strategické dokumenty pre sociálnu oblasť 

s financovaním sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu. Od r. 2019 budú obce a VÚC 

vydávať potvrdenia o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku  

z MPSVR SR zo strany poskytovateľa sociálnej služby s príslušným KPSS. Súlad 

predloženej žiadosti s KPSS sa bude posudzovať na základe vopred určených a 

zverejnených kritérií pri dodržaní princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie 

subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti. Komunitné plány 

sa tak stanú nástrojom na plánovanie a reguláciu soc. služieb v danom území.  

Kvantifikáciu potrebnej kapacity sociálnych služieb na území mesta Trnavy plánuje 
samospráva zabezpečiť v spolupráci s verejnými aj neverejnými poskytovateľmi 
sociálnych služieb pôsobiacimi v meste prostredníctvom pracovných skupín KPSS. 
MPSVR SR neposkytlo samosprávam žiadnu metodiku k spracovaniu/aktualizácii KPSS ani 
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usmernenie k určeniu potrebnosti kapacít sociálnych služieb. Východiskom pre kvantifikáciu 
potrebnej kapacity sociálnych služieb preto budú:  
 
1. Objektívne dáta o miere potrieb získané z demografických údajov prostredníctvom 

normatívov potrieb ktoré uvádzajú, aký podiel osôb z konkrétnej cieľovej skupiny bude 
potrebovať danú sociálnu službu (pozn. k dispozícii sú iba normatívy z ČR z roku 1997 – 
Publikácia Obce, města, regiony a sociální služby, Socioklub, Praha 1997 a príručka 
spracovaná z týchto normatívov od autorov Holúbková S., Krupa S. - Sociálne služby 
pre občanov – manuál pre obecné a mestské úrady, Rada pre poradenstvo v sociálnej 
práci, Bratislava 2001. Vzhľadom na rok spracovania uvedené normatívy nereflektujú 
súčasnú sociálno- ekonomickú situáciu).  
 

2. Kvalitatívne (subjektívne) dáta – získané na základe prieskumu potrieb obyvateľov 
mesta v sociálnej oblasti.  

 
Pracovná skupina sa následne venovala zmapovaniu kapacity existujúcich sociálnych 
služieb v meste (aktuálne kapacity zariadení, počet zamestnancov v ambulantných 
a terénnych službách, počet klientov, počet intervencií v teréne za jednotlivé služby). 
Jednotliví poskytovatelia sociálnych služieb popísali existujúci stav i potreby v danej oblasti 
(záujem o danú službu/poradovníky, dostatočnosť/nedostatočnosť existujúcich kapacít 
jednotlivých služieb). Prítomní poskytovatelia sociálnych služieb boli požiadaní o doplnenie 
údajov za svoje sociálne služby, ktoré je potrebné zaslať čo najskôr na adresu 
jana.ziskova@trnava.sk.  
 
Zistené údaje budú využité ako podklad ku kvantifikácii potrebnosti sociálnych služieb 
v meste. Tú zabezpečí Mesto Trnava v spolupráci s Mgr. et Mgr. Katarínou Levickou, PhD. 
z Trnavskej univerzity. Výstup bude zaslaný členom pracovnej skupiny na pripomienkovanie.  
 
 
K bodu 4: Podnety členov pracovnej skupiny – diskusia 
 
PhDr. Patrícia Hanzelová, SED Trnava - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb 

/ Denný stacionár 

- Riaditeľka zariadenia uviedla, že viacerí klienti (min. 7 – 8 osôb), ktorí aktuálne využívajú 

ich služby v dennom stacionári, majú do budúcna záujem o službu v zariadení 

podporovaného bývania. Dôvodom je pokročilý vek rodičov, ktorí sa o nich v súčasnosti 

starajú. V budúcnosti však klienti zostanú odkázaní sami na seba, ich situáciu  by 

pomohlo riešiť práve zariadenie podporovaného bývania.  

- SED Trnava – Zariadenie pre seniorov (ZpS) eviduje aktuálne 20 záujemcov o službu 

v ZpS, v poradovníku sú obyvatelia z Trnavy i okolia. Úloha: Poslať na vedomie MsÚ 

počet žiadateľov o umiestnenie v ZpS z Trnavy a počet žiadateľov s trvalým pobytom 

mimo Trnavy.  

- PhDr. Hanzelová zároveň informovala o situácii v dennom stacionári. Po úprave výšky 

príspevku zo štátneho rozpočtu na jedno miesto v DS podľa stupňa odkázanosti sa znížili 

príjmy zariadenia a rodičia klientov sú nútení doplácať rozdiel. Niektorí nie sú stotožnení 

so zvýšením platieb.   

Ing. Viktória Okšová, Svetlo n.o.  

- Svetlo n.o. za 1. kvartál 2018 evidovalo 3 záujemcov o službu v ZpS. Požiadavky klientov 

v značnej miere dokážu riešiť operatívne.  

PhDr. Erika Trebatická, ZpS v Trnave 

mailto:jana.ziskova@trnava.sk
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- ZpS v Trnave aktuálne eviduje 23 neuspokojených záujemcov. Vzhľadom na 

predchádzajúce rozdelenie zariadenia na domov dôchodcov a penzión pre dôchodcov, 

stále evidujú v zariadení klientov so stupňom odkázanosti II. (13 osôb) a III. (9 osôb).  

Mgr. Zlatica Bergerová, Z. z. Rodina - Denný stacionár pre seniorov  

- Na území Trnavy funguje iba 1 denný stacionár pre seniorov. Mgr. Bergerová nevedela 

uviesť, či je potrebné vybudovať ďalší stacionár pre seniorov v meste, keďže klienti 

zariadenia majú záujem o rôzny rozsah služby (v rozpätí 4  - 8 hod., nie každý deň a pod.) 

V tejto súvislosti vyjadrila svoj názor aj Mgr. Nagyová z TTSK, podľa ktorej nie je o túto 

službu  zo strany seniorov taký veľký záujem.  

Mgr. Daniela Nagyová, TTSK 

- Mgr. Nagyová upozornila na existujúci problém so sociálnou izoláciou ľudí, ktorí po úraze 

zostanú imobilní a pripútaní na vozík. Napriek tomu, že rodina zabezpečí starostlivosť 

o člena rodiny v domácom prostredí prostredníctvom opatrovateľky, klienti majú iba 

obmedzené možnosti na socializáciu a zmysluplné trávenie času. Prítomní navrhli, že 

riešením by mohlo byť napríklad rehabilitačné stredisko s prepojením na chránenú dielňu.  

Mgr. Ingrid Huňavá, Mestský úrad v Trnave 

- V nadväznosti na financovanie sociálnych služieb Mgr. Huňavá uviedla, že v niektorých 

zariadeniach klienti za služby neplatia, resp. výška ich platby je nízka a nepokrýva 

náklady na službu. Tieto zariadenia následne žiadajú finančné prostriedky od mesta. 

Problém je, že podiel klienta na platbe za službu nie je regulovaný, výška úhrad závisí od 

poskytovateľa, samospráva na to nemá dosah. Otázkou teda zostáva miera 

spoluzodpovednosti klienta a jeho rodiny za úhradu časti nákladov za sociálne služby. 

 

Jana Reisingerová, SENIORKA n.o. 

- p. Reisingerová uviedla, že všetky opatrovateľky zabezpečuje cez národný projekt 

opatrovateľskej služby, ktorý končí v apríli tohto roka. Keďže MPSVR SR zatiaľ nespustilo 

výzvu na pokračujúci projekt, je otázne, ako budú financované opatrovateľky 

v prechodnom období.  

- Seniorka n.o. dokáže zabezpečiť OS aj v rozsahu viac ako 8 hodín (napr. aj v noci 

a počas víkendov), viacerými opatrovateľkami pre 1 klienta. Pri takom vysokom počte 

hodín je však opatrovateľská služba finančne náročná. Klienti ju využívajú iba 

v nevyhnutných prípadoch.  

 

Na záver stretnutia prac. skupiny sa prítomným predstavila Mgr. Adriana Móderová z odboru 

prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR, (tel. kontakt 0908 185 694), ktorá pôsobí na 

Okresnom úrade v Trnave. V súčasnosti sa tam vytvára klientské centrum zamerané najmä 

na ochranu seniorov. 

 

V Trnave 13. 04. 2018 

Spracovali: Mgr. Jana Žišková, Mgr. Ivana Sláviková, odbor sociálny MsÚ v Trnava 


