
Záznam z 3. pracovného stretnutia skupiny DETI, MLÁDEŽ A RODINA v rámci 

implementácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy                                       

na roky 2016 – 2020 

_________________________________________________________________________ 

Termín:  10. 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 resp. na adresu komunitneplanovanie@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 
 
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života - §32a  

- Úloha: Preveriť na TTSK, či majú poskytovatelia sociálnej služby podľa §32a povinnosť 

registrovať sa na VÚC.  Z: Ing. Bc. Dlasková  

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (jasle) - §32b  

- Všetci poskytovatelia soc. služby v jasliach majú v súlade s novelizáciou zákona 

o sociálnych službách povinnosť zaregistrovať sa na VÚC do 30.06.2018.                        

Úloha: Preveriť na TTSK koľko zariadení je aktuálne zaregistrovaných na území mesta 

Trnava a či niektoré zariadenia požiadali o odklad v súvislosti s vyššie uvedenou 

povinnosťou.  Z: Ing. Bc. Dlasková 

- Úloha: Preveriť u zaregistrovaných poskytovateľov tejto sociálnej služby (Mestské jasle a 

DC Jollie), či evidujú neuspokojených záujemcov o službu v jasliach, resp. aká je z ich 

skúseností reálna potreba/ dopyt po jasliach v meste. Zodpovedný: Mgr. Žišková 

Služba včasnej intervencie - §33 

- Riaditeľka Centra včasnej intervencie Trnava Mgr. Lehenová, PhD. Informovala, že 

služba včasnej intervencie  funguje v meste  od 1.2.2018 ako terénna služba. Aktuálne 

má CVI 2 zamestnancov, ktorí  aktívne pracujú s 15 rodinami z Trnavy a okolia, pričom 

pôsobnosť centra je pre celý TTSK s dôrazom na okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. 

Klienti centra pribúdajú postupne, väčší záujem o službu sa očakáva v mesiaci máj, kedy 

je naplánovaná medializácia tejto služby.  

mailto:jana.ziskova@trnava.sk
mailto:komunitneplanovanie@trnava.sk
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Krízové stredisko  

- PhDr. Horníčková, riaditeľka Krízového strediska informovala, že v súvislosti  

s novelizáciou zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele Krízové stredisko na ulici Ľ. Podjavorinskej, ktoré je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TTSK, plánuje ukončiť svoju činnosť. Riaditeľka zároveň informovala, že  

v súčasnosti sa pripravuje návrh budúceho využitia priestorov a odborného personálu 

centra. Jednou z možných alternatív je vytvorenie  špecializovaného zariadenia pre deti 

s poruchami autistického spektra vo veku od 3 - 16 rokov.  V takomto zariadení by mohli 

byť poskytované služby ambulantnou formou v rozsahu do 8 hodín denne (ako denné 

centrum). Zároveň je možné venovať sa aj službe včasnej intervencie pre deti s týmto 

typom postihnutia terénnou formou. Služby Krízové strediska sa budú poskytovať do 

31.12.2018, pre samostatné deti do konca roka 2018, pre matky s deťmi  

predpokladáme do septembra 2018. Agendu Krízového centra prevezmú iné 

organizácie (napr. Detský domov v Trnave, keďže novela zákona č. 305/2005 Z. z 

rozširuje kompetenciu týchto zariadení). O budúcom  zameraní centra rozhodne 

zriaďovateľ, ktorým je  TTSK. 

Terénna sociálna služba krízovej intervencie - §24 

- Úloha: Poskytovatelia uvedenej služby - Úsmev ako dar, Centrum pomoci pre rodinu 

(CPPR)  a TACH zašlú informácie o aktuálnom počte odborných zamestnancov a počte 

klientov tejto služby na adresu komunitneplanovanie@trnava.sk. 

 

- Poskytovatelia soc. služieb - Úsmev ako dar  a CPPR evidujú nárast počtu klientov. 

V tejto súvislosti Mgr. Lipovský informoval, že CPPR rozšírilo svoje odborné kapacity 

o ďalšieho zamestnanca vďaka finančnému príspevku z Mesta Trnava. Dopyt je 

predovšetkým po psychologických službách, sociálnom poradenstve, ale aj rodinných 

terapiách. V centre narastá počet klientov s exekúciami s potrebou riešiť krízové 

bývanie. V spolupráci s TACH poskytujú klientom aj potravinovú pomoc. 

Výkon opatrení SPODaSK – deti 

- Úloha:  ÚPSVaR, OZ Návrat, CPPR, Úsmev ako dar, Centrum Koburgovo, TACH – 

poskytnúť pre potreby aktualizácie KPSS informácie o počte odborných 

zamestnancov a počte klientov, u ktorých sa realizuje výkon opatrení SPODaSK. 

Informácie zaslať na adresu komunitneplanovanie@trnava.sk. 

 Národný projekt Podpora ochrany detí pre násilím 

- ÚPSVaR Trnava sa zapojil do národného projektu zameraného na podporu ochrany 

detí pre násilím, koordinátorom ochrany detí pred násilím sa stal Mgr. Juraj Janček, 

PhD, ktorý postupne kontaktuje všetky organizácie na území mesta zamerané na túto 

agendu.  

 

V Trnave dňa, 16.4.2018 

Spracovali: Mgr. Jana Žišková a  Ing. Bc. Júlia Dlasková, odbor sociálny MsÚ v Trnave 

mailto:komunitneplanovanie@trnava.sk

