
Záznam z 3. pracovného stretnutia skupiny OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

v rámci implementácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy                         

na roky 2016 – 2020 

__________________________________________________________________________ 

Termín:  12. 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. 
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MPSVR SR neposkytlo samosprávam žiadnu metodiku k spracovaniu/aktualizácii KPSS ani 
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 
 
Zisťovanie potrieb ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín v oblasti sociálnych 
služieb v Trnave  - dotazník  
 
- Mgr. Žišková informovala, že v záujme získania kvalitatívnych dát ku kvantifikácii 

potrebnosti kapacít sociálnych služieb zabezpečí Mesto Trnava v nadchádzajúcich 
dňoch formou dotazníkového prieskumu zisťovanie potrieb ľudí so zdravotným 
znevýhodnením a ich rodín v oblasti sociálnych služieb v Trnave. V tejto súvislosti 
požiadala o spoluprácu prítomných poskytovateľov sociálnych služieb. MSÚ zabezpečí 
distribúciu dotazníka jednotlivým poskytovateľom sociálnych služieb a MVO združujúcim 
osoby so ZP na území mesta.  
 

- Pri výpočte potrebnosti kapacít sociálnych služieb je možné využiť už zrealizované 
výskumy a analýzy v rámci SR (pozn. v tejto súvislosti Ing. Dzurech spomenul svoju 
účasť na konferencii na UCM, kde boli uvádzané výsledky z výskumov). Mgr. Žišková 
vyzvala prítomných, ak majú k dispozícii štatistické údaje, resp. výsledky výskumov 
a analýz o početnosti cieľových skupín v rámci KPSS, ktoré by mohli byť využité ako 
vstupné dáta, aby ich postúpili na vedomie MsÚ (na adresu jana.ziskova@trnava.sk). 

 

- Ing. Musilová z ÚPSVR Trnava uviedla, že ÚPSVR SR má k dispozícii štatistické údaje 
o občanoch so ZP, pričom však evidujú iba občanov, ktorí boli v rámci ÚPSVR Trnava 
posudzovaní a riešení. (t.j. požiadali o službu, finančný príspevok a pod.) Úloha: Zaslať 
na ÚPSVR Trnava požiadavku na zabezpečenie štatistických údajoch o počte 
obyvateľov mesta s rôznymi diagnózami (potreba špecifikácie diagnóz podľa klasifikácie 
chorôb  s rozčlenením podľa veku). Z: Mgr. Žišková  

mailto:jana.ziskova@trnava.sk
mailto:jana.ziskova@trnava.sk
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Denné stacionáre 
 
- Prítomní poskytovatelia soc. služby v denných stacionároch (SED Trnava, OZ Iskierka)  

uviedli, že majú obsadené kapacity svojich zariadení. O službu v DS je zo strany rodín 
so zdravotne znevýhodneným členom záujem dlhodobo. Počet záujemcov narastá, 
keďže ide zväčša o mladých ľudí, ktorí po ukončení vzdelávania v špeciálnej škole, resp. 
praktickej škole nemajú ďalšie uplatnenie a možnosť zmysluplného trávenie svojho dňa. 
V zariadení potom môžu zotrvať až do dôchodkového veku.    
 

- PhDr. Iveta Tibenská z DSS pre dospelých Zavar uviedla, že ich zariadenie na 
Stromovej 35 v Trnave nie je denným stacionárom, ale satelitným zariadením DSS 
Zavar, v ktorom sa poskytuje  sociálna služba – pobytová forma (týždenná) s kapacitou 
9 miest a  denná forma s kapacitou 30 miest. Služba je poskytovaná pre rovnakú cieľovú 
skupinu ako služba v denných stacionároch. Aj DSS satelit Stromová eviduje 
neuspokojených záujemcov o službu (v poradovníku majú približne 20 záujemcov). 
Zariadenie poskytuje sociálne služby ľuďom s rôznymi diagnózami. V poslednej dobe 
zaregistrovali nárast počtu klientov s autizmom, čo kladie zvýšené nároky na odbornú 
zdatnosť personálu, na prácu s jednotlivcom v skupine a celkovú koordináciu práce. 
Pribúdajú tiež imobilní a inkontinentní klienti s ťažkým zdravotným postihnutím, k čomu 
je potrebné zabezpečiť priestory na ich osobnú hygienu.  

 

Centrum pre ľudí s autizmom 

- V rámci mesta i celého kraja je akútny nedostatok služieb pre ľudí s autizmom v rôznom 

veku. Početnosť tejto skupiny postupne narastá, aj vďaka lepším diagnostickým 

metódam. K 20.2.2018 registroval ÚPSVR Trnava 50 obyvateľov mesta s touto 

diagnózou, v okrese Trnava ich žije 103 a v TTSK spolu 349. Vzhľadom na uvedené 

inicioval TTSK v spolupráci s p. Záhorovou (OZ Spoločnosť pre zmysluplný život) 

vytvorenie Centra pre ľudí s autizmom, ktoré by sa venovalo ľuďom s touto diagnózou 

všetkých vekových kategórií (od detstva a ich zaradenia do vzdelávania v MŠ, ZŠ, SŚ, 

cez uplatnenie v dospelosti). V zákone o sociálnych službách nie je takáto služba 

zadefinovaná, preto sa aktuálne hľadá forma, akou by služba mohla byť poskytovaná 

(napr. DSS – ambulantná forma).  Ing. Musilová uviedla, že v tejto súvislosti je možné 

inšpirovať sa službami, ktoré pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami 

poskytuje Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 

v Bratislave, pričom riešenie problematiky ľudí s autizmom by mala zastrešiť VÚC 

a spolupracovať pritom s mestom Trnava.   

Mgr. Žišková pri tejto príležitosti stručne informovala o návrhu, ktorý prezentovala 

riaditeľka Krízového strediska PhDr. Horníčková na pracovnej skupine pre Deti, mládež 

a rodina. Vzhľadom na plánované ukončenie činnosti Krízového strediska na 

Podjavorinskej k 31.12.2018 sa pripravuje návrh na budúce využitie priestorov na 

Podjavorinskej ulici. Jednou z možných alternatív je vytvorenie sociálnej služby pre deti 

s autizmom (špecializované zariadenie), čo by bolo pre mesto prínosné..   

Špecializované zariadenia 

- Na území mesta nefunguje žiadne špecializované zariadenie pre osoby so zdravotným 

znevýhodnením a pre psychiatrických klientov. Táto služba je kapacitne veľmi 

poddimenzovaná aj v rámci celého kraja. Zo zákona o sociálnych službách je 

zriaďovanie špecializovaných zariadení v zriaďovateľskej kompetencii VÚC. Mesto 

Trnava plánuje iniciovať rokovanie k tejto téme na úrovni vedenia TTSK a Mesta Trnava 

s cieľom spolupracovať pri riešení tohto problému .  
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Prepravná služba  

- Prítomní skonštatovali, že prepravná služba by sa na území mesta pravdepodobne 

neuplatnila, keďže v meste je viacero taxi služieb, ktoré sú cenovo pomerne dostupné. 

Ing. Musilová zároveň uviedla, že osoby s ŤZP, ktoré sú u nich posúdené, majú 

z ÚPSVR nárok na príspevok na prepravu a na peňažný príspevok na kúpu osobného 

motorového vozidla.  

Požičiavanie pomôcok  

- Túto službu na území Trnavy poskytuje SVETLO n.o. Pre nevidiace a slabozraké osoby 

zapožičiava pomôcky Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, KS Trnava, ale iba 

ako doplnkovú činnosť. Ing. Musilová informovala, že ÚPSVR Trnava má register 

vrátených pomôcok  zverejnený na webovej stránke, z ktorého si občan môže  zapožičať 

pomôcku na základe potvrdenia lekára. V registri sú k dispozícii pomôcky pre rôzne 

vekové kategórie (napr. invalidné vozíky, kočíky pre deti so ZP, zdvíhacie zariadenia 

a pod.) Klienti ÚPSVR Trnava sú o tejto možnosti informovaní zo strany pracovníkov 

ÚPSVR. Informovanosť o tejto možnosti je zrejme nižšia u obyvateľov, ktorí nie sú 

evidovaní na ÚPSVR Trnava, ako aj u iných organizáciách, ktoré sa venujú práci s touto 

cieľovou skupinou.  

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

- Ing. Dzurech informoval, že táto služba funguje na komerčnej báze. Je u klientov 

žiadaná, avšak vzhľadom na výšku platby zo strany klienta, nie je veľmi využívaná. P. 

Peciarová z odboru sociálneho MsÚ uviedla, že Mesto Trnava v minulosti už zisťovalo 

záujem seniorov o uvedenú službu. Aj v tomto prípade nebol záujem o službu veľký, 

práve z dôvodu  potreby finančnej participácie klienta.  

Odľahčovacia služba  

- Z diskusie k tejto sociálnej službe vyplynulo, že v súčasnosti ju sporadicky vedia 

poskytnúť SVETLO n.o. , SED a ZpS v Trnave, avšak iba v prípade, že aktuálne nemajú 

obsadené svoje kapacity. Mgr. Žišková uviedla, že pre túto službu by mal byť vytvorený 

istý počet stabilných miest, aby ju bolo možné vopred plánovať. Nastavenie modelu 

poskytovania odľahčovacej služby a jej zabezpečenie pre obyvateľov mesta je jednou 

z aktivít zaradených do KPSS.  

 

V Trnave 18. 04. 2018 

Spracovala: Mgr. Jana Žišková, odbor sociálny MsÚ v Trnava 

 


