
Záznam z 2. pracovného stretnutia skupiny SENIORI v rámci implementácie                              

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 

__________________________________________________________________________________ 

Termín:  19. októbra 2017  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program stretnutia:  

1. Príprava akčného plánu pre oblasť Seniori na rok 2018  
2. Priebežný monitoring realizácie aktivít naplánovaných na rok 2017 
3. Podnety členov pracovnej skupiny – diskusia 
4. Záver 

__________________________________________________________________________________ 

Stretnutie pracovnej skupiny otvorila  p. Žišková, koordinátorka implementácie KPSS mesta Trnavy na 

roky 2016 – 2020 a privítala prítomných. 

1. Príprava akčného plánu pre oblasť Seniori na rok 2018 

Hlavným bodom stretnutia bola príprava akčného plánu pre oblasť Seniori na rok 2018. V rámci 

strategického dokumentu boli schválené všetky aktivity s predpokladaným termínom realizácie, 

pričom väčšina z nich bola naplánovaná na obdobie 2017 – 2020. Skúsenosť z prvého roka 

implementácie KPSS ukazuje, že nie všetky aktivity sa podarí zrealizovať každoročne (najmä vzhľadom 

na obmedzené finančné a personálne zdroje). Do akčného plánu na rok 2018 (ďalej iba „AP 2018“) je 

preto potrebné preklopiť iba tie aktivity, u ktorých garanti reálne plánujú ich implementáciu v roku 

2018. Do akčného plánu na rok 2018 môžu byť zároveň presunuté aktivity, ktoré boli naplánované 

v r. 2017, ale z rôznych dôvodov sa neuskutočnili. Návrh akčného plánu na rok 2018  tvorí prílohu 

tohto záznamu.  

Úloha:  Garanti aktivít navrhnutých v AP 2018 (viď príloha) zašlú stanovisko, či ich aktivita má byť 

alebo nemá byť zaradená do AP 2018 elektronicky na adresu jana.ziskova@trnava.sk  najneskôr do 

15.11.2017.  

2.Priebežný monitoring realizácie aktivít naplánovaných na rok 2017 

V rámci stretnutia bola súčasne venovaná pozornosť aktivitám, realizácia ktorých bola naplánovaná 

v roku 2017.  Prítomní garanti aktivít informovali o ich priebehu:  

 Aktivita 1.1.1 – Vytvorenie modelu poskytovania opatrovateľskej služby v spolupráci 

s neverejnými poskytovateľmi –  v rámci pripravovanej novely zákona o sociálnych službách má 

byť riešené aj  financovanie opatrovateľskej služby. Z tohto dôvodu sa realizácia aktivity presúva 

do r. 2018 (v nadväznosti na schválenie novely zákona). 

 Aktivita 1.1.2 – Zriadenie Centra pre terénnu opatrovateľskú službu v rámci Sociálneho centra – 

vybudovanie centra je viazané na získanie NFP z IROP. Nakoľko doposiaľ nebola vyhlásená výzva 

na predkladanie projektov pre sociálnu oblasť, realizácia projektu sa predpokladá najskôr v r. 

2019.  
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 Aktivita  1.2.1 - Vytvorenie pravidiel pre zabezpečenie odľahčovacej služby pre rôzne cieľové 

skupiny na území mesta – z dôvodu personálnych zmien na odbore sociálnom a potrebu 

stabilizácie tímu, aktivita nebola doposiaľ realizovaná. Vzhľadom na dôležitosť tejto služby pre 

domácich opatrovateľov bude  presunutá do r. 2018. 

  Aktivity 1.2.2 a 1.2.3 - sú naviazané na predchádzajúcu aktivitu  

 Aktivita 1.3.1 Vytvorenie  partnerstva s neverejnými poskytovateľmi soc. služieb na zabezpečenie 

služby v denných stacionároch pre seniorov – pred realizáciou aktivity je potrebné preveriť dopyt 

po tejto službe u cieľovej skupiny seniorov. V tejto súvislosti bude MsÚ kontaktovať p. Tóthovú, 

štatutárnu zástupkyňu Z. z. Rodina, ktoré prevádzkuje DS pre seniorov s cieľom zistiť, aký je 

záujem o danú službu. Následne bude aktivita zaradená do AP 2019.  

 Aktivita 2.1.1 Rozšírenie kapacity Zariadenia opatrovateľskej služby v rámci projektu Coburgova – 

PHSR – aktivita prebieha, k investičnej akcii je spracovaná projektová dokumentácia a vydané 

stavebné povolenie. Samotná implementácia je naplánovaná na rok 2018 s predpokladaným 

spustením do užívania v r. 2019.  

 Aktivita 2.2.1 Poskytovanie rehabilitácií klientom ZpS v Trnave – p. Janček zo ZpS informoval, že 

aktivita prebieha celoročne, plánuje sa pokračovať aj v ďalšom roku.  

 Aktivita 2.2.2 Vytvorenie podmienok pre relaxáciu a ergoterapiu pre klientov ZpS v Trnave – 

aktivita zatiaľ zrealizovaná nebola, bude presunutá do nasledujúceho roka.  

 Aktivita 2.2.3 Realizácia canisterapie pre klientov ZpS v Trnave - aktivita prebieha celoročne, 

plánuje sa pokračovať aj v ďalšom roku.  

 Aktivita 2.2.4 Zatraktívnenie vonkajšieho areálu ZpS pre potreby voľnočasových aktivít klientov – 

revitalizácia vonkajšieho areálu ZpS sa realizuje a bude ukončená v tomto roku . 

 Aktivita 2.3.1 Spracovanie analýzy poskytovania stravy pre seniorov v meste – P. Holkovič zo 

Strediska sociálnej starostlivosti (SSS) informoval, že SSS v tomto roku zrealizovalo prieskum 

zabezpečenia stravovania externými dodávateľmi na denný počet jedál 750 ks. Z predložených 

cenových ponúk vyplynulo, že priemerná cena za obed od súkromného dodávateľa je 3,60 eur, 

pričom v prípade zabezpečovania stravy cez SSS, sa cena pohybuje vo výške 2,80 eur/1 obed. 

Mesto v súčasnosti dopláca na poskytovanie obedov cca 45 tis. eur ročne, v prípade 

zabezpečenia stravy od súkromného dodávateľa by táto strata narástla do výšky takmer 100 tis. 

eur za rok. Pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom SSS je potrebné investovať do 

rekonštrukcie a modernizácie vývarovní (cca 600 tis. eur na 1 vývarovňu), čo dočasne zvýši 

náklady na stravovanie seniorov. Alternatívu zabezpečovania stravy vo vlastnej réžii podporil p. 

Fabián, investícia do vývarovne sa v porovnaní s predpokladanou stratou pri externom 

dodávateľovi 50 tis. eur /ročne. vráti mestu za 12 rokov.  P. Holkovič uviedol, že pri 

zabezpečovaní stravovania zo strany SSS je tiež väčšia garancia zachovania cien obedov, nakoľko 

nákupy potravín sú realizované cez verejné obstarávanie.  

 Aktivita 2.3.2 Modernizácia vývarovne pre seniorov (ak vyplynie z analýzy) -  aktivita zatiaľ nie je 

naplánovaná v rozpočte samosprávy ani SSS na roky 2018 a 2019. 

 Aktivita 3.1.1 Implementácia jednotlivých aktivít navrhnutých v rámci PAS - o realizácii 

jednotlivých aktivít naplánovaných na rok 2017 v rámci program PAS informovala p. Peciarová.  

 Aktivita 3.2.1 Predkladanie pripomienok a stanovísk Rady pre seniorov k návrhom VZN – v tomto 

roku Rada seniorov pripomienkovala VZN k malometrážnym bytom. Podklady má k dispozícii p. 

Lackovič z bytového referátu OS.  

 Aktivita 3.3.1 Realizácia projektu Karta Trnavčana - zľavy na kultúrne, športové a spoločenské 

podujatia – projekt Karta Trnavčana sa intenzívne pripravuje, jej spustenie sa predpokladá v r. 
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2018. Karta Trnavčana bude prinášať výhody a zľavy nielen pre seniorov, ale pre všetkých 

obyvateľov Trnavy.   

3. Podnety členov pracovnej skupiny – diskusia 

- V rámci diskusie p. Nagyová z TTSK informovala, že VÚC organizuje dňa 26.10. podujatie pre 
seniorov v rámci kraja. V rovnakom termíne (25. a 26.10.) sa koná aj Veľtrh pre seniorov, ktorý už 
tradične organizuje Mesto Trnava.  

- Katarína Levická z TU uviedla, že v spolupráci s Kanceláriou Zdravé mesto plánujú nové projekty 
zamerané na prepájanie generácií a osvetu (napr. cez videá v MHD). 

- P. Janček informoval, že v nastávajúcom období ZpS plánuje realizovať vŕtanie studní a opravu 
výťahov. Neustále pretrváva problém s nedostatkom ošetrovateľov v zariadení, dôvodom je 
najmä ich nízke finančné ohodnotenie.  

- V tejto súvislosti p. Reisingerová z n. o. Seniorka uviedla, že slovenské  opatrovateľky sa začínajú 
vracať zo zahraničia domov. Dôvodom je zníženie ich platov v zahraničí, čo spôsobil prílev lacnej 
pracovnej sily z Ukrajiny.    

Na záver p. Žišková informovala, že ďalšie stretnutie pracovnej skupiny bude na začiatku 
kalendárneho roka 2018. V 1. kvartáli 2018 budú vyhodnotené aktivity KPSS za rok 2017 a pripravená 
Informatívna správa o priebežnom plnení KPSS, ktorá bude predložená na rokovanie MZ.   

 

Príloha:  Návrh akčného plánu pre oblasť Seniori na rok 2018     

Zapísala: Jana Žišková, odbor sociálny MsÚ 

 

 


