
Záznam z 1. pracovného stretnutia skupiny OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM v rámci 

implementácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 

__________________________________________________________________________________ 

Termín:  5. apríla 2017 o 15.00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program stretnutia:  

1. Prepojenie strategických dokumentov mesta Trnavy venovaných sociálnej oblasti 

Strategické dokumenty mesta, ktoré sa dotýkajú sociálnej oblasti: Program hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja mesta, Komunitný plán sociálnych služieb mesta a programový rozpočet mesta. 

Tieto dokumenty musia byť prepojené, kompatibilné a vzájomne sa doplňujúce. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (PHSR) - je hlavný strategický 

dokument mesta, ktorý definuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja mesta. Určuje kľúčové 

disparity a hlavné faktory rozvoja v hlavných oblastiach života v meste, pričom jednou z týchto oblastí 

je aj sociálny rozvoj. Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) je strednodobý strategický dokument 

špecificky zameraný na rozvoj sociálnych služieb v danom území v súlade s potrebami obyvateľov. 

Podrobnejšie analyzuje a vypracúva rozvojové stratégie pre jednotlivé cieľové skupiny v spolupráci s 

prijímateľmi a poskytovateľmi sociálnych služieb.  

V KPSS sú zahrnuté všetky aktivity/projekty aktérov zapojených do procesu komunitného plánovania, 

ktorých realizácia je naplánovaná v horizonte rokov 2017 – 2020 (spolu 150 aktivít).  Do akčného 

plánu PHSR boli preklopené najdôležitejšie aktivity /projekty v oblasti sociálneho rozvoja, ktoré boli 

zadefinované v rámci KPSS. (spolu približne 30 aktivít).  

Aktivity navrhnuté v PHSR a v KPSS, gestorom alebo partnerom ktorých je Mesto Trnava, musia byť 

zároveň preklopené do programového rozpočtu mesta s cieľom zabezpečiť ich financovanie.  

2. Proces implementácie Komunitného plánu sociálnych služieb a zapojenie odborných skupín 

KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 bol schválený uznesením MZ mesta Trnava č. 571 dňa 28. 2. 

2017. Schválením dokumentu v mestskom zastupiteľstve začala fáza jeho realizácie, ktorá potrvá do 

roku 2020. Zahŕňa samotnú realizáciu stratégie a napĺňanie plánu prostredníctvom implementácie 

jednotlivých aktivít, tvorbu ročných akčných plánov, priebežné vyhodnocovanie plánu (monitoring a 

hodnotenie), informovanie verejnosti o uskutočňovaní KPSS, vyhľadávanie a zapájanie nových 

partnerov a v prípade potreby uskutočňovanie zmien v pôvodnom dokumente. KPSS bude 

implementovaný formou realizácie ročných akčných plánov (na roky 2017, 2018, 2019 a 2020). Počas 

celej doby implementácie budú fungovať pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti KPSS, ktoré sa budú 

stretávať v pravidelných intervaloch (kvartálne). 

Harmonogram implementácie KPSS:  

 Kompletizácia a zverejnenie Akčného plánu na daný rok – do 31. januára daného roka  

 Implementácia aktivít zaradených v akčnom pláne – v priebehu celého kalendárneho roka 

 Monitoring plnenia KPSS – priebežne počas roka  

Priebežný monitoring bude prebiehať v rámci stretnutí pracovných skupín.  



2 
 

 Vyhodnotenie plnenia akčného plánu za daný rok – do 31.3. nasledujúceho roka  

Za vyhodnotenie plnenia KPSS bude zodpovedná Monitorovacia skupina, ktorá bola 

vytvorená v rámci prípravy KPSS. Monitorovacia skupina každoročne spracuje Informatívnu 

správu o plnení KPSS, ktorá bude predkladaná na rokovanie MZ mesta Trnavy. 

 Príprava ročného akčného plánu -  II. polrok predchádzajúceho roka  

Príprava akčného plánu bude realizovaná  v rámci pracovných skupín. 

 Preklopenie aktivít KPSS, ktorých garantom je Mesto Trnava, do návrhu programového 

rozpočtu na nasledujúci rok – k 31. 8.   

3. Projektové listy k jednotlivým aktivitám zaradeným do KPSS a PHSR 

Pre každú aktivitu/projekt je potrebné vyplniť samostatný projektový list, ktorý bude obsahovať 

základné informácie o aktivite. Vyplnenie projektového listu k jednotlivým aktivitám zabezpečia 

garanti aktivít v termíne do 31.5.2017, pričom vyplnený projektový list zašlú elektronicky na adresu 

jana.ziskova@trnava.sk. Formulár projektového listu tvorí prílohu tohto záznamu. V prípade, že 

aktivita bola zaradená do KPSS a zároveň do PHSR, vyplnia garanti projektový list iba 1-krát.  

4. Implementácia aktivít naplánovaných na rok 2017 

Zástupcovia jednotlivých subjektov informovali prítomných o aktivitách, ktoré boli zaradené do 

akčného plánu KPSS na rok 2017.  

5. Podnety členov pracovnej skupiny – diskusia 

- Iveta Miterková (OSaŽP, MsÚ Trnava) v súvislosti s naplánovanou aktivitou v rámci KPSS 3.2.1 

Vytvárať vodiace línie, varovné a signálne pásy pre zrakovo postihnuté osoby na chodníkoch 

navrhla stretnutie s Úniou nevidiacich a slabozrakých a spoločné zmapovanie situácie v meste 

s cieľom zadefinovať, kde by nevidiaci najviac potrebovali vodiace línie. Zmapovanie bariér v 

meste tiež navrhla realizovať v spolupráci s Klubom vozíčkarov tak, ako sa konalo v minulosti.  

 

- V nadväznosti na tému bariér v meste informovala p. Podzimková (ZPCCH – KK Trnava) o zlej 

situácii na ulici Vančurova, kde autá parkujúce na oboch stranách zaberajú veľkú časť chodníkov 

a znemožňujú prechod pre vozíčkarov i kočíky. Zamestnanci MsÚ odporučili nesprávne 

parkovanie vozidiel riešiť nahlásením podnetu na mestskú políciu alebo na odkaz pre starostu.  

 

- P. Balažovičová (Denný stacionár Náš dom) informovala, že vyhláška MZ SR, ktorá nadobudla 

účinnosť od 01.10.2016, je veľmi prísna. Ukladá zariadeniam sociálnych služieb (ktorými sú aj 

denné stacionáre) mať lôžko alebo polohovateľné kreslo pre každého klienta a plochu 

spoločenskej miestnosti 3 m2 na klienta. Povinnosť mať lôžko pre každého klienta by mala byť 

zjemnená na povinnosť mať 1 lôžko pre 2 klientov v rámci aktualizácie vyhlášky, ktorá sa 

pripravuje v blízkej dobe.  

 

- V súvislosti s aktivitou 1.2.1 Vytvorenie služby včasnej intervencie (CVI) v rámci Sociálneho centra 

p. Šimončičová (CŠPP) informovala, že centrum poskytuje službu včasnej intervencie 

ambulantnou formou vo svojich priestoroch. Upozornila na vyskytujúci sa problém, keď rodičia 

doma s dieťaťom necvičia alebo dieťa odmieta cvičiť v domácom prostredí, iba v centre pod 

dohľadom odborníka. Prof. Levická prítomných informovala, že naplánované CVI  sa bude 
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zameriavať prioritne na terénnu prácu priamo v rodinách.  Činnosť CŠPP a CVI sa budú vzájomne 

dopĺňať.  

 

- P. Remenárová (ÚNSS KS Trnava) informovala o projekte Zdravé oči už v škôlke, do ktorého je ich 

organizácia zapojená. Ide o program s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne 

merania zraku v materských školách. Skríningové merania zrakových parametrov sa realizuje 

deťom od 3 do 6 rokov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou 

spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Včasné 

diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové. 

 

- Mgr. Žišková (koordinátorka KPSS) informovala prítomných o ponuke redakcie Noviniek 

z radnice vytvárať priebežne v periodiku priestor pre predstavenie subjektov a združení 

pôsobiacich  v sociálnej oblasti. V tejto súvislosti prítomní vyjadrili súhlas s postúpením databázy 

kontaktov na členov pracovnej skupiny redakcii Noviniek z radnice.  

 

- Prof. Levická odporučila subjektom robiť fotodokumentáciu z jednotlivých aktivít, ktorú bude 

možné využiť pri vyhodnocovaní plnenia KPSS i pri propagácii činnosti subjektov v soc. oblasti.  

 

- Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční v júni 2017.  

 

Príloha:   Vzor projektového listu 

Zapísali: Jana Žišková a Mária Peciarová, odbor sociálny MsÚ 

 


