
Záznam z 1. pracovného stretnutia skupiny SENIORI  v rámci implementácie Komunitného plánu 

sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 

__________________________________________________________________________________ 

Termín:  3. apríla 2017 o 10.00 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 
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 Monitoring plnenia KPSS – priebežne počas roka  

Priebežný monitoring bude prebiehať v rámci stretnutí pracovných skupín.  

 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 

Vedúca oboru sociálneho Mgr. Huňavá informovala o Pláne aktívneho starnutia na rok 2017, kde bola 

dohodnutá spolupráca na jednotlivých aktivitách. Mgr. Žišková, koordinátorka KPSS informovala 

o aktivitách zahrnutých v akčnom pláne KPSS na rok 2017 za oblasť SENIORI, ktoré sú rozdelené do 3 

priorít: 

1. Posilniť komunitný charakter sociálnych služieb pre seniorov  

2. Zvyšovať kvalitu a kapacitu sociálnych služieb pre seniorov  

3. Podporovať aktivizáciu seniorov v komunitnom prostredí  

5. Podnety členov pracovnej skupiny – diskusia 

- Vzhľadom na avizovanú novelu Zákona o sociálnych službách, v rámci ktorej má byť riešené aj 

financovanie opatrovateľskej služby, sa pracovná skupina dohodla, že sa aktivita naplánovaná 

v KPSS  1.1.1 Vytvorenie modelu opatrovateľskej služby na území mesta v spolupráci s neverejnými 

poskytovateľmi  bude realizovať až po novelizácii zákona. 

 

- Mgr. Nagyová (TTSK)  informovala o pripravovanej konferencii venovanej autizmu, keďže neustále 

narastá počet detí s touto diagnózou. Naplánované je otvorenie denného centra pre autistov, 

ktoré bude patriť pod DSS v Galante. Pre integráciu osôb so ZP zabezpečil  TTSK  v Dome hudby na 

ulici M. Sch. Trnavského v Trnave čajovňu TU A TERAZ, kde sú vytvorené chránené pracovné 

miesta pre osoby so ZP. TTSK pravidelne  finančne podporuje subjekty pôsobiace na území mesta 

(Centrum pomoci pre rodinu, Centrum Koburgovo, Z. z. Rodina a iné). V rámci trnavského kraja 

zároveň TTSK plánuje podporiť zriadenie a prevádzku 2 centier včasnej intervencie.  

 

- V súvislosti s témou autizmu sa p. Reisingerová (Seniorka) podelila o pozitívnu skúsenosť z mesta 

Turnov (ČR), kde navštívila triedu pre autistov, ktorá bola vytvorená v rámci bežnej ZŠ. Vďaka 
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vyškolenému pedagogickému personálu a individuálnemu prístupu sa podarilo vytvoriť optimálne 

podmienky na vzdelávanie detí s autizmom v bežnej ZŠ.  

 

- p. Reisingerová (Seniorka) informovala, že evidujú nárast počtu záujemcov o opatrovateľskú 

službu. V súvislosti s avizovaným zvýšením príspevku na opatrovanie v rámci novely Zákona 

o sociálnych službách sa môže počet záujemcov o opatrovateľskú službu ešte viac navýšiť. 

Momentálne majú približne 100 klientov, z toho je 17 z Trnavy.  

 

- Mgr. Holkovič (Stredisko sociálnej starostlivosti) informoval, že stredisko poskytuje opatrovateľskú 

službu pre približne 120 klientov. V rámci zabezpečovania stravovania pre seniorov stredisko 

a Trnavská arcidiecézna charita zaznamenali záujem klientov mať možnosť výberu z ponuky 

viacerých jedál. Seniori tiež očakávajú vyššiu kvalitu stravy.  

 

- Mgr. Levická, PhD. z Trnavskej univerzity informovala o príprave študijného programu pre 

seniorov. Informovala o návrhu programu Adoptuj si seniora, pri ktorom by bola vhodná 

spolupráca medzi seniormi a napr. školami. V rámci spolupráce by sa mohli seniori socializovať 

a zároveň odovzdávať deťom svoje skúsenosti a rôzne zručnosti. 

 

- Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční v júni 2017.  

 

Príloha:  Vzor projektového listu 

Zapísali: Jana Žišková a Miroslav Lackovič, odbor sociálny MsÚ  

 

 

 

 


