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Silné stránky Slabé stránky 

- existencia denných centier pre seniorov 
v jednotlivých mestských častiach Trnavy 

- denné centrá vytvárajú podmienky pre 
stretávania sa seniorov a tým aj ich sociálnu 
inklúziu 

- ústretovosť a pomoc mesta seniorom, 
sprostredkovanie služieb  

- odbornosť zamestnancov odboru sociálneho 
MsÚ v Trnave – orientácia v legislatíve 

- mesto Trnava má: 
o  vlastnú opatrovateľskú službu 
o  zariadenie pre seniorov 
o  zariadenie opatrovateľskej služby   
o  jedálne pre seniorov  
o  denné centrá pre seniorov  
o  malometrážne nájomné byty určené 

(nielen) pre seniorov  
o  ubytovňu 

-  mesto Trnava má taktiež:  
o Sprievodcu sociálnymi službami  
o vlastné mesačné periodikum – Novinky 

z radnice 
o regionálnu mestskú televíziu  
o webovú stránku 

- mesto Trnava podporuje aktívny život 
seniorov (poskytuje napr. vstupenky do kina 
Hviezda a mestského amfiteátra, daňové 
úľavy, možnosť navštíviť plaváreň a pod.)  

- existencia Senior fit parkov 
- pravidelné oceňovanie seniorov pri dosiahnutí 

ich okrúhleho životného jubilea 
- pravidelné organizovanie preventívnych akcií 

v rámci Zdravého mesta v spolupráci 
s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva, ktorých sa zúčastňujú 
predovšetkým seniori 

- organizovanie kultúrnych a športových 
podujatí pre seniorov (raz ročne sa organizuje 
seniormi veľmi obľúbený Veľtrh seniorov) 

- spolupráca mesta, Strediska sociálnej 
starostlivosti a organizácií zastupujúcich 
seniorov 

- vznik Rady seniorov  
- pružná komunikácia spolupráca s Jednotou 

dôchodcov Slovenska a odborom sociálnym 
MsÚ Trnava 

- spolupráca MsÚ Trnava a Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva  v Trnave 

- existencia Univerzity tretieho veku  

- absencia poskytovania terénnej 
opatrovateľskej služby počas víkendov   

- obmedzenie terénnej opatrovateľskej služby 
na 7,5 hodiny denne 

- absencia a nízke povedomie o možnosti 
využitia odľahčovacej služby  

- nedostatočná kapacita denného stacionára 
- nízke povedomie o možnostiach poskytovania 

sociálnych služieb pre seniorov  
- absencia špecializovaného denného 

stacionára, resp. špecializovanej 
služby/zariadenia pre seniorov 

- nedostatočná úroveň dobrovoľníctva 
- nedostatok seniorov, ktorí by chceli a mohli 

pôsobiť ako dobrovoľníci  
- nedostatočné špecializované poradenstvo pre 

rodinných príslušníkov seniorov  
- nedostatočná úroveň prepojenia seniorov 

(prijímateľov sociálnych služieb) a organizácií 
a zariadení poskytujúcich sociálne služby 
seniorom 

- nedostatočná informovanosť okrajových časti 
mesta 



  

 

Príležitosti Ohrozenia 

- organizovanie Akadémie tretieho veku 
- zapojenie seniorov do dobrovoľníctva 
- rozvoj dobrovoľníctva (vo všeobecnosti) 
- vznik organizácie, ktorá bude zabezpečovať 

dovoz obedov pre seniorov 
- využívanie národných projektov 

a štrukturálnych fondov EÚ pre rozvoj 
terénnej sociálnej práce (TSP) a iných 
sociálnych služieb 

- rozvoj asistenčných/sprievodcovských služieb  
- podpora tretieho sektora  
- podpora príležitostí pre rozvoj sociálnych 

služieb, ktoré sú primárne zamerané na 
seniorov  

- mapovanie potrieb seniorov, ktorí sú 
v domácom prostredí 

- starnúca populácia  
- nestabilná legislatíva 
- nízke právne povedomie a slabá ochrana 

seniorov pred „šmejdmi“ a inými podvodnými 
konaniami  

- nedostačujúca kapacita (pobytových 
a denných zariadení) vzhľadom na zvyšujúci 
sa počet seniorov  

- absencia špecializovaného zariadenia pre 
agresívnych a neprispôsobivých seniorov  

- akútna potreba odľahčovacej služby 

 

 


