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Príloha 

Vyhodnotenie aktivít zaradených do Akčného plánu KPSS na rok 2017 

 

1. Oblasť: Deti, mládež a rodina 
 
Priorita 1: Vybudovať základnú sieť služieb na podporu rodín s deťmi 
 

 
Opatrenie 1.1 Vytvorenie služby včasnej intervencie 

Aktivita 
Predpokladané 

/ skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy* 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

1.1.1 Vytvorenie partnerstva pre 
zabezpečenie služby včasnej 
intervencie 

0,- € / 
0,- € 

-- 2017 
Nadácia Socia / 
Mesto TT, MVO, 

FO 

uzatvorené 
partnerstvo 

1 1 

Cieľ aktivity: Vytvorenie partnerstva pre zabezpečenie služby včasnej intervencie - zriadenie neziskovej organizácie, ktorá bude zabezpečovať poskytovanie služby 
včasnej intervencie na území mesta Trnavy.  

Vyhodnotenie plnenia: V r. 2017 Mesto Trnava v spolupráci s nadáciou SOCIA realizovali prípravné aktivity smerujúce k vytvoreniu Centra včasnej intervencie Trnava 
(CVI Trnava) s pôsobnosťou pre Trnavský kraj. Do spolupráce sa zapojili aj Mestá Hlohovec a Piešťany. Výsledkom dohodnutej spolupráce bolo zriadenie novej neziskovej 
organizácie – Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o. (dátum registrácie: 6.12.2017) zriaďovateľom ktorej sú: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, OZ 
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/ alebo hydrocefalus a Mgr. Andrea Lehenová, PhD. (pozn. riaditeľka CVI Trnava). Zapojené samosprávy majú svojich zástupcov           
v správnej rade n. o. a plánujú podporiť novovznikajúcu službu zo svojich rozpočtov. Služba včasnej intervencie - terénna forma bola zapísaná do Registra poskytovateľov 
sociálnych služieb 18. januára 2018, pričom samotné spustenie činnosti CVI Trnava je naplánované v 1. kvartáli 2018. 

 

 
Opatrenie 1.2 Rozvoj nízkoprahových denných centier pre deti a rodinu 

Aktivita 
Predpokladané/ 

skutočné  
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia 
s rozdelením na 

sumy* 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.2.2 Podpora nízkoprahových 
aktivít pre deti a rodinu 
prostredníctvom programu 
Prorodinne orientované mesto               
v lokalite Coburgova 

 
 

12 000,- €  / 
 9 000,- € 

 
 

TTSK/ 8 300,- € 
Mesto TT/  

700,- € 

2017 – 2020 
Centrum 

Koburgovo, 
n. o. / Mesto TT 

periodicita 
rozvojových 

krúžkov pre deti 
z Coburgovej 
ulice týždenne 

 

4 

 
 
4  

Cieľ aktivity: Realizácia krúžkov a voľnočasových aktivít pre deti v predškolskom a školskom veku, ktoré žijú v prostredí rómskej komunity na Coburgovej ulici v Trnave a 
poskytovanie základného sociálneho poradenstva ich rodičom  zameraného na výchovu detí a prevenciu pred sociálnopatologickými javmi. 
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Vyhodnotenie plnenia: V r. 2017 boli v rámci centra Koburgovo zrealizované nízkoprahové krúžky pre deti v predškolskom a školskom veku z Coburgovej ulice, ktoré 
viedli odborní pracovníci. Sociálni pracovníci rodičom poskytovali poradenstvo zamerané na výchovu detí a prevenciu pred sociálnopatologickými javmi. Lektori krúžkov si 
pripravovali pre deti rôzne aktivity, napríklad so zameraním na pohyb (tanec a pohybové hry), rozvoj talentov (hudba a spev, kreslenie, anglický jazyk), na podporu 
pozitívnych vzájomných vzťahov a vzťahov k živej prírode. V rámci programu prorodinne orientované mesto centrum Koburgovo uskutočnilo počas cez letných prázdnin 6 
jednodňových výletov pre rodiny do Piešťan a Šaštína. Zúčastnilo sa ich 100 klientov. Rodičia boli aktívne zapojení do príprav a realizácie výletov. Počas výletov lektori 
podporovali rodinné väzby účastníkov a pozitívne vzájomné vzťahy. Pre deti pripravili tvorivé aktivity a interaktívne hry. 

 

 
Opatrenie 1. 3 Koordinácia aktivít v oblasti SPODaSK v spolupráci s ÚPSVaR Trnava 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné náklady 
za r. 2017 

Zdroje krytia 
s rozdelením na 

sumy* 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.3.1 Zastabilizovanie služieb 
Poradenského centra Úsmev 
ako dar 

 
18 000,- € 

 / 12 000,- €  

 
Implementačná 

agentúra MPSVaR SR 
/ 12 000,- € 

2017 – 2020 

Úsmev ako dar / 
TTSK, ÚPSVaR 
TT, Mesto TT 

a i. 

celoročná 
prevádzka 

poradenského 
centra 

 

áno 

 
 

áno 

Cieľ aktivity: Projekt má dva hlavné ciele: A) Úprava rodinného prostredia a obnova funkcií rodín s deťmi z celého TTSK, ktoré sa nachádzajú v prechodnej alebo 
dlhodobej kríze. Odstránenie negatívnych  vplyvov, ktoré túto situáciu spôsobili a predchádzanie sociálno-patologickým javom u jednotlivých rodín. B) Začlenenie sa 
mladých ľudí po ukončení náhradnej starostlivosti alebo náhradnej rodinnej starostlivosti do spoločenského a pracovného života. Eliminácia patológie, pomoc klientovi k 
jeho nezávislosti od iných ľudí, podporovanie osobnostného rastu klienta, mobilizácia „zdravých“ zdrojov prirodzeného prostredia klienta. 

Vyhodnotenie plnenia: Hlavným cieľom v r. 2017 bolo nájsť finančné zdroje na celoročnú prevádzku Poradenského centra Úsmev ako dar pre ohrozené rodiny 
a zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov. Tento zámer sa podarilo naplniť vďaka projektu Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín v Trnavskom kraji (projekt PODPORA 
1), ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVaR SR. Projekt je zameraný na biologické ohrozené rodiny a realizuje sa 
v období september 2017 - jún 2021. V rámci projektu sú zabezpečení dvaja odborní pracovníci na polovičný úväzok (psychológ a sociálny pracovník), ktorí budú pracovať  
v tíme. V rámci projektu je naplánovaná práca s rodinami v kríze, a to formou terénnej práce priamo v rodine, ambulantnou formou (v Poradenskom centre) a mobilným 
poradenstvom v rámci Trnavského kraja. Vyhľadávanie rodín v kríze sa realizuje aj v spolupráci s odborom sociálnym MsÚ Trnava.  

 

 
Opatrenie 1.4 Rozšírenie a skvalitnenie terénnej sociálnej práce v rodinách 

Aktivita 
Predpokladané/ 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia 
s rozdelením na sumy* 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.4.1 Terénna sociálna práca 
zabezpečovaná 
Nízkoprahovým centrom MAK 

 
26 000,- € 

/ 26 600,- € 

TTSK/ 16 596,- €  
 Úrad vlády SR/ 2700,- €,  

Mesto TT/ 1 600,- €,  
MŠVVaŠ SR/ 2 500,- €  

vlastné zdroje/ 3 204,- € 

2017 – 2020 

Úsmev ako 
dar / TTSK, 

Mesto TT, iný 
partner 

celoročná 
činnosť centra 

MAK 
áno áno 
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Cieľ aktivity: Cieľom projektu je práca s komunitou žijúcou na Coburgovej ulici v Trnave. Nízkoprahové centrum MAK zabezpečuje dennú činnosť pre deti a rodiny 
z marginalizovanej rómskej komunity, poskytuje sociálne poradenstvo pre rodičov, intenzívnu terénnu sociálnu prácu s rodinami, rozvojovú činnosť pre deti a mládež a 
prípravu detí na školskú dochádzku. Centrum MAK je otvorené každý pracovný deň, aby mali deti možnosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne a pozitívne. Centrum realizuje 
rôzne aktivity a krúžky pre deti vo veku od troch rokov, kde ich pravidelnou činnosťou podporuje v rozvoji ich motorických zručností, rozvíja kognitívne zručnosti a učí ich 
základom slušného správania 

Vyhodnotenie plnenia: Počas r. 2017 sa podarilo zastabilizovať tím pracovníkov nízkoprahového centra MAK (dve sociálne pracovníčky, manažérka trnavskej pobočky 
SPDDD Úsmev ako dar) a bola vytvorená aj pozícia sociálneho poradcu, vďaka čomu sa činnosť v centre stala profesionálnejšou a systematickejšou. Centrum získalo 
stabilných dobrovoľníkov na klubové činnosti a iné aktivity. V rámci práce s rodinou bolo poskytované najmä sociálne poradenstvo, sprevádzanie a  terénna sociálna práca 
priamo v rodinách rómskej komunity. Centrum nadviazalo spoluprácu s obchodným reťazcom Tesco s cieľom zamestnávania obyvateľov z Coburgovej ulice. V rámci 
činnosti centra bola tiež realizovaná príprava detí a mládeže na vyučovanie, prebiehali voľnočasové kluby, uskutočnili sa víkendové pobyty, letný rozvojový pobyt pre rodiny 
a výlety pre deti a rodiny. Centrum MAK  intenzívne spolupracovalo aj s centrom Koburgovo. 

1.4.2 Podpora rozvoja sociálnej 
práce v rodinnom prostredí 
klientov v oblasti sociálnych vecí 
a rodiny 

 
--- 
 

OP ĽZ (národný 
projekt)/ 95% 

štátny rozpočet /5% 
2017 – 2020 ÚPSVaR TT 

počet osôb, ktoré 
využili dané 

služby 
-- 

 
741 

Cieľ aktivity: Podpora komplexného prístupu v poskytovaní pomoci klientom odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR TT prostredníctvom rozvoja sociálnej práce                     
v prirodzenom prostredí klientov jednotlivých oddelení odboru, a to: oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, oddelenia 
peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkovej činnosti a oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s ťažiskom na 
prepájanie plánovania a realizovania opatrení tak finančného (napr. dávky) ako aj nefinančného charakteru (napr. opatrenia SPODaSK).   

Vyhodnotenie plnenia: V projekte Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny sa realizujú naplánované činnosti                   
v zmysle jeho cieľov a zamerania. Projekt je realizovaný s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom v rámci pôsobnosti ÚPSVaR Trnava sa jeho činnosti vykonávajú v okrese 
Trnava. Nie je preto možné pre potreby KPSS mesta Trnava definovať jeho výstupy a náklady iba v rámci mesta Trnava. Dosiahnutá hodnota ukazovateľa (počet osôb, 
ktoré využili dané služby) je za okres Trnava. 

1.4.4 Realizácia terénnej 
sociálnej práce Centrom 
Koburgovo na sídlisku 
Linčianska 

12 000,- € / 8 300,- €  TTSK/ 8 300,- € 2017 – 2019 
Centrum 

Koburgovo, 
n. o. 

počet klientov 
ročne 

120 200 

Cieľ aktivity: Zlepšenie postavenia detí v školskom systéme a zlepšenie životnej úrovne rodín v nepriaznivej situácii za ich aktívnej účasti. Vďaka návštevám rodín v ich 
domácom prostredí sa im otvárajú možnosti lepšieho zvládania svojich problémov, uplatňovania svojich práv a plnenia povinností. Cieľom je poskytovať sociálne 
poradenstvo priamo v teréne, pomáhať pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov rodinám, sprevádzať deti zo soc. znevýhodneného prostredia do vzdelávacích 
zariadení, sledovať proaktívnosť postojov rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania, zisťovať priamo v teréne životnú úroveň v rodinách, dochádzku detí do škôl, záujem                 
o predškolské vzdelávanie a o aktivity pre rodiny, zisťovať zamestnanosť rodičov a ich schopnosť zabezpečenia vzdelávacích podmienok v rodinnom prostredí.  

Vyhodnotenie plnenia: Sociálni poradcovia z Centra Koburgovo v priebehu r. 2017 denne navštevovali klientov v domácom prostredí, kde ich informovali o prebiehajúcich 
aktivitách v komunitnom centre a pomáhali im riešiť aktuálne problémy. Klientom bolo poskytnuté poradenstvo napríklad súvisiace s hľadaním si zamestnania, riešenia 
vstupu dieťaťa do MŠ, riešenia dlhov v komunikácii s exekučným úradom a centrom právnej pomoci, s hľadaním bývania, riešenia výchovných problémov detí a ich 
prospechu, podaním návrhu na výživné. Pomoc pri ochrane práv a právom chránených záujmov bola poskytnutá klientom spisovaním rôznych žiadostí a komunikáciou                
s úradmi (napr. podávanie žiadosti o pridelenie bytu, o starobný a invalidný dôchodok, o splátkový kalendár a podobne). 
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Opatrenie 1.5 Zabezpečenie dostupnosti odľahčovacej služby 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy* 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.5.1 Nastavenie modelu 
zabezpečenia odľahčovacej 
služby pre rôzne cieľové skupiny 
na území mesta 

0,- € /  
0,- € 

--- 2017 
Mesto TT / 

TTSK, neverejní 
poskytovatelia 

vytvorené 
pravidlá 

áno nie  

Cieľ aktivity: Odľahčovacia služba je sociálna služba určená občanom (domácim opatrovateľom), ktorí opatrujú inú fyzickú osobu, na nevyhnutý odpočinok s cieľom 
udržania ich fyzického a duševného zdravia. Nepretržitá starostlivosť o člena rodiny (najmä imobilného) je spravidla fyzicky i psychicky veľmi náročná a vyčerpávajúca, 
preto je podpora pre domácich opatrovateľov vo forme odľahčovacej služby dôležitá. V súčasnosti je táto služba v Trnave poskytovaná iba v obmedzenej miere, rieši sa 
spravidla umiestnením opatrovaného člena rodiny do pobytového zariadenia (napr. Zariadenie pre seniorov). Cieľom aktivity je preto nastavenie modelu zabezpečenia 
odľahčovacej služby pre rôzne cieľové skupiny na území mesta v spolupráci verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich v Trnave tak, aby 
dokázala pokryť dopyt po tejto službe.   

Vyhodnotenie plnenia: Z dôvodu nárastu počtu klientov a agendy na odbore sociálnom MsÚ a vzhľadom na novelizáciu zákona o sociálnych službách sa aktivita v r. 2017 
nezrealizovala. Vzhľadom na dôležitosť tejto služby pre domácich opatrovateľov je aktivita presunutá na r. 2018. 

 

 
Opatrenie 1.6 Podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy* 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.6.1 Prieskum záujmu rodín o 
poskytovanie služby v jasliach 

300,- € /  
0,- €  

Mesto TT 2017 – 2018 Mesto TT 
počet 

záujemcov           
o službu jaslí 

-- -- 

Cieľ aktivity: Zmapovanie záujmu rodín žijúcich v Trnave o poskytovanie sociálnej služby v jasliach v nadväznosti na legislatívne ukotvenie tejto služby s cieľom  reagovať 
na prípadný dopyt po uvedenej službe. 

Vyhodnotenie plnenia: Novela zákona o sociálnych službách účinná od 1.3.2017 legislatívne ukotvuje poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o dieťa 
do 3 rokov veku dieťaťa (tzv. jasle). Zo zákona vyplýva povinnosť každému poskytovateľovi tejto soc. služby splniť viaceré legislatívne požiadavky na prevádzku jaslí 
a zároveň zaregistrovať danú službu do registra poskytovateľov na VÚC v termíne do 30.6.2018 (v zmysle novely zákona o soc. službách č. 331/2017 Z. z.). Následne MsÚ 
preverí počet a kapacity zaregistrovaných poskytovateľov tejto služby na území mesta.  Prieskum záujmu rodín o uvedenú službu MsÚ zabezpečí v II. polroku 2018 (po 
uplynutí termínu na registráciu služby v jasliach v registri TTSK), kedy už bude zrejmé, koľko zaregistrovaných poskytovateľov tejto služby sa v Trnave nachádza a či ich 
kapacity pokrývajú aktuálny dopyt po danej službe.  

 

 
Opatrenie 1.7 Podpora rozvoja náhradnej rodinnej starostlivosti 
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Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy* 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.7.1 Zastabilizovanie služieb 
Poradenského centra Úsmev ako 
dar 

 
18 000,- €/ 
12 000,- €  

Implementačná 
agentúra 

MPSVaR SR 
/ 12 000,- € 

2017 – 2020 
Úsmev ako dar / 
TTSK, ÚPSVaR, 

Mesto TT 

celoročná 
prevádzka 

poradenského 
centra 

áno 

 
 

áno 

Cieľ aktivity: Pozdvihnutie a osveta náhradných a profesionálnych rodín, ich príprava na konkrétne situácie pri starostlivosti o dieťa, sprevádzanie, podpora, zachovanie a 
rozvoj vzťahov a prirodzeného náhradného prostredia pre dieťa. Vyhľadávanie a príprava záujemcov z Trnavského kraja  na náhradnú rodinnú starostlivosť. 

Vyhodnotenie plnenia: Hlavným cieľom aktivity v r. 2017 bolo nájsť finančné zdroje na celoročnú prevádzku Poradenského centra Úsmev ako dar, ktoré sa v rámci svojej 
činnosti venuje aj podpore náhradných a profesionálnych rodín. Cieľ sa podarilo naplniť vďaka projektu Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Trnavskom kraji 
(projekt PARTNER 3 ), ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVaR SR a bude implementovaný v horizonte 4 rokov. Projekt 
je zameraný na náhradnú rodinnú starostlivosť  - záujemcov o osvojenie, náhradnú osobnú starostlivosť a pestúnsku starostlivosť.  V rámci neho boli zabezpečení dvaja 
odborní pracovníci na hlavný pracovný pomer (psychológ a sociálny pracovník), ktorí budú robiť v tíme. Práca s náhradnými rodinami  je realizovaná formou terénnej práce 
priamo v rodine, ambulantnou formou (v Poradenskom centre) a mobilným poradenstvom v rámci Trnavského kraja. 

 

Priorita 2 Posilniť a rozvíjať preventívne aktivity 

 
Opatrenie 2.1 Podpora rozvoja osvetových a preventívnych programov pre deti, mládež a rodinu 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy* 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.1.1 Rodina v meste – 
prorodinne orientované aktivity 
a podujatia 

5 000,- € /  
2 440,- € 

Mesto TT/ 2 440,- € 2017 – 2020 
Mesto TT / rôzne 

organizácie, 
združenia 

počet 
zrealizovaných 

aktivít ročne 
3 5 

Cieľ aktivity: Vytvorením novej oblasti Prorodinne orientované mesto v rámci dotačného systému mesta podporovať projekty zamerané na udržiavanie funkčnosti a 
súdržnosti rodiny, upevňovanie vzťahových väzieb medzi rodičmi a súrodencami a predchádzanie krízovým situáciám v rodine. Podporou cielených aktivít vytvárať 
priaznivú klímu a podmienky pre život rodín v meste, podporovať biologické a náhradné rodiny vo výkone ich prirodzených funkcií.  

Vyhodnotenie plnenia: V r. 2017 bola v rámci dotačného systému mesta vytvorená nová oblasť Prorodinne orientované mesto (VZN  č.482, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava, účinné od 19.5.2017).  Následne v máji 2017 Mesto Trnava vyhlásilo súťaž o získanie dotácií na aktivity v tejto oblasti, 
pričom na tento účel bola v rozpočte mesta vyčlenená suma 5 000 €. V požadovanom termíne bolo predložených spolu 6 projektov. Počet predložených projektov bol 
ovplyvnený faktom, že v zmysle VZN č. 482 každý subjekt môže predložiť v jednom roku maximálne dve žiadosti o dotáciu, bez ohľadu na oblasti, pričom väčšina 
organizácií predložila svoje žiadosti ešte na začiatku roku 2017 do iných oblastí. Z predložených projektov bolo schválených spolu 5 projektov v celkovej sume 2440,- €. 
Aktivita bude pokračovať aj v r. 2018.  

2.1.2 Realizácia osvetových a 
preventívnych aktivít v rámci 
projektu Zdravé mesto 

7 000,- €/  
8 528,- € 

Mesto TT 2017 – 2020 
Mesto TT /  
ZŠ, MVO 

počet 
zrealizovaných 

5 15 
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aktivít ročne 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu Zdravé mesto je kvalitnejší, zdravší a spokojnejší život obyvateľov mesta Trnava. V rámci svojich aktivít sa zameriava na oblasti života 
obyvateľov a návštevníkov mesta, ktoré majú vplyv na zdravie a kvalitu života v meste (zdravie, drogová prevencia, participácia obyvateľov, alternatívna doprava a pod.)           
s cieľom podpory udržateľného rozvoja. Aktivity Zdravého mesta sa realizujú formou osvetových, vzdelávacích a participatívnych podujatí. 

Vyhodnotenie plnenia: V rámci projektu Zdravé mesto Trnava sa počas roka 2017 uskutočnili viaceré osvetové a preventívne aktivity zamerané na zdravie a zdravý 
životný štýl:  

- Aerobikový maratón pre základné a stredné školy v Mestskej športovej hale.  
- Začiatkom apríla sa mesto Trnava v spolupráci s Ligou proti rakovine zapojilo do zbierky Deň narcisov 2017.  
- V spolupráci s Centrom voľného času – Kalokagatia boli uskutočnené aktivity pre deti z materských a základných škôl zamerané na podporu ochrany životného 

prostredia - výtvarná súťaž pre 8. a 9. ročník Zem je len jedna, sprievodným programom bol EKOATELIÉR – práca s netradičnými materiálmi, zmyslové artehry, eko- 
omaľovanky, ŽIVOT V LESOCH – aktivity v spolupráci s LESY SR, odštepný závod Smolenice, RECYKLOZÁHRADA – netradičné využitie odpadu v záhrade, NÁJDI SI 
SVOJ STROM – označovanie stromčekov vysadených v predchádzajúcich rokoch v rámci Dňa Zeme. Pre ZŠ, SŠ a osemročné gymnáziá : EKOTOPFILM – KRAJINA 
BEZ TIEŇA – premietanie filmu s ekologickou tematikou. PREDNÁŠKA spojená s besedou s p. Martinom HUNČÁROM - cestovateľom, spisovateľom a lektorom.  

- Pri príležitosti Európskeho dňa obezity sa uskutočnilo osvetové podujatie s cieľom poukázať na problémy s  obezitou, súčasťou boli merania obezity, aktivity pre 
seniorov zamerané na podporu zdravého životného štýlu a pohybu.  

- Športové hry seniorov sa uskutočnili v mesiaci máj za účasti seniorov z denných centier, ale aj seniorov, ktorí nie sú ich členmi (počet zúčastnených - 150 seniorov). 
- Pochod zdravia seniorov sa uskutočnil v rámci Dní zdravia 2017 v mesiaci jún (počet účastníkov - 522 seniorov).  
- Nordic Walking  - v mesiacoch máj – jún 2017 sa realizovalo 15 odborných lekcií s akreditovanou inštruktorkou Slovenskej asociácie Nordic walkingu na Slovensku, 

ktorých sa zúčastnilo 135 seniorov. 
- Tradične sa konalo podujatie Dni zdravia s cieľom priblížiť aktivity zamerané na trvalo udržateľný rozvoj, podporu občianskej spoločnosti, spolupatričnosti a zdravého 

životného štýlu pre všetky generácie. 
- Zrealizovaný bol program Doma na lôžku, ktorý vyšiel v pravidelných cykloch v MTT pod názvom Ranné desaťminútovky a vysiela sa v priebehu celého roka 2018. 

2.1.3 Bližšie k verejnosti – 
organizácia podujatí pre obyvateľov 
mesta s cieľom podpory a ochrany 
verejného zdravia pri príležitosti 
svetových dní 

3 000,- € ročne / 
3 500,- € 

TTSK/ 740,-€ 
Mesto TT/ 2060,- € 
Platba účastníkov 
konferencie / 700, € 

2017 – 2020 

Združenie 
STORM / 

rôzne subjekty     
v meste 

počet 
zrealizovaných 

aktivít ročne 
3 7 

Cieľ aktivity: Realizácia a participácia na rôznych verejných podujatiach zo strany združenia STORM s cieľom informovať a vzdelávať obyvateľov mesta o rôznych témach 
(HIV, HCV, látkové/nelátkové závislosti, zber voľne pohodených injekčných striekačiek, znižovanie rizík v rámci rôznych činností  a pod.). Otváranie tabuizovaných tém, 
diskusia a  poskytovanie anonymného poradenstva. 

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 združenie STORM zorganizovalo tri prednášky pre študentov dvoch vysokých škôl (aktivita 1), v rámci ktorých získali informácie 
o súvislosti  medzi verejným zdravím a činnosťou združenia. Združenie zároveň informovalo o svojej činnosti na Veľtrhu sociálnych aktivít (aktivita 2), ktorý organizovala 
Trnavská arcidiecézna charita (TTACH) a zapojilo sa do výstavy Galérie výklad (aktivita 3), ktorá je k dispozícií už 7. mesiac. Počas Európskeho týždňa boja proti drogám   
v spolupráci s Mestom Trnava združenie zrealizovalo 12 interaktívnych prednášok pre deti i dospelých (aktivita 4). Počas roka združenie zorganizovalo verejný zber voľne 
pohodených použitých ihiel (aktivita 5), na základe ktorého bol osadený prvý bezpečnostný kontajner na sídlisku Linčianska (aktivita 6). Ku koncu roka združenie STORM  
realizovalo po prvýkrát v Trnave verejnú konferenciu KOMPOZIT (aktivita 7). Za uplynulý rok zástupcovia združenia STORM oslovili rôznymi kanálmi cca 700 ľudí, ktorí sa 
dozvedeli o činnosti združenia a/alebo o konkrétnom projekte. 

2.1.4 Kurz finančnej gramotnosti 
pre rodičov 

300,- € 
 / 0,- € 

-- 2017 – 2019 
Centrum 

Koburgovo 
počet stretnutí 

rodičov 
10 0 
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n. o. / TU s lektorom 
ročne 

Cieľ aktivity: Zvyšovanie povedomia účastníkov kurzu o ich každodenných výdavkoch, zvýšenie schopnosti plánovania a stanovenia priorít, schopnosti hľadania zdrojov 
príjmov a schopnosti robiť správne finančné rozhodnutia. Rozvoj prístupu k šetreniu a investovaniu a rozvoj schopností posudzovania rizika súvisiaceho so získaním 
pôžičiek. 

Vyhodnotenie plnenia: V r. 2017 sa aktivita nerealizovala z dôvodu materskej dovolenky lektorky.  

2.1.6 Kurzy praktického rodičovstva 2 400,- €/ 0,- € 
Nadácia 

Renovabis, klient  
2017 – 2020 

Z. z. Rodina / 
Nadácia 

Renovabis 

počet 
účastníkov 
vzdelávania 

ročne 

24 0 

Cieľ aktivity: Zvyšovanie informovanosti rodičov o výchove, poskytovanie možnosti praktických nácvikov s cieľom zlepšovať vzájomné vzťahy v rodine a predchádzať  
výchovným chybám s trvalými následkami. Kurzy praktického rodičovstva realizuje Trnavské materské centrum (jedna z prevádzok Z. z. Rodina) pre mladé rodiny, ktoré 
nemajú ešte dostatok skúsenosti v oblasti výchovy detí. 

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 sa aktivita neuskutočnila z dôvodu nezískania dotácie z  nadácie Renovabis.  

2.1.7 Kurzy prípravy na materstvo 
a dojčenie 
 

420,- €/ 285,- € 
Účastníci kurzov / 

285,- € 
2017 – 2020 

Z. z. Rodina / 
OZ Mamila 

počet 
účastníkov 
vzdelávania 

ročne 

84 

 
 

35 

Cieľ aktivity: Praktická príprava budúcich rodičov na rodičovstvo, zvyšovanie  informovanosti o dojčení a starostlivosti o bábätko, predchádzanie problémom, ktoré vznikajú 
pri dojčení, praktické riešenia potrieb a problémov novorodencov.  

Vyhodnotenie plnenia: Príprava budúcich matiek na materstvo a dojčenie je jednou z pravidelných aktivít  Trnavského materského centra (jedna z prevádzok Z. z. 
Rodina), pričom kurzy sú otvorené aj pre budúcich otcov. V roku 2017 bolo zrealizovaných 7 kurzov po 5 stretnutí, ktorých sa zúčastnilo spolu 35 účastníkov.  Záujem o túto 
aktivitu zo strany rodičov pretrváva. 

2.1.8 Realizácia preventívnych 
programov pre mládež – blok 3 
prednášok – prevencia násilia, 
príprava na manželstvo, ako byť 
úspešný 

700,- € / 300,- € 
Z. z. Rodina/ 

 300,- € 
 

2017 – 2020 
Z. z. Rodina/ 
stredné školy 

počet 
účastníkov 
vzdelávania 

ročne 

600 

 
 

250 

Cieľ aktivity: Z. z. Rodina v rámci svojej činnosti organizuje aj prednášky pre študentov stredných a základných škôl zamerané na prevenciu násilia v rodinách, prípravu na 
manželský život, vytváranie zdravých partnerských vzťahov a dosiahnutie úspechu v spoločenskej a pracovnej oblasti. Cieľom uvedených preventívnych aktivít je 
predchádzať vzniku patologických javov vo vzťahoch a rodine, motivovať cieľovú skupinu k výberu vhodného partnera pre spoločný život a k dosiahnutiu plnohodnotného  
spoločenského a pracovného života. 

Vyhodnotenie plnenia: V priebehu roka 2017 bolo zrealizovaných 10 prednášok na stredných školách s účasťou 250 študentov. Vzhľadom k závažnosti rozoberanej 
problematiky je potrebné pokračovať v preventívnych aktivitách aj v budúcnosti. Projekt bude prebiehať naďalej podľa plánu. 
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2.1.9 Prevencia a eliminácia 
sociálno-patologických javov detí 
a žiakov 

17 880,- €/ 0,- € 

pre mesto Trnava   
TTSK 2017 – 2020 

Centrum 

pedagogicko -

psychologického 

poradenstva 

v Trnave / TTSK 

zrealizovaný 

program 
1 

 

0 

 

Cieľ aktivity: Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rôznych sociálno-patologických javov detí a žiakov realizuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
v Trnave s finančnou podporou TTSK v rámci celého kraja.  

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 bol realizovaný projekt pod názvom Prevencia šikanovania detí a mladých ľudí v okrese Piešťany, ktorého hlavným cieľom  bolo 
zvýšenie informovanosti o problematike šikanovania nielen žiakov, pedagógov ale najmä rodičov, ktorí by mali participovať na vytvorení stratégie prevencie šikanovania. Na 
území mesta Trnavy aktivita v r. 2017 realizovaná nebola.  

2.1.10 Týždeň prevencie sociálno-
patologických javov – prednášky 
pre žiakov ZŠ a SŠ 

830,- € / 830, €  

RÚVZ/ 570,- €, 

TOS/ 180,- €, 

Mesto TT/ 80,- € 

2017 – 2020 
RÚVZ so sídlom 

v Trnave 

počet 
zrealizovaných 

prednášok 
ročne 

10 9 

Cieľ aktivity: Informovanie žiakov prostredníctvom prednášok a besied o sociálno-patologických javoch, najmä o nelátkových závislostiach, kyberšikane a prevencii 
drogových závislostí. 

Vyhodnotenie plnenia: V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám RÚVZ v spolupráci s Kanceláriou Zdravé mesto Trnava a TOS Trnava organizovali aktivity pre 
študentov. Oddelenie výchovy k zdraviu zrealizovalo 9 prednášok s besedami na základných školách a stredných školách Trnave. Zároveň bola rozšírená činnosť v poradni 
prevencie drogových závislostí. 

2.1.11 Prednášková činnosť pre 
MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a verejnosť 
zameraná na prevenciu závislostí 
(tabak, alkohol, drogy) 

1 250,- € / 

 1 250,-€  
RÚVZ/ 1 250,- € 2017 – 2020 

RÚVZ so sídlom 

v Trnave 

počet 
zrealizovaných 

prednášok 
ročne 

15 17 

Cieľ aktivity: Predchádzanie užívaniu návykových látok vrátane alkoholu a tabaku, resp. oddialenie ich užívania do neskoršieho veku, keď sú už dospievajúci relatívne 
odolnejší, obmedzenie alebo zastavenie experimentovania s návykovými látkami, aby sa predišlo škodám na telesnom alebo duševnom stave organizmu. Cieľom prevencie  
je, aby sa cieľová populácia správala zdravšie. 

Vyhodnotenie plnenia: V rámci aktivity boli zrealizované besedy a prednášky pre deti a mládež na základných a stredných školách zamerané na negatívne vplyvy 
užívania návykových látok na zdravie. Zabezpečená bola edukácia o negatívnych vplyvoch užívania návykových látok na zdravie detí a mládeže formou poradenstva 
(odvykanie od fajčenia a prevencia drogových závislostí), poskytnutý bol adresár zariadení zabezpečujúcich ďalšie formy pomoci pri problémoch s alkoholom, drogami a 
tabakom. U mládeže počas preventívnych aktivít (prednášok a besied) bol pozorovaný nárast v oblasti konzumácie alkoholu a víkendových opitostí, preto sa pracovníci 
RÚVZ vo zvýšenej miere zameriavali osobitne na túto oblasť.  

2.1.12 Realizácia projektu Zdravá 
rodina – výchova k 
zodpovednému partnerstvu, 
rodičovstvu a prevencia 

1 500,- € / 528,- €  RÚVZ/ 528,- € 2017 – 2020 
RÚVZ so sídlom 

v Trnave 

počet 
zrealizovaných 

prednášok 

15 6 
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pohlavných chorôb ročne 

Cieľ aktivity: Výchova k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu a prevencia pohlavných chorôb realizovaná formou prednášok pre žiakov ZŠ a študentov SŠ. Prednášky 
sú zamerané na prevenciu infekcie HIV/AIDS  a ostatných chorôb prenášaných pohlavným stykom, prípravu k partnerstvu a rodičovstvu, súčasťou sú aktivačné hry 
zamerané na výber vhodného partnera a na sebapoznávanie.  

Vyhodnotenie plnenia: Pre žiakov ZŠ a študentov SŠ boli v r. 2017 zamerané prednášky na prevenciu infekcie HIV/AIDS a ostatných chorôb prenášaných pohlavným 
stykom, prípravu k partnerstvu a rodičovstvu, aktivačné hry zamerané na výber vhodného partnera a na sebapoznávanie. Plánovaná hodnota sa nepodarila dosiahnuť, 
nakoľko zo strany škôl bol menší záujem o tieto témy. 

2.1.13 RODINA SPOLU – séria 
zážitkovo-vzdelávacích aktivít pre 
páry a rodičov  

2 800,- € /  

1 400,- € 

Centrum pre rast 

osobnosti/ 300,- €  

účastníci vzdelávania 

/ 600,- €,  

Mesto TT/ 500,- € 

2017 
Centrum pre rast 

osobnosti 

počet 
zrealizovaných 

aktivít 
10 10 

Cieľ aktivity: Aktivita je zameraná na prevenciu rozvodovosti s cieľom zachovať úplnú rodinu a rozvíjať vzájomné vzťahy v rodine. Cieľom je pomocou interaktívnych 
stretnutí rozvíjať porozumenie sebe a svojim emóciám a porozumenie pocitom ostatných členov rodiny, čo má viesť k prehlbovaniu prípadne uzdravovaniu komunikačných 
kvalít členov rodiny, a tým k väčšej vzájomnej súdržnosti. Zámerom projektu je vrátiť do rodinných vzťahov viac aktívnych spoločných chvíľ a rozvíjať porozumenie a 
komunikáciu medzi manželmi/partnermi, ale aj komunikáciu s deťmi. Prostredníctvom informovania a edukácie je možné pôsobiť preventívne na rodiny v zmysle súdržnosti, 
snahy problémy a konflikty riešiť, dospieť k porozumeniu a kompromisu. 

Vyhodnotenie plnenia: Projekt bol realizovaný počas  roka 2017 a bol podporený z dotačného systému mesta. Uskutočnili sa prednáškové aktivity na témy: Agresivita a 
hnev, Smútok a strata, Strach a úzkosť, Viacgeneračná výchova, Intimita a sexualita, Komunikácia, Medzipohlavné rozdiely, Kríza ako výzva, Boj o moc, Keď život rodiny 
riadi závislosť. Prednášky boli realizované interaktívnou formou, v komornom kruhu s individuálnym prístupom k účastníkom v priestoroch Centra pre rast osobnosti. 
Účastníci aktivít reagovali pozitívnou spätnou väzbou na realizované prednášky.   

 

 
Opatrenie 2.2 Rozvoj komunitných centier v rôznych častiach mesta 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy* 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

2.2.1 Rozšírenie činnosti 
Komunitného centra Koburgovo  
v lokalite Linčianska 

14 000,- € /  
36 800,-€ 

MPSVaR SR – 
Národný projekt/ 

30 800,- €, 
Mesto TT/ 6000,-€ 

2017 – 2019 
Centrum 

Koburgovo, n. o. 

celoročná 
prevádzka 

centra 
áno áno 

Cieľ aktivity: Komunitné centrum Koburgovo je umiestnené na sídlisku Linčianska s najväčšou koncentráciou marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v Trnave.  
Centrum realizuje preventívne programy a aktivity zamerané na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu rodín v meste, zameriava sa na zvýšenie šancí rómskych detí na 
úspešný vstup do vzdelávacieho procesu, na pomoc pri začleňovaní detí do MŠ, ZŠ a SŠ, venuje sa podpore rodín v nepriaznivej sociálnej situácii, zapájaniu rodičov do 
aktivít, osvete majority a sieťovaniu organizácií na riešenie problémov marginalizovaných klientov.  Centrum ponúka klientom širokú paletu voľnočasových skupinových 
aktivít v centre a v teréne, ktoré by mali slúžiť ako prostriedok k získaniu dôvery klienta/ky, ktorá je podstatná pre individuálnu prácu s klientom. Zamestnanci centra 
zároveň realizujú sociálne služby priamo v centre a teréne, a to kontaktnú prácu, informačný servis, odborné poradenstvo, krízovú intervenciu, distribúciu klienta, skupinovú 
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prácu, prácu s rodinou a komunitnú sociálnu prácu. 

Vyhodnotenie plnenia: Komunitné centrum Koburgovo v roku 2017 poskytlo svoje služby 200 klientom ohrozeným sociálnym vylúčením. Uskutočnilo sa 871 
individuálnych intervencií, 333 skupinových aktivít a 29 komunitných aktivít určených pre širokú verejnosť. Individuálne aktivity zahrňovali konzultácie s rodičmi o správaní a 
činnostiach detí na krúžkoch, poskytovalo sa základné a špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Skupinové 
aktivity pre deti sa realizovali vo forme záujmových krúžkov pre školákov, predškolských preventívnych krúžkov, sprevádzali sa deti do a z Krízového strediska, kde sa 
realizoval program „Krizáčik“. Skupinová práca s dospelými zahŕňala mapovanie potrieb klientov, distribúciu potravinovej pomoci, podporné aktivity pre ľudí bez domova, 
zápisy detí do programu „Krizáčik“ a program podpory adaptačného procesu na vstup do školy. 

 

 
Opatrenie 2.3 Vytváranie podmienok pre preventívne voľnočasové aktivity pre deti, mládež a rodinu 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy* 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.3.1 Obnova a revitalizácia 
športovísk v areáloch ZŠ 
s ohľadom na potreby detí so ZP 
a ich sprístupňovanie verejnosti 

349 000,- €  
/ 316 900,- € 

Mesto TT 2017 – 2020 Mesto TT 
počet 

zrevitalizovaných 
športovísk ročne 

1 1   

Cieľ aktivity: Mesto Trnava má zámer postupne obnoviť zastarané areály ZŠ a zmodernizovať ich vybavenosť s cieľom sprístupniť ich širokej verejnosti a vytvoriť tým 
zázemie pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov jednotlivých lokalít. Pri revitalizácii športovísk je potrebné o. i. zohľadniť aj potreby detí a dospelých osôb so 
zdravotným znevýhodnením, tak, aby boli športoviská prístupné a využiteľné aj pre nich. 

Vyhodnotenie plnenia: V r. 2017 bola zrealizovaná rekonštrukcia športového areálu v ZŠ na Atómovej ulici, v rámci ktorej bolo vybudované nové multifunkčné ihrisko. 
Stavba pozostávala z dvoch objektov, a to z bežeckého oválu s multifunkčným ihriskom a z vybudovania umelého areálového osvetlenia vonkajších priestorov športového 
ihriska. Multifunkčné ihrisko bude slúžiť pre rôzne typy športov (tenis, volejbal, basketbal, hádzaná/malý futbal). Bežecký areál dĺžky 150 m je umiestnený po obvode 
multifunkčného ihriska a je doplnený o doskočisko pre skok do diaľky. V ovále športoviska sú umiestnené štyri cvičiace prvky vrátane návodov pre cvičenie. Vybudovaním 
samostatného vstupu budú môcť športovisko využívať nielen žiaci školy, ale aj široká verejnosť. 

2.3.2 Výstavba nových, obnova a 
revitalizácia existujúcich detských 
ihrísk na území mesta s ohľadom 
na potreby detí so ZP 

50 000,- € 
/ 797 591,- € 

Mesto TT 2017 – 2020 Mesto TT 

počet 
vybudovaných 

a zrevitalizovaných 
detských ihrísk 

ročne 

1 3 

Cieľ aktivity: Vytvárať podmienky pre preventívne voľnočasové aktivity pre deti, mládež a rodinu v meste prostredníctvom výstavby nových a obnovy a revitalizácie 
existujúcich detských ihrísk na území mesta. Samospráva postupne buduje nové moderné detské ihriská v každej mestskej časti a súčasne revitalizuje existujúce. Detské 
ihriská však nezohľadňujú potreby detí so zdravotným znevýhodnením. V rámci pripomienkovania KPSS bola preto zapracovaná požiadavka na realizáciu uvedenej aktivity 
práve s ohľadom na potreby detí so zdravotným znevýhodnením.   

Vyhodnotenie plnenia: V r. 2017 Mesto Trnava realizovalo výstavbu nového detského ihriska na Limbovej ulici v Trnave, ktoré bolo navrhnuté do dvoch priestorov, a to pri 
Mama klube – Centre voľného času a v športovom areáli za základnou školou. Riešené je tak, aby bolo vhodné pre hry detí všetkých vekových kategórií až po 
adolescentov. Súčasťou riešeného priestoru  je aj plocha pre deti so zdravotným znevýhodnením, oddychové zóny s lavičkami a piknikovými zostavami, pitná fontánka a 
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rosiče na ovlaženie vzduchu v horúčavách, riadené z novovybudovanej technologickej šachty. V rámci investície boli realizované aj sadové úpravy, na ihrisku pribudlo 44  
nových stromov, 340 kríkov a 3 000 m

2
 trávnika. Podľa zmluvy s dodávateľom prác náklady na realizáciu boli 255 885 €. 

Humanizácia obytného súboru Vodáreň – dvor č.1 - cieľom akcie bolo dosiahnuť vytvorenie podmienok pre pasívnu a aktívnu rekreáciu a šport obyvateľov obytných domov. 
Architektonické členenie centrálneho dvora je na zónu s multifunkčným ihriskom, zónu pre hry detí na detskom ihrisku a v centre je oddychová plocha trávnika. Jednotlivé 
zóny sú prepojené promenádnym chodníkom s lavičkami a pergolami. Súčasťou humanizácie sú sadové úpravy, mobiliár a verejné osvetlenie. Celková cena diela je       
247 224 €. 

Humanizácia Obytného súboru Zátvor – dvor č. 2 a 3 - Cieľom projektu bolo na dvore č.2 vytvorenie multifunkčného ihriska a fit ihriska s posilňovacími strojmi. Toto 
dopĺňajú pre hru starších herné prvky s rôznym využitím. Uprostred jestvujúcich trávnatých plôch bola vytvorená oddychová zóna vrátane kvetinových záhonov. V rámci 
dvora č. 3 bola vytvorená zóna pre hru menších detí ktorú tvorí oplotené detské ihrisko s hernými prvkami pre menšie deti a pieskovisko. Na tomto dvore sú osadené v 
blízkosti kopca i herné prvky pre staršie deti. Súčasťou dvorov bolo i doplnenie 3 ks piknikových sedení a sadové úpravy riešené v okolí osadených herných prvkov. 
Celková cena diela je 294 482 €. 

2.3.3 Stretnutia detí, rodičov, 
svojpomocných skupín – rozvedení 
rodičia, osamelé matky, rodičia detí 
so špecifickými potrebami, rodičia 
viacdetných rodín 

 
2 000,- € /   
3 600,- €  

 

TTSK/ 2 400,- 
Centrum pomoci 

pre rodinu/  
1 200,- € 

2017 – 2019 

Centrum pomoci 
pre rodinu/ mesto 
TT, TTSK, Jezuiti, 

ostatné OZ 

počet skupín 12 17 

Cieľ aktivity: Prevencia vzniku krízových situácií v rodine, vzdelávanie rodín, detí a mládeže, osveta a prevencia vo výchove k manželstvu a rodičovstvu, predchádzanie 
vyňatiu dieťaťa z rodiny a úpravy rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa ako aj predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a predchádzanie sociálno-patologickým javom           
v rodine a v spoločnosti. Zámer je realizovaný prostredníctvom viacerých aktivít, a to: pravidelné stretnutia rodín s deťmi, stretnutia detí a mladých, kurz Manželské večery, 
kurz Rodičovské večery a kurz Večery spoznávania sa pred manželstvom, ktorý je určený mladým párom. 

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 sa v Centre pomoci pre rodinu stretávalo pravidelne 17 skupín:  pravidelné stretnutia rodín s deťmi (2 skupiny),  Skupiny detí a 
mladých (spolu 7 skupín).  Kurz manželských večerov sa zrealizoval v roku 2017 2x  (jar, jeseň). Pravidelne 1x za týždeň sa stretávajú aj skupiny osamelých matiek a 1x za 
mesiac skupina rozvedených. Rodičovské večery sa nerealizovali. Večery spoznávania pred manželstvom sa realizovali 1x, tiež sa 3x uskutočnili spoznávacie stretnutia 
pod názvom „Speed dating“.  

2.3.4 Nízkoprahové voľnočasové 
aktivity pre deti a rodičov                        
z Coburgovej ulice 

2 000,- € /  
2 900,- €  

Nadácia detí 
Slovenska / 

2 900,- € 
2017 – 2019 

Centrum 
Koburgovo, n. o. / 

Mesto TT 

periodicita 
voľnočasových 
aktivít pre deti a 

rodičov 

4-krát 
týždenne 

8-krát 
týždenne 

Cieľ aktivity: Nízkoprahové voľnočasové aktivity centra Koburgovo sú určené pre deti zo sídliska Linčianska, s dôrazom na deti z Coburgovej ulice a deti žijúce v ubytovni 
Domov na Zelenečskej  ulici. Tieto nemali v minulosti veľa možností, kde by mohli zmysluplne stráviť svoj voľný čas. Cieľom aktivity je zameriavať sa nielen na rozvoj 
tvorivosti a kompetencií detí, ale aj na pomoc pri vstupe do formálnych vzdelávacích zariadení – ZŠ a SŠ. Aktivita zahŕňa Klub pre najmenších školákov zo sídliska 
Linčianska (realizuje sa 1 x týždenne) a Nízkoprahový krúžok pre žiakov zo sídliska Linčianska (3 x týždenne).  

Vyhodnotenie plnenia: Počas roka 2017 každý deň v popoludňajších hodinách realizovali odborní pracovníci centra Koburgovo skupinové činnosti pre školákov                           
z Coburgovej ulice, z ubytovne Domov na Zelenečskej ulici a okolia. Aktivitami sa snažili podporovať rozvoj individuálnych zručností a talentov, posilňovať sociálne 
kompetencie a motivovať mládež pre pokračovanie v štúdiu na stredných školách. V doobedňajších hodinách realizovala odborná pracovníčka preventívne predškolské 
aktivity pre deti od 3 do 6 rokov. Aktivity boli zamerané na predchádzanie sociálnej izolácie detí, socializáciu a zvyšovanie kompetencií detí, a to rozvoj sociálnych a 
komunikačných zručností, zdokonaľovanie jemnej motoriky, sluchového, zrakového a hmatového vnímania, aby sa zlepšila ich pripravenosť a motivácia pre školské 
vzdelávanie. 
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Opatrenie 2.4 Eliminácia záškoláctva a predchádzanie sociálno-patologickým javom na základných školách 

 
V r. 2017 nebola naplánovaná žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  

 

Priorita 3 Podporovať inklúziu detí, mladých ľudí a ich rodín 

 
Opatrenie 3.1 Vytvorenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí v MŠ a žiakov v ZŠ 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy* 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

3.1.1. Zabezpečenie inkluzívneho 
vzdelávania detí so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími 
potrebami 
 v MŠ 

2 000 000,- € / 
58 506 € 

Mesto TT/ 
58 506 € 

2017 – 2019 Mesto TT 

počet MŠ 
s vytvorenými 
podmienkami 
pre inkluzívne 
vzdelávanie 

2 
v štádiu 

implementácie  

Cieľ aktivity: Vytvorenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách (s dôrazom na zdravotne 
znevýhodnené deti, deti z marginalizovanej rómskej komunity a zo sociálne znevýhodneného prostredia) na území mesta prostredníctvom vybudovania dvoch nových 
materských škôl v Trnave, a to MŠ Gorkého a MŠ Mozartova. 

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 mesto Trnava spracovalo a predložilo na schválenie 2 žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) z IROP na 
realizáciu projektov vybudovania nových materských škôl.   

1. Projekt výstavby Materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave, ktorá bude určená na inkluzívne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia s kapacitou 
60 miest – na realizáciu projektu bol schválený grant vo výške 402 000 €. Zvyšné náklady projektu vo výške 685 161,25 € budú hradené z vlastných zdrojov Mesta Trnava. 
Celkové plánované náklady na projekt sú 1 087 161,25 €. Výstavba novej materskej školy sa plánuje rokoch 2018 – 2019, aktuálne sa pripravujú podklady pre verejné 
obstarávanie na dodávateľa stavby.  

2. Žiadosť o získanie NFP na projekt Vytvorenie MŠ s inkluzívnym vzdelávaním zdravotne znevýhodnených detí, Mozartova je v štádiu hodnotenia na RO pre IROP (pozn. 
celkové náklady na realizáciu projektu z PD sú 950 000 €, z toho žiadosť o grant je 475 000 €). V r. 2017 boli finančné prostriedky vo výške 58 tis. € použité na úhradu 
nákladov spojených so spracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu ZŠ Mozartova, ktorej súčasťou má byť aj spomínaná MŠ.   

3.1.4 Realizácia programu Krizáčik 
– výchovný program pre deti 
v predškolskom veku a rodičov s 
cieľom začleniť deti do hlavného 
vzdelávacieho prúdu a podporiť 
výchovný proces v rodinách 

12 000,- € /  
1 300,- € 

TTSK/ 1 300,-€ 2017 – 2019 

Centrum 
Koburgovo, 

n. o., Krízové 
stredisko 

počet 
zapojených detí 
do celoročnej 
predškolskej 

výchovy 

6 6 

Cieľ aktivity: Krízové stredisko a Centrum Koburgovo, n. o.  realizujú inkluzívny preventívny program Krizáčik určený pre deti v predškolskom veku a ich rodičov, ktorí žijú 
v sociálne vylúčenom prostredí alebo sú ohrození sociálnym vylúčením v Trnave. Hlavným cieľom programu je zvýšenie šancí detí na úspešný vstup a absolvovanie 
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vzdelávacieho procesu. Primárnou cieľovou skupinou sú deti vo veku 3 - 6 rokov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa § 10 
zákona č. 305/2005. Sekundárna cieľová skupina sú rodičia týchto detí, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii. Dôvodom zapojenia detí do programu je ich 
nízka šanca umiestnenia do materských škôl a nepriaznivá sociálna situácia rodičov. Program sa zameriava aj na prácu s rodičmi, pretože majú problém s orientáciou  vo 
vzdelávacom a sociálnom systéme, prejavuje sa u nich nízka angažovanosť pri riešení svojich problémov, nízka informovanosť o ich právach a povinnostiach a jedná sa 
najmä o mnohoproblémové rodiny. 

Vyhodnotenie plnenia: V r. 2017 program Krizáčik naplnil plánovanú kapacitu  6 miest pre deti rodičov v nepriaznivej životnej situácii. Deti v predškolskom veku, ktoré 
nenavštevovali MŠ, sa každý deň v krízovom stredisku pripravovali na vstup do vzdelávacieho systému a rodičia sa na pravidelných stretnutiach v centre oboznamovali              
o napredovaní detí vďaka účasti na programe. Sociálni pracovníci realizovali aj individuálne návštevy v rodinách, kde sa zamerali na riešenie problémov, ktoré mali rodičia 

pri  výchove detí a pri fungovaní domácnosti. 

 

 
Opatrenie 3.2 Zvyšovanie odbornosti zamestnancov zabezpečujúcich inkluzívne vzdelávanie 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

3.2.1 Príprava pedagógov pre 
inkluzívne vzdelávanie detí v MŠ 
a ZŠ – príprava vzdelávacieho 
programu  

1 150,- € / 500,- € TU  2017 - 2018 
Trnavská 

univerzita /  
Mesto TT 

vytvorený 
vzdelávací 
program 

 
1 

 
v štádiu 

implementácie  

Cieľ aktivity: Základnou podmienkou pre zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v bežných MŠ a ZŠ je 
zabezpečenie odborných zamestnancov (špeciálni pedagógovia, psychológovia, zdravotní asistenti detí i asistenti učiteľa, bežní učitelia v triedach s integráciou detí so 
ŠVVP). V súčasnosti všeobecní pedagógovia nie sú odborne pripravení na inkluzívne vzdelávanie. Projekt je zameraný na prípravu vzdelávacieho programu pre 
všeobecných pedagógov v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

Vyhodnotenie plnenia: Aktivita bola plánovaná na 2 roky. V roku  2017 boli pripravené podklady pre modulový kurz vzdelávania zameraného na inklúziu detí so 
zdravotným postihnutím. Vzdelávací program bude dokončený v roku 2018. Jeho jednotlivé moduly budú následne ponúknuté pedagógom predprimárneho a primárneho 
vzdelávania. 

 

Priorita 4 Zabezpečiť sociálne bývanie pre rodiny s deťmi 

 
Opatrenie 4.1 Poskytovanie sociálnej služby v útulku pre rodiny a jednotlivcov s deťmi 

V r. 2017 nebola naplánovaná žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  

 

 
Opatrenie 4.2 Zabezpečiť sociálne bývanie s podpornou sociálnou službou 

V r. 2017 nebola naplánovaná žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  
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2.  Oblasť Seniori 
 

 
Priorita 1 Posilniť komunitný charakter sociálnych služieb pre seniorov 

 
Opatrenie 1.1 Posilnenie a skvalitnenie ambulantných a terénnych sociálnych služieb 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

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

0,- € / 0,- € --- 2017 – 2018 
Mesto TT / 
neverejní 

poskytovatelia 

vytvorený model 
poskytovania 

opatrovateľskej 
služby  

áno 

 
 

nie  

Cieľ aktivity: Vytvoriť taký model poskytovania opatrovateľskej služby na území mesta v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi, ktorý uspokojí zvyšujúci sa dopyt                    
o uvedenú službu a zohľadní aj individuálne požiadavky klientov, napríklad  zabezpečenie opatrovateľskej služby vo väčšom rozsahu v určitom časovom období, vo 
večerných a nočných hodinách, počas víkendov a sviatkov a pod. 

Vyhodnotenie plnenia: V priebehu roka 2017 bola pripravovaná novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá rieši aj financovanie opatrovateľskej služby. 
Z tohto dôvodu sa realizácia aktivity presúva do r. 2018 (v nadväznosti na schválenie novely zákona). 

1.1.5 Realizácia projektu 
„Alzheimer – aktuálny problém 
dnešnej doby“ – osveta, 
vzdelávacie aktivity, informovanie 
o možnostiach pomoci osobám  
s touto chorobou 

1 000,- € /  
804,- €  

Nadácia ZSE/ 
800,- €   

Z. z. Rodina/  
4,- € 

2017 
Z. z. Rodina / 
Nadácia ZSE 

Počet 
zrealizovaných 

aktivít 
10 10 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je zvyšovanie povedomia verejnosti o včasných príznakoch Alzheimerovej choroby, ich rozpoznaní, o možnostiach pomoci rodinám a 
osobám postihnutým touto chorobou. Spoločnými aktivitami a prepojením rôznych generácií chce gestor aktivity dosiahnuť, aby si osoby postihnuté touto chorobou 
zachovali svoje zručnosti a úzky kontakt s blízkou komunitou a tým sa zvýšila kvalita ich života. 

Vyhodnotenie plnenia: Projekt bol realizovaný v priebehu rokov 2016/2017, ukončený bol v júni 2017. Splnil svoj cieľ, ktorým bolo zvýšenie povedomia verejnosti o 
Alzheimerovej chorobe, poskytnutie podpory rodinám, ktorých sa choroba týka a prepojenie generácií v danej komunite. 

 

 
Opatrenie 1.2 Zabezpečenie dostupnosti odľahčovacej služby 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  
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1.2.1 Vytvorenie pravidiel pre 
zabezpečenie odľahčovacej 
služby pre rôzne cieľové skupiny 
na území mesta 

0,- € / 0,- € --- 2017 
Mesto TT / 

TTSK, neverejní 
poskytovatelia 

funkčný model 
zabezpečenia 
odľahčovacej 

služby 

1 

 
 
0 

Cieľ aktivity: Odľahčovacia služba je sociálna služba určená občanom (domácim opatrovateľom), ktorí opatrujú inú fyzickú osobu, na nevyhnutý odpočinok s cieľom 
udržania ich fyzického a duševného zdravia. Nepretržitá starostlivosť o člena rodiny (najmä imobilného) je spravidla fyzicky i psychicky veľmi náročná a vyčerpávajúca, 
preto je podpora pre domácich opatrovateľov vo forme odľahčovacej služby dôležitá. V súčasnosti je táto služba v Trnave poskytovaná iba v obmedzenej miere, rieši sa 
spravidla umiestnením opatrovaného člena rodiny do pobytového zariadenia (napr. zariadenie pre seniorov). Cieľom aktivity je preto nastavenie modelu zabezpečenia 
odľahčovacej služby pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov mesta v spolupráci verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich v Trnave tak, aby 
dokázala pokryť dopyt po tejto službe.   

Vyhodnotenie plnenia: Z dôvodu nárastu počtu klientov a agendy na odbore sociálnom MsÚ a vzhľadom na novelizáciu Zákona o sociálnych službách sa aktivita v r. 2017 
nezrealizovala. Aktivita je presunutá na r. 2018. 

 

 
Opatrenie 1.3 Zriaďovanie denných stacionárov poskytujúcich špecializované služby pre seniorov a optimalizovanie kapacity v existujúcich denných 
stacionároch 

 
V r. 2017 nebola naplánovaná žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  

 

Priorita 2 Zvyšovať kvalitu a kapacitu sociálnych služieb pre seniorov 

 
Opatrenie 2.1 Zvýšenie kapacity ZOS, ZpS rozšírením existujúcich, resp. zriadením nových zariadení 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.1.1 Rozšírenie kapacity ZOS             
v rámci projektu Coburgova 

300 000,- €/  
13 440,- € (náklady 

za PD)  

Mesto TT 
/ 13 440,- €   

2017 – 2018 Mesto TT / SSS 
rozšírená 

kapacita ZOS 
20 

v štádiu 
implementácie 

Cieľ aktivity: Zvýšenie kapacity existujúceho Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) na Coburgovej ulici rekonštrukciou a debarierizáciou nevyužívaného susediaceho  
objektu. Zabezpečenie priestorov na doliečenie klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby po ukončení hospitalizácie.  

Vzhľadom na prognózy vývoja stavu obyvateľstva (starnutie populácie) je potrebné postupne zabezpečiť rozširovanie kapacít existujúcich sociálnych služieb a vytvárať 
chýbajúce služby pre túto cieľovú skupinu. Služba v ZOS je určená občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, napr. z dôvodu nepriaznivého zdravotného 
stavu alebo veku, ako aj pre tých, ktorí sa potrebujú zotaviť po hospitalizácii v nemocnici, ak sa o nich nedokáže postarať rodina. Potreba rozšíriť kapacitu existujúcej ZOS 
vyplynula aj z nepriaznivej situácie s ľuďmi bez domova, ktorí po hospitalizácii nemajú vytvorené podmienky na doliečenie sa alebo z dôvodu veku a zhoršeného 
zdravotného stavu (napr. imobilita) nie sú schopní bez pomoci prežiť na ulici.  

Vyhodnotenie plnenia: Rozšírenie kapacity ZOS je plánované ako súčasť projektu Coburgova. V r. 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu 
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investičnej akcie a vydané právoplatné stavebné povolenie. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby. Samotná realizácia je naplánovaná                
v r. 2018, pričom na základe rozhodnutia MZ mesta Trnava (uznesenie č. 763) bude investičná akcia financovaná z príjmov z predaja nehnuteľnosti na ul. Kollárova č. 24 
(pozn. celková suma plánovaná na realizáciu projektu Coburgova vrátane materiálno-technického vybavenie je 874 000,- €). 

 

 
Opatrenie 2.2 Modernizácia existujúcich zariadení poskytujúcich služby pre seniorov za účelom skvalitňovania služieb 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.2.1 Poskytovanie rehabilitácií 
klientom Zariadenia pre seniorov 
v Trnave (ZpS v Trnave) 

33 500,- € ročne / 
38 100,- € 

Mesto TT/ 
 38 100,- € 

2017 – 2020 ZpS v Trnave 

počet 
zrealizovaných 
rehabilitačných 
cvičení ročne 

2600 

 
 

2960 

Cieľ aktivity: Aktivácia klientov Zariadenia pre seniorov,  zlepšenie, resp. udržanie ich dobrého zdravotného stavu a mobility prostredníctvom poskytovania rehabilitácií.  
Na rehabilitácie je využívaná rehabilitačná miestnosť priamo v zariadení, ktorá bola v roku 2016 zrekonštruovaná a dovybavená novým zariadením. V prípade imobilných 
klientov sa rehabilituje priamo v izbách klientov.  

Vyhodnotenie plnenia: Aktivita prebiehala počas celého roka  2017 a jej realizácia je naplánovaná aj v ďalšom období. Finančné prostriedky boli použité na mzdové 
náklady odborného personálu - rehabilitačných pracovníkov (3,5 úväzku), ktorí rehabilitačné cvičenie zabezpečovali.  

2.2.2 Vytvorenie podmienok pre 
relaxáciu a ergo terapiu pre 
klientov ZpS v Trnave 

17 900,- € / 0,- € 
 
 
 

2017 ZpS v Trnave 

počet 
zrealizovaných 

relaxácií / 
ergoterapií 

ročne 

960 0 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je využívať priestory po zrekonštruovaní bývalého služobného bytu nachádzajúceho sa v budove zariadenia na voľnočasové a terapeutické 
aktivity klientov ZpS. Upravené priestory budú bezbariérové, materiálovo a technicky vybavené na terapeutické činnosti klientov. Vďaka projektu tak vznikne nový priestor 
v ZpS určený na aktivizáciu a socializáciu klientov zariadenia. Podmienkou realizácie aktivít je aj zabezpečenie odborného personálu pre relaxáciu a ergo terapiu klientov 
ZpS. 

Vyhodnotenie plnenia: V r. 2017 aktivita nebola zrealizovaná, priestor si vyžaduje komplexnejšiu rekonštrukciu, ktorá bude prebiehať v nasledujúcich rokoch podľa 
dostupnosti finančných prostriedkov zariadenia. 

2.2.3 Realizácia canisterapie pre 
klientov ZpS v Trnave 

240,- € ročne / 
210,- € 

Mesto TT/  
210,- € 

2017 – 2020 
ZpS v Trnave / 

CANIS, 
MAURISIS 

počet 
zrealizovaných 

canisterapií 
ročne 

24 

 
 

21 

Cieľ aktivity: Podnietenie telesnej a duševnej aktivity u klientov ZpS, predchádzanie ich osamelosti a sociálnej izolácii pravidelným zabezpečovaním canisterapie 
v zariadení. Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná 
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psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné.  

Vyhodnotenie plnenia: Canisterapia má pozitívne výsledky, nakoľko terapia a samotná prítomnosť psa navodzuje klientom  dobrú náladu, podnecuje ich telesnú a 
duševnú aktivitu a u niektorých dokonca pomohla prekonať aj prvotné zábrany z neznámej aktivity a samotného psa. Na základe pozitívnych ohlasov a spokojnosti klientov 
sa ukazuje, že canisterapia bude prostriedkom na predchádzanie osamelosti, sociálnej izolácie a ďalších problémov spojených s obdobím staroby, ktoré je možné aj týmto 
spôsobom efektívne eliminovať. 

2.2.4 Zatraktívnenie vonkajšieho 
areálu ZpS v Trnave pre potreby 
voľnočasových aktivít klientov 

10 000,- € 
/ 27 400,- € 

Mesto TT/ 
19 000,- € 

vlastné príjmy 
ZpS/ 8 400,- € 

2017 ZpS v Trnave 

obnovený 
priestor pre 

potreby klientov 
ZpS 

1 

 
 
1 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre oddych a trávenie voľného času klientov Zariadenia pre seniorov v príjemnom prostredí, ktoré vznikne 
zatraktívnením vonkajšieho areálu zariadenia (humanizáci a debarierizácia areálu).   

Vyhodnotenie plnenia: Vonkajší areál zariadenia bol v priebehu roka 2017 zrevitalizovaný, oplotený, vysadená bola nová zeleň. V exteriéri bol vybudovaný nový altán pre 
oddych klientov a osadené nové exteriérové lavičky.  

 

 
Opatrenie 2.3 Zabezpečiť efektívne poskytovanie stravovania pre seniorov 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.3.1 Spracovanie analýzy 
poskytovania stravy pre 
seniorov v meste 

0,- €/ 0,- € --- 2017 SSS / Mesto TT 
spracovaná 

analýza 

 
1 

 
1 

Cieľ aktivity: Spracovanie analýzy poskytovania stravy pre seniorov v meste, ktorá zhodnotí, či je pre samosprávu finančne výhodnejšie investovať do obnovy vývarovní a 
zabezpečovať túto službu vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom externého dodávateľa. Cieľom je tak zabezpečiť efektívne poskytovanie stravovania pre seniorov v meste.   

Vyhodnotenie plnenia: Stredisko sociálnej starostlivosti (SSS) v r. 2017 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 €, pričom v prípade zabezpečovania stravy cez SSS, sa 
cena pohybuje vo výške 2,80 € / 1 obed. Mesto Trnava v súčasnosti dopláca na poskytovanie obedov cca 45 tis. € ročne, v prípade zabezpečenia stravy od súkromného 
dodávateľa by táto strata narástla do výšky takmer 100 tis. € za rok. Pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom SSS je potrebné investovať do rekonštrukcie a 
modernizácie vývarovní (cca 600 tis. € na 1 vývarovňu), čo dočasne zvýši náklady na stravovanie seniorov. Investícia do rekonštrukcie vývarovne sa v porovnaní                          
s predpokladanou stratou pri externom dodávateľovi 50 tis. € / ročne vráti samospráve za 12 rokov. Pri zabezpečovaní stravovania zo strany SSS je tiež väčšia garancia 
zachovania cien obedov, nakoľko nákupy potravín sú realizované cez verejné obstarávanie. 

 

Priorita 3 Podporovať aktivizáciu seniorov v komunitnom prostredí 

 
Opatrenie 3.1 Realizovať Program aktívneho starnutia 
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Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

 
Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

3.1.1 Implementácia jednotlivých 
aktivít navrhnutých v rámci 
Programu aktívneho starnutia 
(PAS)  

20 700,- € / 
21 401,- € 

Mesto TT/ 
21 401,- € 

2017 – 2020 
Mesto TT /  

ďalšie subjekty 

počet 
zrealizovaných 

aktivít ročne 
15 15 

Cieľ aktivity: Cieľom PAS je nastaviť proces systematických krokov, ktoré povedú k vytvoreniu a zlepšeniu podmienok pre zdravé a aktívne starnutie občanov v Trnave. 
Dokument stanovuje rámec a podmienky pre činnosť všetkých zainteresovaných subjektov a vytvára priestor na prípravu konkrétnych aktivít a projektov. Jednotlivé aktivity 
navrhnuté v rámci PSA budú implementované podľa akčného plánu na roky 2016 – 2020, z ktorého budú vychádzať ročné akčné plány. 

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 sa v rámci Programu aktívneho starnutia uskutočnili nasledovné aktivity:  

- 3.seniorský fašiangový ples (počet účastníkov 250),  
- Veľtrh pre seniorov (9. ročník) - aktivita zorganizovaná pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v mesiaci október v Mestskej športovej hale v spolupráci so Strediskom  

sociálnej starostlivosti a dennými centrami pre seniorov v Trnave s cieľom inšpirovať seniorov k aktívnemu životnému štýlu formou ponuky širokého spektra 
možností a inšpirácií ako tráviť aktívne voľný čas a zvyšovať kvalitu svojho života (počet účastníkov cca 1400),  

- Tančiareň – opakovaná aktivita pre seniorov v priestoroch Trnavského dvora (počet tančiarní – 16, počet účastníkov každej tančiarne – cca 100 seniorov), 
- Nordic Walking  - v roku 2017 sa uskutočnilo 15 odborných lekcií s inštruktorom, ktorých sa zúčastnilo 135 seniorov,  
- prednáška Sociálne práva seniorov a ich medzinárodno-právne zakotvenie,  
- publikovanie  2 odborných článkov v oblasti zvyšovania právneho vedomia seniorov v mesačníku Novinky z radnice,  
- prednáška Edukačné aktivity pre generáciu 50+ v rámci programu Veľtrh pre seniorov,   
- realizácia programu Doma na lôžku, ktorý vyšiel v pravidelných cykloch v MTT pod názvom Ranné desaťminútovky a vysiela sa v priebehu roka 2018 
- Športové hry seniorov sa uskutočnili v mesiaci máj za účasti seniorov z denných centier, ale aj seniorov, ktorí nie sú ich členmi  (počet zúčastnených - 150 

seniorov), 
- Pochod zdravia seniorov sa uskutočnil v rámci Dní zdravia v mesiaci jún (počet účastníkov - 522 seniorov),  
- kampaň Uvoľni miesto seniorom  bola vytvorená ako výchovná animácia pre deti a bude sa premietať počas  roka 2018 v autobusoch Arriva,  
- projekt Bezpečná jeseň života prebehol vo všetkých denných centrách formou prednášok, ktoré si seniori zabezpečili sami, 
- seniori z denných centier sa tiež zúčastnili na bezplatných počítačových kurzov v Knižnici Juraja Fándlyho, 
- zrealizovaný bol Dotazníkový prieskum o ďalšom vzdelávaní seniorov a o založení akadémie vzdelávania seniorov  počas podujatia Veľtrh pre seniorov. O jeho 

výsledkoch bude informovaná Rada seniorov mesta Trnava.  

3.1.2 Realizácia prednáškovej 
činnosti zameranej na aktívne 
starnutie 

600,- € /  

750,- €  
 RÚVZ/ 750,- € 2017 – 2020 

RÚVZ so sídlom  

v Trnave 

počet 
zrealizovaných 

prednášok 
ročne 

6 9 

Cieľ aktivity: Projekt je zameraný na prednáškové aktivity pre seniorov, besedy, precvičenia pamäte, preventívne merania krvného tlaku, % množstva telesného tuku          
s následným poradenstvom s cieľom vzbudiť u staršej populácie záujem o úpravu životného štýlu a zlepšenie svojho zdravia. Nosnými témami sú: Životospráva v staršom 
veku, Prevencia, Pohybová aktivita, Fajčenie, Aktívne starnutie, Správny životný štýl, Alzheimerova choroba, Depresia v starobe, Pamäť, Civilizačné ochorenia, 
Osteoporóza. 

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 realizovalo oddelenie výchovy k zdraviu RÚVZ prednášky pre seniorov na aktuálne témy podľa vyhlásených dní. Uskutočnili sa 
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prednášky pre klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave, Denného centra Modranka a Denného centra Beethovenova Trnava. 

 

 
Opatrenie 3.2 Participácia seniorov na rozhodovacích procesoch v meste 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

3.2.1 Predkladanie pripomienok 
a stanovísk Rady pre seniorov k 
návrhom VZN 

 
0,- €/ 0,- € 

 
--- 

2017 – 2020 
Rada pre 
seniorov 

počet 
pripomienkova-

ných VZN 

-- 
 
1 

Cieľ aktivity: Vytvorenie podmienok pre zvýšenie participácie seniorov na rozhodovacích procesoch v meste prostredníctvom aktivít Rady seniorov. 

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 Rada seniorov pripomienkovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia k nájomným bytom pre seniorov (malometrážnym bytom).  

 

 
Opatrenie 3.3 Podpora účasti seniorov na podujatiach v meste 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor/ 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

3.3.1 Realizácia projektu Karta 
Trnavčana – zľavy na kultúrne, 
športové a spoločenské 
podujatia 

 
--- / 0,- € 

 
Mesto TT 

2017 – 2020 
Mesto TT/ 

dodávateľ služby  
Karta občana 1 0 

Cieľ aktivity: Vytvoriť jednotnú mestskú Kartu Trnavčana ako fyzický produkt a aplikáciu s využitím aktuálnych čipových technológií. Karta bude multifunkčným produktom 
postaveným na spolupráci Mesta Trnava so spoločnosťou Master Card, vybranými bankovými inštitúciami, externým dodávateľom tokenizačného riešenia a podnikateľskou 
sférou. Karta Trnavčana umožní seniorom zľavy na kultúrne, športové a spoločenské podujatia. 

Vyhodnotenie plnenia: S ohľadom na zložité technické i personálne zabezpečenie samospráva ustúpila od pôvodne plánovaného projektu Karty Trnavčana a pracuje na 
modeli zvýhodnenia občanov s trvalým pobytom v Trnave. Výhody budú môcť čerpať aj seniori v kultúrnej, či športovej oblasti.  

 

3 Oblasť Osoby so zdravotným postihnutím 
 

 
Priorita 1 Posilniť a skvalitniť sieť sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím 

 
Opatrenie 1.1 Prieskum potrieb rodín so zdravotne postihnutými členmi 
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Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.1.1 Zmapovanie potrieb rodín 
so zdravotne postihnutým 
členom 

300,- € 
/ 0,- € 

 
Mesto TT 2017 – 2020 

Mesto TT / 
ÚPSVaR TT, 

MVO 

zmapované 
potreby 

1 
v štádiu 

implementácie 

Cieľ aktivity: Zmapovanie potrieb rodín s členom so zdravotným znevýhodnením je východiskom pre návrh opatrení a konkrétnych aktivít smerujúcich k zlepšeniu života 
tejto cieľovej skupiny v meste a k ich skutočnej integrácii. 

Vyhodnotenie plnenia: Mapovanie potrieb tejto cieľovej skupiny sa realizovalo priebežne počas r. 2017, a to v rámci činnosti odboru sociálneho a  prostredníctvom 
pracovnej skupiny Osoby so ZP, ktorá funguje v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb. V priebehu roka boli zaregistrované požiadavky v nasledujúcich 
oblastiach: odľahčovacia služba/opatrovateľská služba pre rodiny s deťmi so ZP, nedostatočné kapacity v denných stacionároch pre osoby so ZP, požiadavky v oblasti 
inkluzívneho vzdelávania a vytvorenia podmienok pre vzdelávanie detí s autizmom. V r. 2018 je naplánovaná realizácia rozsiahlejšieho prieskumu potrieb rodín so 
zdravotne postihnutým členom formou dotazníkového zisťovania. Distribúcia dotazníka bude okrem štandardných komunikačných kanálov samosprávy zabezpečená najmä  
v spolupráci s členmi pracovnej skupiny a zástupcami združení osôb so zdravotným znevýhodnením, ktorí majú dosah na cieľovú skupinu. 

1.1.2 Iniciovanie vzniku platformy 
organizácií a združení osôb so ZP  
s cieľom spolupráce pri riešení 
problémov a spoločnom 
presadzovaní záujmov ľudí so ZP 

0,- € / 0,- € --- 2017 

Mesto TT / 
občianske a 
záujmové 

združenia, MVO 

vytvorená 
platforma 

áno áno 

Cieľ aktivity: Vytvorenie platformy na území mesta, ktorá bude mapovať potreby ľudí so ZP, navrhovať možné riešenia na zlepšenie situácie a intervenovať pri ich 
presadzovaní. Ľudia so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny zväčša nemajú  čas, energiu, či schopnosti presadzovať svoje práva na služby, rovnosť príležitostí. Preto 
je dôležité vytvoriť platformu na území mesta, ktorá bude mapovať potreby tejto cieľovej skupiny, navrhovať možné riešenia na zlepšenie situácie a intervenovať pri ich 
presadzovaní. Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky aj ľudský kapitál, je dôležité spolupracovať pri hľadaní riešení a spájať disponibilné zdroje (verejný aj 
neverejný sektor) .  

Vyhodnotenie plnenia: Platforma organizácií a združení osôb so ZP sa vytvára postupne. Jej základ tvorí pracovná skupina Osoby so ZP vytvorená v rámci procesu 
spracovania KPSS mesta Trnavy na roky 2016 -2020, ktorá pokračuje vo svojej činnosti aj vo fáze implementácie KPSS. Je zložená zo zástupcov samosprávy, verejných aj 
neverejných poskytovateľov soc. služieb, ďalej zo zástupcov MVO, ktorí združujú osoby so ZP a rodičov detí so ZP. Pracovná skupina je otvorená a priebežne dopĺňaná          
o nových členov, ktorí prejavili záujem spolupracovať v tejto oblasti, alebo sú sami rodičmi detí so ZP a potrebujú riešiť problémy.  

 

 
Opatrenie 1.2 Rozšírenie druhu poskytovaných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím 

Aktivita 

Predpokladané / 
skutočné 

náklady za              
r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 
Časový 

harmonogram 
Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.2.2 Vzdelávanie zamestnancov 
Únie nevidiacich a slabozrakých 
(ÚNSS) pre poskytovanie služby 
včasnej intervencie pre nevidiace 

300,- € / 0,- € 
ÚNSS, KS 

Trnava 
2017 

ÚNSS, KS Trnava 
/ Raní péče, Praha 

počet 
vyškolených 

zamestnancov 
1 0 
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a slabozraké deti 

Cieľ aktivity: Rozšírenie vzdelávania zamestnancov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) pre poskytovanie služby včasnej intervencie pre nevidiace a 
slabozraké deti. ÚNSS sa zameriava predovšetkým na dospelých klientov.  Na základe  požiadavky rodín s deťmi so zrakovým postihnutím však vznikla potreba 
dovzdelávania sa aj pre prácu s deťmi (soc. poradenstvo, rehabilitácia – bodové písmo, priestorová orientácia), keďže včasná intervencia ako sociálna služba sa v SR iba 
rozvíja.  

Vyhodnotenie plnenia: V r. 2017 sa aktivita nerealizovala.  

1.2.4 Zriadenie denného stacionára 
pre mladých dospelých so ZP 

100 000,- € / 
45 912,- €  

Mesto TT/   
39 162,- €  

O. z. Iskierka / 
 6 750,- € 

2017 
O. z. Iskierka / 

Mesto TT 
zriadený denný 

stacionár 
1 1 

Cieľ aktivity: Zriadenie denného stacionára pre soby so zdravotným znevýhodnením s cieľom poskytovať službu, ktorá vedie k podpore a udržaniu aktívneho života a                
k predĺženiu sebestačnosti užívateľov. Umožniť a uľahčiť klientom dôstojné žitie v prirodzenom prostredí a odľahčenie rodín, ktoré sa o odkázaného člena starajú. Úlohou 
sociálnej služby v dennom stacionári COMITAS je zabezpečiť užívateľom praktickú bio-psycho-spirituálnu pomoc pre zotrvanie v prirodzenom prostredí. V dennom 
stacionári sa poskytuje ambulantná služba osobám, ktoré majú zníženú sebestačnosť a potrebujú pomoc druhej osoby, či už z dôvodu veku, zdravotného či telesného 
postihnutia. Napriek tomu však i naďalej zostávajú doma vo svojom prirodzenom prostredí. 

Vyhodnotenie plnenia: Denný stacionár COMITAS otvorilo v septembri 2016 v priestoroch vo vlastníctve Mesta Trnavy (Beethovenova ulica č. 20)  o. z. Iskierka, ktoré 
pomáha viacnásobne postihnutým deťom a mladým ľuďom zaradiť sa do bežného života. V priebehu roka 2017 bolo potrebné zabezpečiť rozšírenie priestorov zariadenia 
vzhľadom na zmenu legislatívy, ktorá upravuje požiadavky na vnútorné prostredie budov. Mesto Trnava prostredníctvom Strediska sociálnej starostlivosti zrealizovalo 
prístavbu, ktorá rozšírila priestory zariadenia o 46 m

2
 a zvýšila jeho kapacitu na dvadsaťpäť klientov. Súčasťou investície bola aj rekonštrukcia hygienických zariadení              

v doterajších priestoroch, vybudovanie bezbariérového vstupu do záhradnej časti areálu, nové okenné otvory, inžinierske siete – všetko podľa noriem a vyhlášky k zákonu 
č. 448/2008 o sociálnych službách, ktorá stanovuje minimálne požiadavky na denný stacionár poskytujúci služby pre 25 klientov. Zároveň bol zrevitalizovaný vonkajší areál 
(sadové úpravy, záhony, osadenie stroja na cvičenie) a opravené oplotenie celého areálu vrátane inštalácie vstupných automatických brán.  

 

 
Opatrenie 1.3 Posilnenie opatrovateľskej služby 

V r. 2017 nebola naplánovaná žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  

 

 
Opatrenie 1.4 Rozvoj terénnej sociálnej práce 

V r. 2017 nebola naplánovaná žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  

 

 
Opatrenie 1.5 Rozvoj odľahčovacej služby 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  
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1.5.1 Zabezpečiť dostupnosť 
odľahčovacej služby                            
v spolupráci s TTSK 

 
--- 

 
Klient, TTSK od r. 2017 

Mesto TT/ 
TTSK 

dostupná služba áno nie  

Cieľ aktivity: Odľahčovacia služba je sociálna služba určená občanom (domácim opatrovateľom), ktorí opatrujú inú fyzickú osobu, na nevyhnutý odpočinok s cieľom 
udržania ich fyzického a duševného zdravia. Nepretržitá starostlivosť o člena rodiny (najmä imobilného) je spravidla fyzicky i psychicky veľmi náročná a vyčerpávajúca, 
preto je podpora pre domácich opatrovateľov vo forme odľahčovacej služby dôležitá. V súčasnosti je táto služba v Trnave poskytovaná iba v obmedzenej miere, rieši sa 
spravidla umiestnením opatrovaného člena rodiny do pobytového zariadenia (napr. ZpS). Cieľom aktivity je preto nastavenie modelu zabezpečenia odľahčovacej služby pre 
rôzne cieľové skupiny na území mesta v spolupráci verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich v Trnave tak, aby dokázala pokryť dopyt po tejto 
službe.   

Vyhodnotenie plnenia: Z dôvodu nárastu počtu klientov a agendy na odbore sociálnom MsÚ a vzhľadom na novelizáciu Zákona o sociálnych službách sa aktivita v r. 2017 
nezrealizovala a je presunutá na r. 2018. 

 

 
Opatrenie 1.6 Rozvoj podporovaného bývania 

 
V r. 2017 nebola naplánovaná žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  

 

Priorita 2 Zlepšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím 

 
Opatrenie 2.1 Zlepšiť prípravu občanov so ZP na zamestnávanie 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.1.1 Realizácia PC kurzov pre 
členov Klubu vozičkárov 

 
1 000,- € / 0,- € 

Klub vozíčkarov,   
Mesto TT, donori  

2017 – 2020 
Klub vozičkárov 

v Trnave 

počet 
účastníkov 
vzdelávania 

ročne 

10 

 
 
0 

Cieľ aktivity: Vzdelávanie zdravotne znevýhodnených občanov a  skvalitnenie využívania ich voľného času. Rozvoj zručností v oblasti práce s počítačom prináša 
handicapovaným skupinám možnosť využívať získané poznatky v praxi. Používaním internetu majú bližšie ku kultúre a spoločenskému dianiu. Nové poznatky výrazne 
pomáhajú pri zvyšovaní úrovne života zdravotne znevýhodnených občanov. Kvôli architektonickým bariéram majú vozičkári sťaženú situáciu pri navštevovaní bežných 
kurzov, preto je dopĺňanie ich vzdelania komplikované. Realizáciou projektu nebudú vozičkári z dôvodu svojho zdravotného znevýhodnenia vylúčení zo všeobecného 
vzdelávania a kultúrno-spoločenského poznania. V bezbariérovom prostredí je vozičkárom daná možnosť naučiť sa pracovať na PC a následne získavať informácie 
prostredníctvom internetu.  

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 sa aktivita nerealizovala vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov.  

2.1.2 Akreditované PC kurzy pre 
slabozrakých aj nevidiacich                  

 
1 425,- € / 0,- € 

ÚPSVR SR 2017 – 2020 ÚNSS, KS Trnava počet 
účastníkov 

6 0 
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s použitím špeciálnych 
programov pre ZP 

vzdelávania 
ročne 

Cieľ aktivity: Získanie zručností nevyhnutých pre prácu s PC so špeciálnym programom (programy s hlasovým alebo hmatovým výstupom alebo zväčšovacie programy),  
nadobudnutie samostatnosti ľudí so zrakovým znevýhodnením, zvýšenie šancí ľudí so zrakovým znevýhodnením na uplatnenie sa na trhu práce. Zdravý človek vníma 80% 
informácií zrakom. Ľudia so zrakovým znevýhodnením trpia informačným deficitom. Využívanie PC so špeciálnym programom v bežnom živote je pre túto cieľovú skupinu 
dôležitým informačným kanálom. Prostredníctvom PC kurzov pre slabozrakých a nevidiacich ľudia získajú zručnosti, naučia sa využívať IT.  

Vyhodnotenie plnenia: PC kurzy pre slabozrakých a nevidiacich (zácvik práce s PC so špeciálnym programom ) zabezpečuje ÚNSS na základe požiadavky občanov so 
zrakovým postihnutím, ktorí na uvedené vzdelávanie získajú peňažný príspevok z ÚPSVaR. Aktivita sa v r. 2017 nerealizovala, keďže ÚNSS nedostala žiadnu požiadavku 
od klientov na uvedené vzdelávanie.  

2.1.3 Šikovné ruky vozičkárov – 
pracovná rehabilitácia 
prostredníctvom tvorivých dielní 

688,- € / 260,- € 

 
Mesto TT/ 250,- € 
Klub vozíčkarov/ 

10,- € 
 

2017 – 2020 
Klub vozičkárov 

v Trnave 

počet 
zapojených 

klientov 
20 20 

Cieľ aktivity: Integrácia zdravotne znevýhodnených ľudí a ich pracovná rehabilitácia formou ergoterapie zameranej na rozvoj pracovných zručností, nácvik trpezlivosti a 
vytrvalosti, prekonávanie vnútorných zábran. Vytvorenie príležitosti pre ľudí so zdravotným znevýhodnením využiť svoje zručnosti a talent. Víziou projektu je poskytnúť 
vozičkárom priestor na sebarealizáciu podľa svojho výberu v ručných prácach alebo remeselnej činnosti. Nadviazať a upevňovať medziľudské kontakty v kolektíve pri 
pracovnej činnosti. 

Vyhodnotenie plnenia: Projekt Šikovné ruky vozičkárov sa realizoval v priebehu r. 2017 v bezbariérových priestoroch Klubu vozičkárov v Trnave. V rámci projektu členovia 
klubu absolvovali pracovnú rehabilitáciu, ktorá zohľadňovala ich záujmy a fyzickú zdatnosť. Ergoterapia bola zameraná na ručné práce a remeselnú činnosť (čipkovanie, 
pletenie rôznych dekoračných a úžitkových predmetov z prírodného materiálu, patchwork, card making, scrapbooking, korálkovanie, maľovanie a pod.) Novinkou 
ergoterapie v r. 2017 bolo zaradenie kurzu šitia, a to vďaka špeciálnemu šijaciemu stroju ovládanému s pomocou rúk, ktorý Klub vozičkárov získal sponzorsky. Aktivity sa 
zúčastnili zdravotne znevýhodnené osoby rôznych vekových kategórií s pomocou rodinných príslušníkov, asistentov a priaznivcov klubu. Aktivita bola realizovaná vďaka 
dotácii z mesta Trnava.  

 

 
Opatrenie 2.2 Podporovať zamestnávanie osôb so ZP 

 
V r. 2017 nebola naplánovaná žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  

 

Priorita 3 Zlepšiť prístupnosť verejných priestranstiev v meste 

 
Opatrenie 3.1 Odstraňovanie bariér v prostredí a zabraňovanie vzniku nových bariér 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ 
Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  
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3.1.1 Vytvoriť novú sekciu 
Bezbariérová Trnava na webovej 
stránke mesta 

0,- € / 0,- € --- 2017 Mesto TT 
vytvorená sekcia 

na webe 
1 1 

Cieľ aktivity: Vytvorenie novej sekcie Bezbariérová Trnava na webovej stránke mesta s cieľom zabezpečiť dostupnosť informácií o bezbariérovosti a aktivitách 
samosprávy v tejto oblasti. Mesto Trnava od roku 2008 realizuje v spolupráci s občianskym združením Klub vozičkárov v Trnave a s Úniou nevidiacich a slabozrakých 
projekt Bezbariérové mesto, zámerom ktorého je systematicky vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na 
území Trnavy. O aktivitách realizovaných v oblasti bezbariérovosti informuje samospráva pravidelne, avšak vzhľadom na dlhotrvajúci projekt a jeho význam pre život ľudí 
so ZP, je potrebné vytvoriť na webovej stránke mesta samostatnú sekciu, na ktorej budú dostupné všetky potrebné informácie súvisiace s bezbariérovosťou. 

Vyhodnotenie plnenia: Aktivita bola zrealizovaná. Na webovej stránke mesta www.trnava.sk bola v septembri 2017 vytvorená sekcia Bezbariérová Trnava. Sú v nej 
sprístupnené informácie o debarierizácii a aktivitách v rámci projektu Bezbariérová Trnava, ktorý mesto realizuje už niekoľko rokov.  

3.1.2 Vytvoriť miesto na podávanie 
elektronických podnetov v oblasti 
debarierizácie v rámci sekcie 
Bezbariérová Trnava 

0,- € / 0,- € --- 2017 Mesto TT 
vytvorené miesto 

na podávanie 
podnetov 

1 1 

Cieľ aktivity: Vytvorenie stabilného miesta na podávanie elektronických podnetov v oblasti debarierizácie v rámci sekcie Bezbariérová Trnava ako prostriedku na 
získavanie podnetov a spätnej väzby od obyvateľov o bodoch/lokalitách, ktoré boli identifikované ako problematické z hľadiska ich dostupnosti. 

Vyhodnotenie plnenia: V rámci sekcie Bezbariérová Trnava  je zverejnená emailová adresa bezbarierovost@trnava.sk, na ktorú môžu občania posielať svoje podnety a 
pripomienky v oblasti existujúcich bariér v meste. Zaslané podnety budú riešené kompetentnými zamestnancami mestského úradu a budú zohľadnené pri investičných 
aktivitách samosprávy zameraných na debarierizáciu komunikácií a verejných priestranstiev.  

3.1.3 Zverejniť a priebežne 
aktualizovať mapu bezbariérovosti 
na webovej stránke mesta v sekcii 
Bezbariérová Trnava 

0,- € / 0,- € --- 2017 – 2020 
Mesto TT / 

dobrovoľníci 

aktualizovaná 
mapa 

bezbariérovosti 
1 1 

Cieľ aktivity: Zverejnenie a priebežná aktualizácia mapy bezbariérovosti na webovej stránke mesta v sekcii Bezbariérová Trnava s cieľom pomôcť hendikepovaným 
spoluobčanom i návštevníkom pri plánovaní pohybu v meste. 

Vyhodnotenie plnenia: Samospráva v roku 2017 sprístupnila verejnosti portál  webgis.trnava.sk.  V portáli sú informácie rôzneho charakteru, ktoré sa dajú zobrazovať         
v tzv. vrstvách. Jednou z tém je bezbariérovosť s možnosťou výberu  vrstiev ako napr. bezbariérové budovy, bezbariérové parkoviská, bezbariérové priechody, WC a pod. 
Odkaz na portál je sprístupnený aj v rámci sekcie Bezbariérová Trnava.   

3.1.4 Odstraňovať existujúce 
bariéry vo verejne prístupných 
budovách a na verejných 
priestranstvách v meste 

24 452,- € 
Mesto TT /  
24 452,- € 

2017 – 2020 
Mesto TT, 
vlastníci 
objektov 

počet 
odstránených 
bariér ročne 

1 29 

Cieľ aktivity: Vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území Trnavy realizáciou opatrení zameraných  na 
postupné odstraňovanie existujúcich bariér na komunikáciách a verejných priestranstvách v meste i vo verejných objektoch ako predpoklad možnej integrácie občanov              
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na spoločenskom živote, vrátane zapojenia sa do pracovného procesu.   

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 bola zrealizovaná bezbariérová úprava chodníkov a priechodov v celkovej hodnote 24 452 € na uliciach: Rybníková – úprava 
spevnených plôch s krytom z betónovej dlažby (LED priechod), Starohájska (pri daňovom úrade) – úprava spevnených plôch s krytom z liateho asfaltu, Sasinkova č. 1/B – 
úprava spevnených plôch s krytom z liateho asfaltu, Starohájska (pri poliklinike 2x) – úprava spevnených plôch s krytom z liateho asfaltu, Gejzu Dusíka č.7 – úprava 

http://www.trnava.sk/
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spevnených plôch s krytom z liateho asfaltu, Juraja Slottu (pri budove predajne DEMI šport) – úprava spevnených plôch s krytom z liateho asfaltu, Trstínska č.25 – úprava 
spevnených plôch s krytom z betónovej dlažby, Maxima Gorkého č. 53 – úprava spevnených plôch s krytom z betónovej dlažby, Teodora Tekela – úprava spevnených 
plôch s krytom z betónovej dlažby, J.G. Tajovského – (nasvietený priechod pre chodcov) – úprava spevnených plôch s krytom z betónovej dlažby, Špačinská č.46 – úprava 
spevnených plôch s krytom z liateho asfaltu, Špačinská č.54 – úprava spevnených plôch z liateho asfaltu, Bratislavská-Petzvalova – úprava spevnených plôch s krytom z 
liateho asfaltu, Jána Hlúbika – úprava spevnených plôch s krytom z betónovej dlažby - 3x, Čajkovského č.18 – úprava spevnených plôch s krytom z betónovej dlažby, 
Strelecká – úprava spevnených plôch s krytom z liateho asfaltu, Spartakovská – úprava spevnených plôch s krytom z liateho asfaltu, Kamenná cesta – zmena pozície 
chodníka, úprava spevnených plôch z betónovej dlažby,  

Realizácia rekonštrukcií chodníkov s bezbariérovou úpravou na uliciach: Rybníková, Šafárikova, Terézie Vansovej – chodník smerom ku križovatke s ulicou Trstínska a 
rozptylová plocha pred cintorínom, Teodora Tekela č. 6, Mozartova č.12, Atómová (k športovému areálu ZŠ), Vladimíra Clementisa č. 58, Diaľničná 

 

 
Opatrenie 3.2 Budovanie orientačných a informačných systémov pre osoby so ZP 

Aktivita 

Predpokladané / 
skutočné 

náklady za r. 
2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 
Časový 

harmonogram 
Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

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

2 000,- € / 
10 850,- € 

Mesto TT/  
10 850,- € 

2017 – 2020 
Mesto TT / 

Únia nevidiacich 
a slabozrakých 

počet 
vybudovaných 
vodiacich línií    

na peších 
komunikáciách 

ročne 

1 

 
 
 
6 

Cieľ aktivity: Vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území Trnavy budovaním orientačných a 
informačných systémov pre osoby so ZP. 

Vyhodnotenie plnenia: Vytváranie vodiacich línií, varovných a signálnych pásov pre zrakovo postihnuté osoby na chodníkoch bolo v r. 2017 realizované v rámci viacerých 
investičných akcií:  

Predĺženie ulice J. Hlubíka úsek od Átriovej po Dúhovú  - Stavba riešila v zastavanom území mesta, na jeho okraji  novostavbu prepojovacej vetvy miestnej komunikácie 
na ulici J. Hlubíka medzi ulicami Átriová a Dúhová, chodník pre peších, verejné osvetlenie a zatrávnenie súvisiacich plôch. Odhadovaná cena vynaložená na sklopenie 
chodníkov a vodiace línie pre telesne a zrakovo postihnutých je 200,- €. 

Rekonštrukcia MK Olympijská - Predmetom rekonštrukcie bola obnova miestnej komunikácie, chodníka, jestvujúceho ľavého parkoviska (v smere od Ulice Veternej), so 
súvisiacimi stavebnými objektmi v úseku medzi Veternou ulicou  a ulicou Parašutistov. Odhadovaná cena vynaložená na sklopenie chodníkov a vodiace línie pre telesne a 
zrakovo postihnutých je 700,- €. 

Chodník a cyklochodník, Trstínska cesta, Trnava - Hlavným zámerom stavby bolo vybudovanie riadneho spoločného chodníka s cyklochodníkom pre vedenie chodcov a 
cyklistov pozdĺž cesty II/504 od navrhnutej novej križovatky v rámci stavby Cityparku až po existujúce vedenie ŽSR, resp. vo vzdialenosti 5m pred priecestím. Odhadovaná 
cena vynaložená na sklopenie chodníkov a vodiace línie pre telesne a zrakovo postihnutých je 3 500,- €. 

Rekonštrukcia MK Halenárska ulica - Predmetom realizácie stavby bola rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie ulice Halenárska so začiatkom úseku v okružnej 
križovatke ulíc Dolné Bašta - Halenárska ulica a koniec úseku v križovatke ulíc Dolnopotočná - Haulíkova za existujúcim priechodom pre chodcov. Odhadovaná cena 
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vynaložená na sklopenie chodníkov a vodiace línie pre telesne a zrakovo postihnutých je 2 250,- €. 

Pravý odbočovací pruh z ulice T. Vansovej  na  ulicu J. Bottu - Predmetom realizácie tejto stavby bola rekonštrukcia komunikácie pridaním nového jazdného pruhu v úseku 
od križovatky s ulicou Hurbanova po križovatku s ulicou J. Bottova. Dopravné usporiadanie jestvujúcej komunikácie je doplnené o pravý odbočovací pruh s doplnením niky 
autobusovej zastávky. Súčasťou je rekonštrukcia chodníka pre peších, ktorá je zo zámkovej betónovej dlažby a v križovatke riešená bezbariérovým napojením. 
Odhadovaná cena vynaložená na sklopenie chodníkov a vodiace línie pre telesne a zrakovo postihnutých je 1 700,- €. 

Rekonštrukcia MK Šrobárová ulica – v rámci akcie bola obnovená komunikácia, chodníky, vybudoval sa nový obojsmerný cyklochodník, nahradilo sa pôvodné verejné 
osvetlenie a pribudlo nové (nízke s lucernami) na pravom chodníku. Vysadili sa stromy a obnovená bola aj autobusová zastávka s prístreškami. Odhadovaná cena 
vynaložená na sklopenie chodníkov a vodiace línie pre telesne a zrakovo postihnutých je cca 2 500,- €. 

3.2.2 Motivovať subjekty v meste 
k zavádzaniu informačných 
systémov (hmatové, zvukové, 
zrakové) 

--- Mesto TT 2017 – 2020 
Mesto TT / 

Únia nevidiacich 
a slabozrakých 

počet oslovených 
subjektov 

1 0 

Cieľ aktivity: Zvýšenie záujmu vlastníkov objektov realizovať opatrenia zamerané na debarierizáciu a budovanie orientačných a informačných systémov pre osoby so ZP. 

Vyhodnotenie plnenia: Realizácia aktivity bola naplánovaná v horizonte rokov 2017 – 2020. V roku 2017 sa nerealizovala, ale je naplánovaná na ďalšie roky.   

 

Priorita 4 Podporovať inklúziu občanov so zdravotným postihnutím 

 
Opatrenie 4.1 Podpora inkluzívneho vzdelávania 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

4.1.2 Podpora inkluzívneho 
vzdelávania na VŠ  

15 000,- € 
/ 26 700,- € 

Dotácia zo 
štátneho 
rozpočtu / 
26 700,- € 

2017 – 2020 
Trnavská 
univerzita 

počet 
podporených 

študentov so ZP 
ročne 

3 16 

Cieľ aktivity: Podporiť študentov so špecifickými potrebami, a to materiálne aj procesne tak, aby im boli vytvorené inkluzívne podmienky v rámci štúdia na jednotlivých 
fakultách Trnavskej univerzity v Trnave. 

Vyhodnotenie plnenia: V rámci podpory študentov so zdravotným znevýhodnením študujúcim na všetkých fakultách Trnavskej univerzity v Trnave boli zakúpené a do 
prevádzky uvedené kompenzačné pomôcky a iné materiálne vybavenie uľahčujúce plnenie ich študijných povinností. Zakúpené boli:  čítacie lupy, kopírovacie stroje, 
schodolezy, špeciálne postele a pod. Študentom so špecifickými potrebami je zabezpečené a poskytované špeciálne poradenstvo v súvislosti s ich štúdiom a sociálnou 
situáciou. Vzhľadom k vyššiemu počtu študentov so  špecifickými potrebami boli predpokladané náklady prekročené a skutočne realizovaná hodnota dosiahla sumu 
26 700,- €.  

 

 
Opatrenie 4.2 Podpora vzdelávacích a športových aktivít ľudí so ZP 
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Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

4.2.1 Nácvik sebestačnosti 
vozičkárov v kuchyni – Kurzy 
varenia 

500,- € / 0,- € 
Klub vozičkárov, 

sponzori/  
2017 – 2020 

Klub vozičkárov 
v Trnave 

počet 
účastníkov 

20 0 

Cieľ aktivity: Podpora samostatnosti a maximálnej sebaobslužnosti osôb so ZP, ktoré sú pripútané na invalidný vozík, a to formou nácviku ich sebestačnosti v kuchyni. 
Prostredníctvom kurzu varenia má gestor aktivity zámer dosiahnuť najvyšší možný stupeň samostatnosti vozičkárov pri práci v kuchyni. Pracovná rehabilitácia má za cieľ 
zlepšiť fyzický a psychický stav ľudí na invalidných vozíkoch, umožniť im aktívne trávenie voľného času a prekonať spoločenskú bariéru predsudkov voči znevýhodneným 
občanom. 

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 sa aktivita nerealizovala vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov. 

4.2.2. Šport bez bariér – 
Aquaterapia pre vozičkárov 

5 000,-€ 
/ 3 785,- € 

Klub vozičkárov/ 
3 445,- €, 
Mesto TT/  

340,- € 

2017 – 2020 

Klub vozičkárov 
v Trnave / 

Mesto TT, Hotel 
Máj Piešťany, 

paraolympionici 

počet 
účastníkov 

pobytu ročne 
20 

 
 

18 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je aktivizovať schopnosti vozičkárov na prekonanie dôsledkov ťažkého zdravotného znevýhodnenia a dosiahnuť najvyšší možný stupeň 
samostatnosti. Osvojenie zručnosti a nadobudnutie sebaistoty získanej v kolektíve, diskrétny nácvik presunu z vozíka do bazénu, pobytu vo vode a výstupu z bazéna späť 
do invalidného vozíka. Plávanie je jedným z odporúčaných športov pre ľudí so ZP, pričom prispieva k zlepšeniu ich fyzického a psychického stavu.  Aktivita je tiež 
zameraná na prekonávanie spoločenských bariér predsudkov voči znevýhodneným občanom. 

Vyhodnotenie plnenia:  Aquaterapia pre vozičkárov – 5-dňový rekondično-rehabilitačný pobyt sa uskutočnil v termíne 6. – 11. augusta 2017 v bezbariérovom hoteli Máj 
v Piešťanoch, ktorý disponuje dostatočným počtom bezbariérových izieb a vyhovuje potrebám vozičkárov. Služby poskytnuté účastníkom skupinového pobytu zahŕňali 
ubytovanie, plnú penziu, liečebné procedúry, prenájom bazéna, telocvične a spoločenskej miestnosti. Spestrením pobytu boli aj športové hry v neďalekej telocvični 
v prírode, ktorá je prispôsobená osobám s telesným postihnutím. Vďaka aktivite sa zvýšila kvalita života účastníkov o možnosť športového vyžitia s cieľom motivovať ľudí 
pripútaných na invalidný vozík k pravidelnému športovaniu podľa ich záujmu a možností.  

4.2.3 Športový deň vozičkárov 300,- € / 0,- € 
Klub vozičkárov, 

Mesto TT 
2017 – 2020 

Klub vozičkárov 
v Trnave / Mesto 

TT, rodinní 
príslušníci a 
sympatizanti 

počet aktivít 1 0 

Cieľ aktivity: Integrácia ľudí so zdravotným znevýhodnením pripútaných na invalidný vozík, do spoločenského a športového života. Zámerom je zlepšovať fyzickú kondíciu 
zdravotne znevýhodnených osôb, zapojiť vozičkárov do športov, ktorým sa môžu venovať napriek svojej imobilite, nadviazať a upevňovať medziľudské kontakty na 
športovom poli  medzi vozičkármi a ostatnou verejnosťou. Cieľom je tiež prekonať vnútorné zábrany hendikepovaných občanoch spoločným športovaním, dosiahnuť radosť 
z pohybu, prebudiť v nich súťaživosť a dať im možnosť zažiť radosť zo športového úspechu. 

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 sa aktivita nerealizovala vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov. 

4.2.4 Sociálna rehabilitácia 
zameraná na sebaobsluhu 
nevidiacich a slabozrakých 
(akreditovaný kurz) 

2 500,- € 
/ 57 600,- €** 

TTSK/ 
 57 600,-  €  

2017 – 2020 

Únia nevidiacich 
a slabozrakých 

Slovenska – 
Krajské stredisko 

počet 
účastníkov 

ročne 
8 25 
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Trnava (ÚNSS, 
KS Trnava) 

Cieľ aktivity: Sociálnou rehabilitáciou – nácvikom špeciálnych techník získať u klienta potrebné schopnosti a zručnosti na zvládnutie sebaobslužných činností - varenie, 
nákupy, osobná starostlivosť, starostlivosť o dieťa, starostlivosť o domácnosť, rozpoznávanie mincí a bankoviek – a tým pripraviť klienta na plnohodnotný život.  

Vyhodnotenie plnenia: Pracovníci ÚNSS, KS Trnava v r. 2017 vykonávali  nácvik sebaobsluhy u 25 klientov v rozsahu spolu 233 hodín  (v rámci 77 stretnutí ).  

** Sociálna rehabilitácia a špecializované sociálne poradenstvo, ktoré poskytuje ÚNSS, sú financované dotáciou z VÚC a dofinancovávané z verejných zbierok a projektov.  
V roku 2017 bola ÚNSS, KS Trnava poskytnutá dotácia z TTSK na vykonávanie soc. rehabilitácie a poskytovanie špecializovaného soc. poradenstva a s tým súvisiacich 
činností vo výške 57 600,- €. Z tejto dotácie bola hradená aj uvedená aktivita.  

4.2.5 Sociálna rehabilitácia – 
priestorová orientácia a 
samostatný pohyb, chôdza s 
bielou palicou v terénne osôb so 
zrakovým postihnutím 
(akreditovaný kurz) 

5 000,- € 
/ 57 600,- €** 

TTSK/ 
 57 600,-  € 

2017 – 2020 ÚNSS, KS Trnava 
počet 

účastníkov 
ročne 

15 8 

Cieľ aktivity: Sociálnou rehabilitáciou – nácvikom špeciálnych techník získať u klienta potrebné schopnosti a zručnosti na zvládnutie priestorovej orientácie a 
samostatného pohybu s bielou palicou v prostredí, v ktorom sa klient potrebuje pohybovať. 

Vyhodnotenie plnenia: Pracovníci ÚNSS, KS Trnava v r. 2017 vykonávali nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu u 8 klientov v rozsahu spolu 118 hodín. 

** Sociálna rehabilitácia a špecializované sociálne poradenstvo, ktoré poskytuje ÚNSS, sú financované dotáciou z VÚC a dofinancované z verejných zbierok a projektov.  
V roku 2017 bola ÚNSS, KS Trnava poskytnutá dotácia z TTSK na vykonávanie soc. rehabilitácie a poskytovanie špecializovaného soc. poradenstva a s tým súvisiacich 
činností vo výške 57 600,- €. Z tejto dotácie bola hradená aj uvedená aktivita. 

4.2.6 Sociálna rehabilitácia: 
komunikácia – nácvik 
klávesnicových zručností, nácviky 
podpisovania sa, výučba 
Braillovho písma  (akreditovaný 
kurz) 

23 000,- € 
 / 57 600,- €** 

TTSK/ 
 57 600,-  € 

2017 – 2020 ÚNSS, KS Trnava 
počet 

účastníkov 
ročne 

15 31 

Cieľ aktivity: Sociálnou rehabilitáciou – nácvikom špeciálnych techník získať u klienta potrebné schopnosti a zručnosti na zvládnutie oblasti komunikácie (nácvik 
podpisovania sa bez kontroly zraku, nácvik klávesnicových zručností ako predprípravy na kurz práce s PC so špeciálnym programom, výučba Braillovho písma ), a tým 
pripraviť klienta na plnohodnotný a integrovaný život v spoločnosti. 

Vyhodnotenie plnenia: Výučbu Braillovho písma, nácvik podpisovania sa a nácvik klávesnicových zručností realizovali v priebehu roka 2017 pracovníci  ÚNSS, KS 
Trnava u 31 klientov, v celkovom rozsahu 331,9 hodín. 

** Sociálna rehabilitácia a špecializované sociálne poradenstvo, ktoré poskytuje ÚNSS, sú financované dotáciou z VÚC a dofinancované z verejných zbierok a projektov.   
V roku 2017 bola ÚNSS, KS Trnava poskytnutá dotácia z TTSK na vykonávanie soc. rehabilitácie a poskytovanie špecializovaného soc. poradenstva a s tým súvisiacich 
činností vo výške 57 600,- €. Z tejto dotácie bola hradená aj uvedená aktivita. 

4.2.7 Zdravotné cvičenie pre 
členov Klubu kardiakov a 
verejnosť na ZŠ Bottova 

 
50,- € / 50,- € 

 

ZPCCH v SR – 
KK/ 50,- € 

 
2017 – 2020 

ZPCCH v SR – 
KK / Mesto TT 

periodicita 
aktivity 

1 hodina 
týždenne 

1 hodina 
týždenne 
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Cieľ aktivity: Zapojiť zdravotne postihnutých a starších občanov do pravidelného cvičenia, zlepšenie ich fyzickej a psychickej kondície, socializácia v kolektíve. 

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR – Klub kardiakov (ZPCCH v SR – KK) realizoval aktivitu priebežne. Zdravotné 
cvičenia pre členov Klubu kardiakov a pre verejnosť sa konali v telocvični na ZŠ J. Bottu v Trnave 1 x týždenne. 

4.2.8 Pobyty pre slabozrakých, 
nevidiacich a ich rodinných 
príslušníkov 

2 500,- € / 0,- € 
ÚNSS KS 
Trnava,  

MPSVaR SR 
2017 – 2020 

ÚNSS, KS 
Trnava/ MPSVaR 

SR 

počet 
účastníkov 

10 0 

Cieľ aktivity: Zrealizovať pobyt pre zrakovo postihnutých klientov a ich rodinných príslušníkov/asistentov zameraný na posilnenie rodinných väzieb, podporu prijatia 
zrakového postihnutia ako súčasť ďalšieho spolužitia, predchádzanie krízam a zefektívnenie procesu integrácie. 

Vyhodnotenie plnenia: V r. 2017 aktivita nebola realizovaná z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov, ktoré na pobyty každoročne poskytuje MPSVaR SR. 

 

 
Opatrenie 4.3 Informačné kampane a podujatia na podporu inklúzie občanov so ZP 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

4.3.1 Dvor nádeje 4 000,- € / 3 461,- € 
Mesto TT/  
3 461,- € 

2017 – 2020 Mesto TT / MVO 
zrealizované 

podujatie 
1 

 
1 

Cieľ aktivity: Prezentácia činnosti a produktov ľudí so zdravotným znevýhodnením, aktivácia a zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením, sieťovanie tretieho 
sektora, búranie spoločenských bariér. 

Vyhodnotenie plnenia: Dvor nádeje je podujatie organizované Mestom Trnava, ktoré prezentuje talenty a usilovnú prácu pedagógov s deťmi, mládežou i dospelými ľuďmi 
so zdravotným znevýhodnením z Trnavy i okolia. V r. 2017 sa podujatie uskutočnilo už 13-krát,  a to 14. júna 2017 na Hlavnej ulici pred radnicou v Trnave. Okrem 
kultúrneho programu sa zúčastnené školy a zariadenia prezentovali i vlastnoručne vyrobenými výrobkami v predajných stánkoch.  

4.3.2 Verejná zbierka Biela 
pastelka – podujatia v 
informačnom stánku 

200,- € / 200,- €  
ÚNSS, KS 

Trnava/ 200,- €  
2017 – 2020 ÚNSS, KS Trnava 

zrealizovaná 
zbierka 

1 1 

Cieľ aktivity: Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na 
podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie 
aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka je celoslovenská akcia, do ktorej sa zapája aj Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko Trnava. 

Vyhodnotenie plnenia: Celoslovenská kampaň Biela pastelka 2017 odštartovala vo štvrtok 21.septembra v Banskej Bystrici a pokračovala 22. a 23. septembra v 12 
slovenských mestách, pričom dejiskom hlavného zbierkového podujatia bola bratislavská Eurovea. V rámci akcie mala verejnosť príležitosť v informačných stánkoch na 
vlastnej koži vyskúšať, aké je byť slabozrakým či nevidiacim. ÚNSS ponúkla prezentáciu svojej činnosti, prehliadku rôznych kompenzačných a optických pomôcok, 
možnosť písať v Braillovom písme, rozhliadnuť sa okolo seba s okuliarmi simulujúcimi rôzne druhy zrakového postihnutia, zahrať sa hry, pri ktorých nevidiace a slabozraké 
deti trávia voľné chvíle. V krajských mestách bolo k dispozícii aj meranie očných parametrov. Výnos počas hlavných zbierkových dní bol spolu 141 798,16 €, v Trnavskom 
kraji 10 690, 23 €.  
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4.3.3 Preventívno-výchovná 
akcia Biela palica 

0,- € / 0,- € --- 2017 – 2020 
ÚNSS, KS Trnava 
/ Dopravná polícia 

zrealizovaná 
aktivita 

1 1 

Cieľ aktivity: Deň Bielej palice je dopravno-výchovná akcia, ktorú každoročne pripravuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolu s Prezídiom Policajného zboru 
SR  pri príležitosti medzinárodného dňa bielej palice. Akcia má preventívny charakter a je zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevidiacim chodcom, 
používajúcim bielu palicu. Vo vybraných mestách sa zároveň vykonáva štatistika, ako vodiči dávajú prednosť nevidiacim na priechodoch pre chodcov. 

Vyhodnotenie plnenia: Preventívno-výchovná akcia Deň bielej palice  2017 sa uskutočnila v piatok 13. októbra 2017 v čase medzi 08.00 a 12.00 h v 47 mestách na 54 
priechodoch pre chodcov. V Trnavskom kraji sa akcia konala v 7 mestách na 7 priechodoch, v meste Trnava na Zelenečskej ulici v čase medzi 10:00 - 12:00 h. Cieľom 
akcie bolo zvýšiť informovanosť vodičov a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, najmä tých so zrakovým postihnutím. Snahou ÚNSS bolo simulovať prirodzenú 
situáciu, preto spolupracujúci policajti hliadkovali za priechodom, vo vzdialenosti 100 – 150 m od neho, neprechádzali cez priechod spolu s nevidiacim. Disciplinovaní 
vodiči dostali upomienkový predmet, nedisciplinovaní  poučenie o priestupku. Osvetový charakter akcie bol zárukou, že každý vyviazne bez pokuty. Zo štatistík, ktoré robili 
pracovníci ÚNSS počas akcie vyplynulo, že 18,3% vodičov nezastavilo nevidiacemu na priechode, čo je o 1,2 % menej  ako minulý rok. Samostatným výstupom z akcie je 
aj inštruktážne video, ktoré je zaradené do výučby v autoškolách.   

4.3.4 Štafeta „Krok pre svoje 
srdce“ pri príležitosti Svetového 
dňa srdca 

1 000,- € / 699,- €   
ZPCCH/ 607,- € 
Mesto TT/ 92,- € 

2017 – 2020 

ZPCCH v SR – 
KK / Zdravé 

mesto Trnava, 
SACHS 

zrealizovaná 
aktivita 

1 1 

Cieľ aktivity: Aktivita má osvetový charakter, je zameraná na upriamenie pozornosti verejnosti na civilizačné ochorenia (srdcovo-cievne ochorenia), ktoré postihujú čoraz 
väčšiu skupinu obyvateľstva. Do akcie sa môže zapojiť každý, kto chce pohybom pomôcť svojmu srdcu a vyjadriť podporu ľuďom postihnutým civilizačnými chorobami. 

Vyhodnotenie plnenia:  V roku 2017 sa aktivita uskutočnila dňa 26.septembra pri príležitosti Svetového dňa srdca. Súčasťou aktivity bol benefičný koncert v Kine Hviezda 
o 13.00 h  pre členov klubu a verejnosť. Program následne pokračoval na Hlavnej ulici v Trnave, kde sa uskutočnil symbolický pochod „Krok pre svoje srdce“ spojený 
s osvetou a rozdávaním upomienkových predmetov.   

4.3.5 Zimný pochod členov 
klubu so zapojením verejnosti 
do Kamenného mlyna – 29. 
decembra, 1x ročne 

 
50,- € / 40,- € 

 
ZPCCH/ 40,- € 2017 – 2020 

ZPCCH v SR – 
KK 

počet 
účastníkov 

30 25 

Cieľ aktivity: Chôdzou rozhýbať telo počas vianočných sviatkov (chôdza v zimnom počasí, prekrvenie organizmu, správne dýchanie). Posledná akcia v roku Zväzu 
postihnutých civilizačnými chorobami  v SR – Klub kardiakov Trnava, ktoré združuje ľudí do 65 rokov, ktorí sú po operáciách srdca, transplantáciách chlopní, liečia sa na 
vysoký krvný tlak a iné ochorenia. Trnavský klub kardiakov pravidelne organizuje rôzne aktivity, pretože je dôležité, aby po diagnostikovaní a následnom odchode                     
z pracovného procesu nebol človek izolovaný a v obavách, že už nie je plnohodnotným.  

Vyhodnotenie plnenia: Zimný pochod členov Klubu kardiakov do Kamenného mlyna sa uskutočnil 20.decembra 2017. 

 

4 Oblasť Osoby v ťažkých životných situáciách 
Priorita 1 Rozširovať sociálne služby zamerané na riešenie ťažkých životných situácií občanov 

 
Opatrenie 1.1 Koordinácia pomoci osobám v ťažkých životných situáciách (ŤŽS) a marginalizovaným skupinám občanov v meste 
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Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.1.1 Aktivizácia pracovnej 
skupiny pre MRK a osoby v ŤŽS 
Pomoc marginalizovaným s 
cieľom koordinovať aktivity 
partnerov na území mesta a 
spolupracovať pri hľadaní 
riešení 

 
 

1 000,- €  / 
1 000,- € 

 
 
 

TTSK/ 1 000,- € 2017 – 2020 

Združ. STORM / 
Centrum 

Koburgovo, Mesto 
TT, TTSK, 

TTADCH a ďalšie 
subjekty 

Počet stretnutí 
pracovnej 
skupiny ročne 

 

4 

 
 
4 

Cieľ aktivity: Sieťovanie pomáhajúcich organizácií s orgánmi samosprávy, TTSK a štátnymi inštitúciami, ktoré sa venujú práci s ľuďmi v ťažkej životnej situácii a z 
marginalizovanej rómskej komunity (MRK) žijúcimi v meste. Vzájomné poznanie sa, sieťovanie a následná spolupráca viacerých subjektov vytvára priestor pre hľadanie 
spoločných riešení s možnosťou spájania dostupných ľudských, finančných a materiálnych zdrojov. Spolupráca tiež predpokladá efektívnejší zásah v rizikových situáciách 
(sociálne, zdravotné, právne a iné) každého obyvateľa mesta.  

Vyhodnotenie plnenia: Pracovná skupina Pomoc marginalizovaným bola aktívna počas celého roka 2017. Organizované stretnutia skupiny sa uskutočnili  4x. Stretnutia 
boli prioritne zamerané na aktuálne problémy a potreby členov skupiny, zdieľanie dôležitých informácií, ale aj na organizovanie spoločného festivalu Spájame sily. 

1.1.2 Realizácia spoločných 
aktivít / podujatí pracovnej 
skupiny Pomoc 
marginalizovaným pre verejnosť 

 
1 000,- € / 
 2 500,- € 

Mesto TT/  
2 000,- €, 

Nadácia ZSE/ 
500,-€ 

2017 – 2020 
Združ. STORM / 
členovia prac. 

skupiny  

Zrealizovaná 
aktivita 1 1 

Cieľ aktivity: Sieťovanie pomáhajúcich organizácií s orgánmi samosprávy, TTSK a štátnymi inštitúciami, ktoré sa venujú práci s ľuďmi v ťažkej životnej situácii a MRK 
v meste. Koordinácia aktivity partnerov na území mesta a organizácia spoločných podujatí zameraných na rôzne témy, neformálne spoznávanie sa zástupcov organizácií, 
samosprávy a TTSK. 

Vyhodnotenie plnenia: Členovia skupiny Pomoc marginalizovaným v r. 2017 spoločne zorganizovali sídliskový festival Spájame sily. Do aktivity sa zapojilo viacero 
organizácií a dobrovoľníkov pôsobiacich v meste, a to: Centrum Koburgovo, Združenie STORM, Krízové stredisko, Materská škola BESST, Centrum pomoci pre rodinu, 
Trnavská univerzita, Trnavská arcidiecézna charita a Zlatá priadka, n.o. Počas celého dňa prebiehali rozličné tvorivé i športové aktivity, ktoré dopĺňal kultúrny program.  
Súčasťou sídliskového festivalu bol futbalový turnaj “O titul majstra Linčianskej”, ktorý organizoval miestny Výbor mestskej časti Linčianska pod vedením predsedu VMČ 
Jozefa Čavojského a aktivisti z Denného centra pre seniorov. 

1.1.3 Spracovanie stratégie 
riešenia problematiky ľudí bez 
prístrešia v meste 

500,- € / 980,- € Mesto TT/ 980,- € 2017 – 2018 
Mesto TT / 
členovia 

pracovnej skupiny  

Spracovaná 
stratégia 

1 1 

Cieľ aktivity: Zmapovanie súčasného stavu v oblasti problematiky ľudí bez domova a návrh systematického riešenia  nepriaznivej situácie v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb pre osoby v ťažkých životných situáciách, do ktorej patria aj ľudia bez domova v spolupráci s ďalšími subjektmi pracujúcimi s touto cieľovou skupinou. 

Vyhodnotenie plnenia: Stratégia riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Trnavy na roky 2017 – 2020 s výhľadom do roku 2025 bola spracovaná 
v priebehu roka 2017, prerokovaná a schválená v MZ mesta Trnava uznesením č. 813 zo dňa 12.12.2017. Realizácia stratégie je naplánovaná na obdobie rokov 2018 – 
2025. 
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Opatrenie 1.2 Rozvoj služieb krízovej intervencie pre osoby v ŤŽS 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.2.1 Realizácia projektu 
STREETWORK 

 
10 760,- € / 
5 900,- € 

 
 TTACH/ 2900,- €  

Mesto TT/ 3000,- € 
2017 – 2020 

Trnavská 
arcidiecézna 

charita / Mesto 
TT, TU, UCM 

Počet 
intervencií              
v teréne ročne 

100 601 

Cieľ aktivity: Projekt Streetwork je zameraný na realizáciu terénnej sociálnej práce pre ľudí bez domova v Trnave. Práca priamo na ulici je zameraná na aktívne 
vyhľadávanie klientov v ich prostredí, prvotný kontakt na ulici a ich následné nasmerovanie na ďalšie služby. Predstavuje základ práce s touto cieľovou skupinou. Cieľom 
aktivity je nadviazať na doterajšiu činnosť TTACH v rámci práce s touto cieľovou skupinou, ponúknuť alternatívny prístup a službu, ktorá doposiaľ v meste absentovala 
s využitím odborných skúseností TTACH.   

Vyhodnotenie plnenia: Projekt Streetwork v Trnave preukazuje svoj prínos pri komplexnej práci s klientmi, ľuďmi bez domova. Z dôvodu potrebnosti bol rozšírený počet 
výjazdov do terénu z 2 týždenne na 3 týždenne. Pracovníci streetworku pravidelne vyhľadávajú a oslovujú nových klientov a tiež pravidelne komunikujú a poskytujú 
sociálne služby už známym klientom. Počas r. 2017  zaznamenali celkovo 601 kontaktov s klientmi. Projektom sa darí oslovovať nových klientov, informovať ich o 
sociálnych službách určených pre riešenie ich problémov. Na základe  kontaktu v teréne klienti následne začínajú využívať sociálne služby nízkoprahového denného centra 
- Centra pomoci človeku, ktoré sídli na Hlavnej 43 v Trnave. K úspore finančných prostriedkov prišlo z dôvodu šetrenia v položke doprava. Auto plánované pre potreby 
prepravy klientov (k lekárovi, do nocľahárne a pod.) by malo byť k dispozícii v roku 2018. 

1.2.2 Zmapovanie a monitoring 
počtu ľudí bez prístrešia na 
území mesta v rámci 
streetworku 

 
0,- € / 0,- € 

 
--- 

2017 

Mesto TT / 
Trnavská 

arcidiecézna 
charita 

Zmapovaná 
početnosť ľudí 
bez prístrešia  

áno áno 

Cieľ aktivity: Zmapovanie počtu ľudí bez domova v meste a identifikácia ich potrieb sú základným predpokladom pre adekvátne nastavenie sociálnych služieb a návrh 
súvisiacich opatrení tak, aby reagovali na existujúce problémy tejto cieľovej skupiny. Skupina ľudí bez domova je heterogénna, neobmedzuje sa iba na ľudí, ktorí žijú na 
ulici, ale aj na ľudí ohrozených bezdomovectvom, ktorým z rôznych dôvodov reálne hrozí strata bývania. Vzhľadom na rôznorodosť tejto skupiny, skryté bezdomovectvo, 
nestabilnú situáciu ľudí bývajúcich v neistých a neprimeraných podmienkach a časté presúvanie sa ľudí bez domova z mesta do mesta je zmapovanie presného počtu ľudí 
bez domova na danom území problematické a v praxi takmer nemožné. Približnú početnosť tejto cieľovej skupiny je možné zistiť z viacerých dostupných údajov a 
štatistických dát, ktoré majú k dispozícii rôzne inštitúcie pôsobiace na území mesta. 

Vyhodnotenie plnenia: Mapovanie počtu ľudí bez domova a zisťovanie ich potrieb sa realizovalo v roku 2017 prostredníctvom dotazníkového prieskumu v rámci 
spracovania Stratégie riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Trnavy na roky 2017 – 2020 s výhľadom do roku 2025. Prostredníctvom dotazníka sa 
podarilo osloviť spolu 108 respondentov, ktorí však tvoria iba časť tejto cieľovej skupiny. Vzhľadom na špecifiká tejto problematiky zistenie presného počtu ľudí bez domova 
v Trnave nie je možné. Priebežný monitoring ľudí bez domova, ktorí sa nachádzajú na území mesta, sa realizuje v rámci sociálnej služby streetwork a v spolupráci 
s terénnymi sociálnymi pracovníčkami MsÚ Trnava.  

1.2.3 Posilnenie terénnej práce 
s bezdomovcami v lokalite 
Coburgova  

 
12 000,- € ročne / 

 1 478,- € 

Národný 
projekt TSP/  
1 028,- € 
Mesto TT/ 
450,-  € 

2017 – 2019 Mesto TT 

Zvýšenie počtu 
terénnych 
pracovníkov 

 

z 1 na 2 

 
 

z 1 na 2 

Cieľ aktivity: Posilnenie terénnej práce s ľuďmi bez domova v lokalite Coburgova s cieľom zlepšiť ich nepriaznivú sociálnu situáciu, motivovať ich k aktivite a systematicky 
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riešiť problematiku tejto cieľovej skupiny v meste. 

Vyhodnotenie plnenia: Mesto Trnava v marci 2017 požiadalo Implementačnú agentúru MPSVaR SR  o zmenu počtu terénnych sociálnych pracovníkov  v rámci 
Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach 1, do ktorého je samospráva zapojená, s cieľom navýšiť počet terénnych sociálnych pracovníkov. V júli 2017 bol 
podpísaný dodatok k zmluve o navýšení počtu terénnych sociálnych pracovníkov (z 1 na 2 pracovníkov) a následne zrealizované výberové konanie na obsadenie voľného 
pracovného miesta. Nový terénny sociálny pracovník pre prácu s ľuďmi bez domova vykonával svoju činnosť v mesiaci november 2017. Od 1.2.2018 je uvedená pracovná 
pozícia opätovne obsadená, takže terénnu prácu s ľuďmi bez domova aktuálne vykonávajú dvaja terénni pracovníci.  Realizácia projektu je naplánovaná do  30.06.2019. 

1.2.4 Zabezpečenie terénnej 
sociálnej služby na sídlisku 
Linčianska 

 
12 000,- € / 

8 300,- € 

 
TTSK/ 

8 300,- € 
2017 – 2019 

Centrum 
Koburgovo,  

n. o. 

Počet klientov 
využívajúcich 
službu  

120 200 

Cieľ aktivity: Aktivita je zameraná na rodiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo žijúce v sociálne vylúčenom prostredí. Mnohé z nich nedôverujú a vyhýbajú sa 
majoritným inštitúciám, často sú vytláčané na okraj spoločnosti,  nevedia sa orientovať v sociálnom systéme, sú dezinformované a nedisciplinované v dodržiavaní 
stanovených termínov a miesta stretnutí. Na prekonanie týchto bariér  je dôležité poskytovať rodinám terénnu sociálnu prácu. Tá umožňuje zachytiť a riešiť problémy práve 
tam, kde vznikli. Ponúka pomoc v prirodzenom prostredí, môže upozorniť na vznik problémov, zmobilizovať sily na ich riešenie, odhaliť možnosti pomoci už pri zárodku 
problému. Vďaka návštevám rodín v ich domácom prostredí sa im otvárajú možnosti lepšieho zvládania svojich problémov, lepšieho uplatňovania svojich práv a plnenia 
povinností.  

Vyhodnotenie plnenia: Sociálni poradcovia z centra počas r. 2017 denne navštevovali klientov v domácom prostredí, kde ich informovali o prebiehajúcich aktivitách 
v komunitnom centre a pomáhali im riešiť aktuálne problémy. Klientom bolo poskytnuté poradenstvo napríklad súvisiace s hľadaním si zamestnania, riešenia vstupu dieťaťa 
do MŠ, riešenia dlhov v komunikácii s exekučným úradom a centrom právnej pomoci, s hľadaním bývania, riešenia výchovných problémov detí a ich prospechu, podaním 
návrhu na výživné. Pomoc pri ochrane práv a právom chránených záujmov bola poskytnutá klientom spisovaním rôznych žiadostí a komunikáciou s úradmi, napríklad 
pracovníci pomáhali s podávaním žiadostí o pridelenie bytu, o starobný a invalidný dôchodok, o splátkový kalendár a podobne. 

1.2.5 Poskytovanie terénnej 
sociálnej služby pre rodiny               
v krízovej situácii 

 
300,- € / 300,- € 

Z. z. Rodina/ 
300,- € 

2017 – 2020 Z. z. Rodina 
počet intervencií 
v rodine ročne  

60 60 

Cieľ aktivity: V rámci poskytovania sociálnych služieb sprostredkováva Z. z. Rodina aj sociálne poradenstvo pre rodiny v krízovej situácii. Poradenstvo je poskytované v 
priestoroch Azylového domu Tamara. Zároveň v rámci terénnej sociálnej služby robia pracovníci výjazdy do rodín, ktoré z rôznych dôvodov nemajú možnosť dostaviť sa na 
poradenstvo do zariadenia. Pre klientky ubytované v azylovom dome je v rámci terénnej sociálnej služby tiež  zabezpečené sprevádzanie na úrady a ďalšie inštitúcie pri 
riešení ich krízovej situácie. Cieľom projektu je napomôcť klientovi čo najefektívnejšie a najrýchlejšie sprostredkovať adekvátne informácie a pomoc na vyriešenie jeho 
krízovej situácie. 

Vyhodnotenie plnenia: Poskytovanie terénnej sociálnej služby pre rodiny v krízovej situácii prebiehalo priebežne počas r. 2017. Poradenstvo a terénna práca je súčasťou 
poskytovaných sociálnych služieb Záujmového združenia Rodina, predovšetkým pre klientky Azylového domu Tamara. 

1.2.6 Realizácia programu 
KROK VPRED – terénna 
sociálna práca s aktívnymi 
užívateľmi drog a osobami 
pracujúcimi v sexbiznise  

 
20 000,- € / 
18 000,- € 

 TTSK/10 600,- €  
Mesto TT/ 900,- €  

MPSVaR SR /  
2 500,- € 

MZ SR / 4 000,- € 

2017 – 2020 
Združenie 

STORM / Mesto 
TT, TTSK  

 

Počet klientov 
ročne  

 

35 

 
 

34 

Cieľ aktivity: Program KROK VPRED, ktorý je zameraný na terénnu sociálnu prácu s aktívnymi užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sexbiznise, zabezpečuje v Trnave 
združenie STORM od roku 2006, ako jediný poskytovateľ tejto sociálnej služby na území mesta. Cieľom je zabezpečiť udržateľnosť tejto terénnej služby v meste 
a pokračovať v kontaktovaní skrytej populácie, ktorá z rôznych dôvodov (subjektívne/objektívne) nemôže a/alebo nechce riešiť svoje rizikové správanie (osoby pracujúce         
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v sexbiznise, užívatelia drog, a pod.) Ďalšími cieľmi aktivity sú ochrana verejného zdravia a minimalizovanie škôd vychádzajúcich zo životného štýlu klientov (injekční 
užívatelia drog, osoby pracujúce v sexbiznise a ich rodinní príslušníci). 

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 združenie STORM realizáciou programu KROK VPRED pomáhalo chrániť verejné zdravie obyvateľov mesta prostredníctvom výmeny 
injekčných striekačiek (prijatých použitých striekačiek – 9 804 ks, vydaných injekčných striekačiek  - 10 204 ks), distribúciou prezervatívov (1 594 ks), poskytovaním 
poradenstva a iných služieb v zmysle SPODaSK detí a mládeže. Združenie počas roka aktívne pracovalo s 34 klientmi, ktorým bolo poskytnutých 769 rôznych intervencií. 
Tento relatívne nízky počet (v porovnaní s odhadovaným počtom aktívnych užívateľov drog a osôb pracujúcich v sexbiznise na území mesta) môže byť z dôvodu 
pretrvávajúcich obáv zo strany existujúcich, ale aj potenciálnych klientov v danej subkultúre. Napriek tomu združenie za rok 2017 zaznamenalo 20 nových klientov 
využívajúcich ich služby.  

1.2.7 Zmapovanie potreby 
vybudovania nízkoprahového 
Kontaktného centra pre 
rizikové skupiny obyvateľov 

 
2 000,- € / 500,- € 

 
TTSK/ 500,- €  

  
2017 

Združenie 
STORM / Mesto 

TT, TU 

Zmapovaná 
potreba  Áno 

 
v štádiu 

implementácie 

Cieľ aktivity: V rámci poskytovania sociálnych služieb je dôležité venovať pozornosť aj rizikovým skupinám obyvateľov (injekční užívatelia drog, osoby pracujúce                
v sexbiznise),  ktorí často nechcú alebo nemôžu využívať štandardnú ponuku služieb zabezpečovanú štátnymi inštitúciami. Momentálne v Trnave neexistuje nízkoprahové 
kontaktné centrum pre danú cieľovú skupinu, ktorá sa väčšinou správa patologicky voči svojmu sociálnemu okoliu a svojím správaním môže ohrozovať verejné zdravie 
obyvateľov mesta (použité injekčné striekačky, prenos pohlavných chorôb). Cieľom aktivity je zmapovanie skutočnej potreby vybudovania nízkoprahového kontaktného 
centra a zabezpečenie vstupných analytických dát pre zámer vybudovania uvedeného centra v meste.  

Vyhodnotenie plnenia: V rámci realizácie programu KROK VPRED sa uskutočnilo priebežné mapovanie potreby vybudovania kontaktného centra pre rizikové skupiny 
obyvateľov v  meste Trnava. V roku 2017 združenie aktívne pracovalo s 34 klientmi a zároveň bol v danom roku zaznamenaný najväčší nárast nových klientov (20 osôb). 
Ide však iba o malú časť rizikovo žijúcich ľudí v meste, ktorí z rôznych objektívnych i subjektívnych dôvodov zostávajú skrytí a  nevyhľadávajú pomoc a sociálne služby. 
Cieľom združenia je sprístupniť väčšiu a rôznorodejšiu paletu služieb pre túto cieľovú skupinu a osloviť tak zatiaľ skrytú populáciu. Vzhľadom na finančnú, priestorovú a 
personálnu náročnosť zabezpečenia prevádzky kontaktného centra, bude v roku 2018 pokračovať  mapovanie potreby na vybudovanie takéhoto centra v meste.  

1.2.9 Modernizácia a rozšírenie 
kapacity nízkoprahového 
denného centra pre 
jednotlivcov 

 
650 000,- €/ 0,- € 

 
IROP, TTACH 

2017 – 2020 
Trnavská 

arcidiecézna 
charita (TTACH) 

Rozšírené 
prevádzkové dni z 3 na 5 dní 3 dni 

Cieľ aktivity: Modernizácia, rozšírenie kapacity a rozšírenie prevádzkových dní jediného nízkoprahového denného centra pre jednotlivcov v meste s cieľom uspokojiť 
narastajúci záujem o uvedenú sociálnu  službu. Centrum  pomoci človeku Trnava  (CPČ) prevádzkuje Trnavská arcidiecézna charita.  CPČ sa zameriava na pomoc ľuďom 
v rôznych formách krízy (ľudia bez domova, závislí, prepustení z výkonu trestu, ľudia, ktorí stratili rodinu, zázemie, prácu, sú bez dokladov, financií, zadlžení, nezamestnaní 
a bez možnosti nájsť si prácu). Vzhľadom na kontinuálny nárast počtu klientov nízkoprahového centra sú existujúce priestory nedostatočné, zastarané a je potrebná ich 
rekonštrukcia. Zároveň má TTACH zámer rozšíriť prevádzku centra z 3 na 5 dní v týždni.  

Vyhodnotenie plnenia: Aktivita v roku 2017 nebola realizovaná. Aktuálne však prebiehajú práce potrebné pre prípravu projektu Modernizácia a rozšírenie kapacity 
nízkoprahového denného centra, ktorý TTACH plánuje predložiť v rámci pripravovanej výzvy zameranej na budovanie sociálnej infraštruktúry z IROP, vyhlásenie ktorej sa 
očakáva v 1. polroku 2018. V januári 2018 sa TTACH podarilo zapojiť do projektu Implementačnej agentúry MPSVaR SR a od apríla 2018 je naplánované rozšírenie počtu 
prevádzkových dní v nízkoprahovom dennom centre z 3 na 5 dní v týždni. 

1.2.10 Zriadenie útulku pre 
jednotlivcov 

300 000,- € / 
13 440,- € 

(náklady za PD) 

 
Mesto TT / 
13 440,- € 

2017 – 2018 Mesto TT / SSS 
Vytvorená 
služba 

1 

 
v štádiu 

implementácie  

Cieľ aktivity: Na území Trnavy je v súčasnosti pre ľudí bez domova poskytovaná iba sociálna služba v nocľahárni. V meste sa nenachádza zariadenie/služba poskytujúca 
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ľuďom bez domova 24 hodinové bývanie (útulok, azylový dom). Bez istoty bývania a možnosti oddychu je veľmi obmedzená schopnosť človeka nájsť, resp. udržať si 
zamestnanie. Cieľom aktivity je preto vytvorenie novej sociálnej služby, ktorá v meste chýba, a to vybudovanie útulku pre jednotlivcov s kapacitou 11 miest v lokalite 
Coburgova.    

Vyhodnotenie plnenia: Zriadenie útulku pre jednotlivcov je plánované ako súčasť projektu Coburgova. V r. 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu 
investičnej akcie a vydané právoplatné stavebné povolenie. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby. Samotná realizácia je naplánovaná v r. 
2018, pričom na základe rozhodnutia MZ mesta Trnava (uznesenie č. 763) bude investičná akcia financovaná z príjmov z predaja nehnuteľnosti na ul. Kollárova č. 24 
(pozn. celková suma plánovaná na realizáciu projektu Coburgova vrátane materiálno-technického vybavenie je 874 000,- €). 

1.2.11 Humanitárno-
charitatívna služba – 
zabezpečenie materiálnej a 
potravinovej pomoci osobám 
v ŤŽS  

 
9 500,- € / 
19 800,- € 

MESTO TT/ 600,- € 
TTACH / 19 200,- € 

2017 – 2020 
Trnavská 

arcidiecézna 
charita 

počet intervencií 
ročne 

100 110 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je pomoc pri zabezpečovaní základných životných potrieb – potravín pre jednotlivcov a rodiny v núdzi na preklenutie nepriaznivého obdobia a 
pomoc pri zabezpečení základných materiálnych potrieb v krízovej situácii. Po zabezpečení týchto základných potrieb klient vyrieši  najpálčivejší problém a je prístupnejší, 
má viac elánu na riešenie ďalších problémov, čo prispieva k systematickému riešeniu celkovej situácie klienta. 

Vyhodnotenie plnenia: Projekt slúži na zabezpečenie nevyhnutnej materiálnej a potravinovej pomoci pre ľudí v akútnej kríze a v ťažkej životnej situácii. V projekte sa darí 
napĺňať základný cieľ – zabezpečiť základné potreby pre ľudí a rodiny v kríze. S jednotlivcami a rodinami následne sociálne pracovníčky pracujú v poradenskom procese. 
Spoločne s klientmi sa identifikujú príčiny, prečo prišlo ku krízovej situácii a hľadajú sa možnosti riešenia problémov. Práve pomoc, ktorú projekt prináša klientom, otvára 
klienta pre spoluprácu na jeho socializácii. Projekt sa ukazuje ako veľmi prospešný s veľkým potenciálom pre budúce obdobia. TTACH má rozpracované ďalšie aktivity na 
zintenzívnenie práce s klientmi zapojenými do tejto pomoci. 

 

 
Opatrenie 1.3 Rozvoj služieb pre krátkodobý pobyt 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.3.1 Rozšírenie kapacity ZOS 
na Coburgovej ulici 

300 000,- € / 
13 440,- € 

 
Mesto TT 2017 – 2018  Mesto TT / SSS 

Rozšírená 
kapacita ZOS  

20 
v štádiu 

implementácie 

Cieľ aktivity: Rozšírenie kapacity existujúceho Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) na Coburgovej ulici, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.  
Rekonštrukciou susediaceho objektu na Coburgovej č. 26, 28, ktorý je v súčasnosti využívaný iba čiastočne, sa získa nový priestor, v rámci ktorého bude rozšírená 
kapacita ZOS (pozn. projektová dokumentácia predpokladá rozšírenie kapacity o približne 40 miest). Rozšírením kapacity zariadenia budú vytvorené podmienky na 
zabezpečenie starostlivosti o klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, príp. na doliečenie klientov po ukončení hospitalizácie.  

Vyhodnotenie plnenia: Rozšírenie kapacity ZOS je plánované ako súčasť projektu Coburgova. V r. 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu 
investičnej akcie a vydané právoplatné stavebné povolenie. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby. Samotná realizácia je naplánovaná                
v r. 2018, pričom na základe rozhodnutia MZ mesta Trnava (uznesenie č. 763) bude investičná akcia financovaná z príjmov z predaja nehnuteľnosti na ul. Kollárova č. 24 
(pozn. celková suma plánovaná na realizáciu projektu Coburgova vrátane materiálno-technického vybavenie je 874 000,- €). 
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Priorita 2 Podporovať zamestnateľnosť osôb v ťažkých životných situáciách 

 
Opatrenie 2.1 Podpora pracovnej terapie osôb v ŤŽS a členov MRK 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.1.1 Realizácia projektu 
Pracovná dielňa sv. Heleny – 
pracovné dielne pre klientov 
nízkoprahového denného 
centra 

 

11 000,- €/ 

17 100,- € 

 
GRANVIA/ 
3 600,- € 

TTACH/ 13 500,- € 
2017 – 2020 

Trnavská 
arcidiecézna 

charita 

Počet 
zapojených 
klientov ročne 

10 20 

Cieľ aktivity: Projekt je zameraný na špecifickú prácu s ľuďmi bez domova a s ľuďmi, ktorí žijú v nestálom bývaní (napr. ubytovne)  a sú bez stálej práce. Pracovná dielňa 
slúži na aktiváciu klientov, poskytuje bezpečný priestor pre ich vlastnú realizáciu. Pomáha udržiavať a rozvíjať pracovné návyky klientov, ktorí navštevujú nízkoprahové 
denné centrum. Pri pracovných činnostiach v dielni zároveň vzniká priestor na intenzívnejšiu prácu s klientmi. Klienti sa pri práci jednoduchšie otvoria a začnú rozprávať o 
témach, ktoré ich skutočne trápia. Následne je možné ich nasmerovať na sociálnych pracovníkov nízkoprahového centra a systematicky pracovať na riešení ich problémov.  

Vyhodnotenie plnenia: Pracovná dielňa sv. Heleny v priebehu roka poskytovala priestor pre ľudí bez domova a ľudí žijúcich v nestálych podmienkach. Potvrdzuje sa, že 
práca s touto cieľovou skupinou je náročná, vzhľadom ku komplikovanosti nakumulovaných rôznorodých problémov klientov. TTACH trvalo vyhodnocuje efektívnosť 
projektu. Najvýznamnejšou aktivitou projektu v r.2017 bolo pravidelné vykonávanie verejnoprospešných aktivít - čistenie autobusových prístreškov MHD na území Trnavy. 
Práve oblasť verejnoprospešných prác sa ukazuje ako priestor s potenciálom pre prácu s klientmi v rámci tejto cieľovej skupiny. 

2.1.2 Zabezpečenie pracovnej 
rehabilitácie 
v ergoterapeutickej dielni pre 
klientky Azylového domu 

 
 

600,- € / 600,- € 

 
Z. z. Rodina / 

600,- € 2017 – 2019 
Z. z. Rodina / 

partnerské firmy 

Počet 
zapojených firiem 
(odkúpenie 
výrobkov) 

 

10 

 
 

10 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je pracovná rehabilitácia klientiek azylového domu TAMARA, udržanie a rozvoj ich pracovných zručností a zabránenie ich sociálnej izolácii.  
V rámci služieb poskytovaných v azylovom dome sú vytvárané podmienky pre rehabilitáciu v ergoterapeutickej dielni, kde klientky ručne vyrábajú rôzne  výrobky. 
Prostredníctvom tejto činnosti si klientky udržiavajú pracovné zručnosti, čo im pomáha odpútať sa od prežívajúcej krízovej situácie a zabudnúť na prežité traumy. 

Vyhodnotenie plnenia: Projekt prebiehal priebežne počas celého roka 2017. Je prostriedkom  na udržiavanie pracovných  zručnosti klientiek azylového domu, pomáha im 
odpútať sa od prežívajúcich životných problémov a zabraňuje ich sociálnej izolácii. 

 

 
Opatrenie 2.2 Rozvoj služieb zamestnanosti pre osoby v ŤŽS 

 
V r. 2017 nebola naplánovaná  žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  
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Priorita 3 Podporovať sociálne bývanie 

 
Opatrenie 3.1 Cenovo dostupné bývanie pre všetky cieľové skupiny 

 
V r. 2017 nebola naplánovaná žiadna aktivita v rámci tohto opatrenia.  

 

Priorita 4 – Posilňovať inklúziu ľudí z marginalizovaných komunít 

 
Opatrenie 4.1. Podpora výchovných a vzdelávacích programov zameraných na rozvoj členov MRK 

Aktivita 

Predpokladané / 
skutočné 

náklady za r. 
2017 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 
Časový 

harmonogram 
Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

4.1.1 Zriadenie Centra 
celoživotného vzdelávania v ZŠ 
Gorkého zameraného na 
vzdelávanie členov z MRK a soc. 
znevýhodneného prostredia  

 
 
230 000,- € / 0,- € 

 
OP ĽZ, 

Mesto TT 2017 – 2019 
Mesto TT /  
ZŠ Gorkého 

Vybudované 
centrum 
celoživotného 
vzdelávania 

 

1 

 
v štádiu 

implementácie 

Cieľ aktivity: Projekt je zameraný na podporu celoživotného vzdelávania obyvateľov mesta vrátane obyvateľov MRK žijúcich v lokalite Coburgova a na sídlisku Linčianska, 
na podporu činnosti odborníkov pre prácu s MRK (sociálni pedagógovia, sociálni pracovníci a pod.), prevenciu, aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou, 
aktivity zamerané na zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na trhu práce. Cieľom fungovania centra bude zvýšenie vzdelanosti obyvateľov                              
(s dôrazom na obyvateľov bez vzdelania a s ukončeným základným vzdelaním), ako aj na preventívne a osvetové aktivity určené prioritne pre obyvateľov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a MRK s cieľom predchádzať a obmedziť výskyt sociálno-patologických javov v rodinách žijúcich v danej lokalite.  

Vyhodnotenie plnenia: Projekt zriadenia Centra celoživotného vzdelávania nadväzuje na výstavbu materskej školy v areáli ZŠ Gorkého, ktorá je naplánovaná  v horizonte 
rokov 2018 – 2019. Centrum celoživotného vzdelávania bude etablované práve v objekte novej MŠ a svojou činnosťou naplní ciele integrovaného projektu naplánovaného 
v MŠ a ZŠ Gorkého, zameraného na vzdelávanie obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia od predprimárneho vzdelávania, cez vzdelávanie v ZŠ a následne 
celoživotné vzdelávanie. Integrovaný projekt má tak ambíciu pracovať so všetkými členmi sociálne znevýhodnených rodín a podchytiť nielen deti, ale aj ich rodičov.  

4.1.2 Realizácia kurzu finančnej 
gramotnosti pre rodičov z MRK 

300,- € / 0,- € -- 2017 – 2019 
Centrum 

Koburgovo 
n. o. / TU 

počet stretnutí 
rodičov s lektorom 

ročne 
10 0 

Cieľ aktivity: Zvyšovanie povedomia účastníkov kurzu o ich každodenných výdavkoch, zvýšenie schopnosti plánovania a stanovenia priorít, schopnosti hľadania zdrojov 
príjmov a schopnosti robiť správne finančné rozhodnutia. Rozvoj prístupu k šetreniu a investovaniu a rozvoj schopností posudzovania rizika súvisiaceho so získaním 
pôžičiek. 

Vyhodnotenie plnenia: V r. 2017 sa aktivita nerealizovala z dôvodu materskej dovolenky lektorky.  
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4.1.3 Realizácia programu 
Krizáčik – celodenný výchovný 
program pre deti v predškolskom 
veku a rodičov 

 
12 000,- €  /  

1 300,- € 

 
TTSK/ 1 300,- € 

2017 – 2019 

Centrum 
Koburgovo,  

n. o., Krízové 
stredisko 

Počet zapojených 
detí do celoročnej 
predškolskej 
výchovy 

6 6 

Cieľ aktivity: Krízové stredisko a Centrum Koburgovo, n. o.  realizujú inkluzívny preventívny program Krizáčik určený pre deti v predškolskom veku a rodičov, ktorí žijú v 
sociálne vylúčenom prostredí alebo sú ohrození sociálnym vylúčením v Trnave. Hlavným cieľom programu je zvýšenie šancí detí na úspešný vstup a absolvovanie 
vzdelávacieho procesu.  Primárnou cieľovou skupinou sú deti vo veku 3-6 rokov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa  § 10 
zák. č. 305/2005. Sekundárna cieľová skupina sú rodičia týchto detí, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii. Dôvodom zapojenia detí do programu je ich nízka 
šanca umiestnenia do MŠ a nepriaznivá sociálna situácia ich rodičov. Program sa zameriava aj na prácu s rodičmi, pretože majú problém s orientáciou sa vo vzdelávacom 
a sociálnom systéme, prejavuje sa u nich nízka angažovanosť pri riešení svojich problémov, nízka informovanosť o ich právach a povinnostiach, pričom ide najmä o 
mnohoproblémové rodiny. 

Vyhodnotenie plnenia: V r. 2017 program Krizáčik naplnil plánovanú kapacitu  6 miest pre deti rodičov v nepriaznivej životnej situácii. Deti v predškolskom veku, ktoré 
nenavštevovali MŠ, sa každý deň v krízovom stredisku pripravovali na vstup do vzdelávacieho systému a rodičia sa na pravidelných stretnutiach v centre oboznamovali              
o napredovaní detí vďaka účasti na programe. Sociálni pracovníci realizovali aj individuálne návštevy v rodinách, kde sa zamerali na riešenie problémov, ktoré mali rodičia 

pri výchove detí a pri fungovaní domácnosti. 

4.1.4 Realizácia zdravotno-
výchovných aktivít (prednášok) 
pre deti a mládež zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 
a z MRK  

250,- € / 730,-€ 
RÚVZ Trnava/ 

730,- € 
2017 – 2020 

RÚVZ so sídlom 

v Trnave 

Počet  zdravotno-
výchovných aktivít 
ročne 

3 10 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je informovať deti a mládež s cieľom vzbudiť záujem o svoje vlastné zdravie a zvýšiť zdravotné uvedomenie. Obsahom týchto vzdelávacích 
aktivít je správna životospráva a zdravý životný štýl. 

Vyhodnotenie plnenia: V rámci tejto aktivity sa v r. 2017 na ZŠ uskutočnili prednášky zamerané na výchovu k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu a manželstvu a tiež 
prednášky venované  prevencii chorôb prenášaných pohlavným stykom. Aktivita bola plnená aj ponukou edukačno-intervenčných prednášok o zdravom životnom štýle detí. 
Okrem toho RÚVZ distribuoval zdravotno-výchovný materiál k zdravému životnému štýlu. 

4.1.5 Realizácia zdravotno-
výchovných aktivít (prednášok) 
pre deti a mládež z Detského 
domova v Trnave  

 

500,- € / 136,- € 
RÚVZ Trnava/ 

136,- € 
2017 – 2020 

RÚVZ so sídlom 

v Trnave / 

DeD Trnava 

Počet zdravotno-
výchovných aktivít 
ročne 

6 2 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je informovať deti a mládež žijúce v Detskom domove v Trnave (DeD) s cieľom vzbudiť záujem o svoje vlastné zdravie a zvýšiť ich zdravotné 
uvedomenie. Prednášky sú zamerané na negatívne vplyvy užívania návykových látok na zdravie, správnu životosprávu a zdravý životný štýl. 

Vyhodnotenie plnenia:V roku 2017 pracovníci RÚVZ uskutočnili 2 prednášky pre deti z Detského domova v Trnave. Deťom bol poskytnutý vhodný zdravotno-výchovný 
materiál. Plánovaná hodnota 6 prednášok sa nepodarila splniť z organizačných dôvodov. 
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Opatrenie 4.2 Podpora aktivít zameraných na zmenu vnímania MRK 

Aktivita 

Predpokladané / 
skutočné 

náklady za r. 
2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 
Časový 

harmonogram 
Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

4.2.1 Realizácia podujatia 
Spájame sily s cieľom zdôrazniť 
význam synergie aktérov pri 
riešení verejných záležitostí v 
meste a meniť vnímanie majority 

 
1 000,- € / 
 2 500,- € 

Mesto TT/  
2 000,- €, 

Nadácia ZSE/ 
500,-€ 

2017 – 2020 

Centrum 
Koburgovo,  
n. o./ rôzne 

subjekty v meste 

Počet zapojených 
subjektov  

10 10 

Cieľ aktivity: Cieľom festivalu Spájame sily je podporiť spoločné trávenie času obyvateľov vo verejnom priestore na sídlisku Linčianska. Víziou organizátorov je spojiť sily 
organizácií, ich klientov a dobrovoľníkov, pracovníkov samosprávy a tiež aktívnych obyvateľov pri realizácii spoločnej aktivity, zdôrazniť význam spolupráce aktérov a 
vytvárať most medzi rôznymi skupinami obyvateľstva.  

Vyhodnotenie plnenia: V septembri 2017 sa konal tretí ročník sídliskového festivalu Spájame sily. Centrum Koburgovo n.o. opäť spojilo sily s ďalšími organizáciami                     
z Trnavy a samosprávou a spoločne pripravili deň plný zábavy a stretnutí. Tvoriť mohli deti i rodičia na tvorivých dielňach a infostánkoch s pracovníkmi a pracovníčkami 
Krízového strediska, Združenia STORM, Materskej školy BESST, Centra pomoci pre rodinu, Trnavskej univerzity, Trnavskej arcidiecéznej charity a Zlatej priadky, n.o. Na 
festivale Spájame sily vystúpili hudobné skupiny Dominika Mirgová s tanečnou skupinou VIP crew, akordeonista Sebastián Vaškovič, Bystrík, Ildikó Kali a DJ set Mike 
Larka. Počas celého dňa prebiehali tvorivé i športové aktivity. Súčasťou sídliskového festivalu bol futbalový turnaj “O titul majstra Linčianskej”, ktorý organizoval miestny 
Výbor mestskej časti Linčianska pod vedením predsedu VMČ Jozefa Čavojského a aktivisti z Denného centra pre seniorov. Na akcii Spájame sily jednu zo stien na garáži 
za nákupným strediskom farebnými sprejmi skrášlili mladí ľudia počas graffity školy. 

 

5 Oblasť Komunitný rozvoj 
 

 
Priorita 1: Rozvíjať komunitné plánovanie a participatívnu tvorbu verejných politík 

 
Opatrenie 1.1 Podpora komunitného plánovania v sociálnej oblasti 

   

Aktivita 

Predpokladané / 
skutočné 

náklady za r. 
2017 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 
Časový 

harmonogram 
Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.1.1 Zabezpečenie koordinácie 
komunitného plánovania a 
implementácie KPSS 
prostredníctvom pozície 
Koordinátor pre komunitné 
plánovanie a rozvoj na MsÚ 

15 000,- € / 
22 500,- € 

Mesto TT/  
22 500,- € 

2017 – 2020 Mesto TT 

 

Vytvorená 
pracovná pozícia 

 

1 

 
 
1 

Cieľ aktivity: Zabezpečenie koordinácie komunitného plánovania sociálnych služieb a implementácie KPSS mesta Trnava. V rámci komunitného plánovania sociálnych 
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služieb je spracovanie strategického dokumentu iba prvou časťou procesu. Zásadná je samotná realizácia stratégie po jej schválení v mestskom zastupiteľstve. 
Implementácia KPSS je dlhodobý (cyklicky sa opakujúci) a náročný proces, ktorý predpokladá aktívnu participáciu všetkých partnerov, realizáciu konkrétnych aktivít, ich 
monitoring a vyhodnocovanie. Jednou zo základných podmienok úspešnosti celého procesu je jeho koordinácia.  Z tohto dôvodu vznikla požiadavka vytvoriť trvalú pozíciu 
koordinátora KPSS na Mestskom úrade v Trnave, ktorý bude zodpovedný za uvedený proces.  

Vyhodnotenie plnenia: Od septembra 2016 zastrešuje problematiku komunitného plánovania sociálnych služieb 1 zamestnanec odboru sociálneho, ktorý sa stal 
koordinátorm celého procesu implementácie KPSS. Posledná novela Zákona o sociálnych službách č.331/2017 (účinná od 1.1.2018) zvýšila význam komunitného 
plánovania sociálnych služieb a ukladá samosprávam nové povinnosti v tejto oblasti, ktoré bez adekvátnych personálnych kapacít nebude možné zabezpečiť. Vypracovanie 
KPSS, ktorých súčasťou bude aj kvantifikácia potrebnosti sociálnych služieb v danom území, bude povinnou podmienkou na získanie finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu na financovanie sociálnych služieb (účinnosť od r. 2019). KPSS sa tak stanú nástrojom na reguláciu sociálnych služieb v obci/ meste. Mesto Trnava má aktuálne 
ako jediná samospráva na Slovensku koordinátora pre komunitné plánovanie sociálnych služieb. Náklady na aktivitu predstavujú celkovú cenu práce tohto zamestnanca 
a sprievodné výdavky spojené s implementáciou KPSS. 

1.1.2 Realizácia infokampane o 
význame a dôležitosti zapojenia 
občanov a organizácií do tvorby 
a implementácie KPSS 

500,- € / 1488,- € Mesto TT 2017, 2020 Mesto TT 
Počet výstupov            
v médiách 

3 7 

Cieľ aktivity: Zvýšenie záujmu občanov o komunitného plánovanie sociálnych služieb prostredníctvom infokampane. Obyvatelia mesta sú kľúčoví pri identifikovaní potrieb 
v sociálnej oblasti, preto je ich aktívna participácia pri spracovaní KPSS (napr. zapojením sa do dotazníkového zisťovania potrieb občanov, prácou v odborných skupinách) 
základnou podmienkou pre optimálne nastavenie sociálnych služieb. Záujem občanov o zapojenie sa do procesu plánovania soc. služieb je možné pozitívne ovplyvniť 
informovaním o význame a dôležitosti zapojenia občanov a organizácií do tvorby a implementácie KPSS. 

Vyhodnotenie plnenia: Informovanie obyvateľov o dôležitosti komunitného plánovania sociálnych služieb začalo ešte počas spracovania KPSS v r. 2016 a priebežne 
pokračovalo počas roka 2017.  Zrealizované výstupy: 1. vytvorená samostatná sekcia venovaná KPSS v rámci webovej stránky mesta (slúži na priebežné informovanie 
o procese komunitného plánovania soc. služieb), 2. vytvorenie emailovej adresy komunitneplanovanie@trnava.sk pre občanov na podávanie elektronických podnetov 
v rámci sociálnej oblasti, 3. spracovaná brožúra Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020, 4. rozhovor s koordinátorkou pre komunitné 
plánovanie  a rozvoj o dôležitosti KPSS v Novinkách z radnice, 5. aktuality o pripravovaných sociálnych projektoch (Novinky z radnice, www.trnava.sk), 6. verejná 
prezentácia pripravovaných sociálnych projektoch pre občanov, 7. pozvánky na stretnutia pracovných skupín na www.trnava.sk (pozn. pracovné skupiny vytvorené počas 
prípravy KPSS pokračujú vo svojej činnosti aj počas implementácie KPSS, priebežne sú dopĺňané o nových členov – poskytovateľov soc. služieb, zástupcov MVO 
a aktívnych občanov, ktorí prejavili o účasť záujem).  

 

 
Opatrenie 1.2 Iniciovať a vytvárať partnerstvá na miestnej úrovni zamerané na komunitný rozvoj 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.2.1 Realizácia projektu 
Komunitné služby – bez 
partnerstva a dobrovoľníctva 
to nepôjde 

100 000,- € / 
105 000,- €  (celkový 

rozpočet projektu,  
z toho cca 17 000,- €  

na Trnavu) 

Súkromný 
zahraničný donor / 

16 000,- €   
Nadácia SOCIA/ 

1 000,- € 

2017 
Nadácia SOCIA / 
Mesto TT, ďalšie 

mestá, MVO 

Spracovaná 
metodika 
k tvorbe KPSS 

1 1 

Cieľ aktivity: Globálnym cieľom projektu je posilnenie občianskej spoločnosti a občianskej participácie a zodpovednosti na miestnej úrovni. Špecifické ciele: 1) Hľadať, 

mailto:komunitneplanovanie@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
http://www.trnava.sk/
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iniciovať a nachádzať efektívne formy partnerstiev na miestnej úrovni v záujme spolupráce v oblasti sociálnej pomoci a sociálnej ochrany občanov s dôrazom na komunitné 
sociálne služby, 2) zvýšiť mieru vzájomnej spolupráce a koordinácie aktérov komunitného rozvoja a solidarity v zapojených samsoprávach, a to nielen v etape plánovania, 
ale aj realizácie a hodnotenia komunitného plánu, 3) robiť priebežne informačnú kampaň o význame a dôležitosti zapojenia občanov a ich organizácií do tvorby 
komunitných plánov definovaním svojich potrieb a kontrolou nad realizáciou KPSS a 4) zlepšiť kvalitu a rozmanitosť komunitných sociálnych služieb, čo v ďalšom období 
umožní aplikovať princíp zameraný na človeka - teda individualizáciu služieb podľa potrieb konkrétneho človeka/rodiny.  

Vyhodnotenie plnenia: Projekt sa realizoval od apríla 2016 do januára 2018. Samosprávy (2 krajské mestá, 2 okresné mestá a 2 obce) boli do projektu zapojené v rôznom 
období prípravy svojich komunitných plánov. V prípade Trnavy bola príprava KPSS realizovaná obstaraným dodávateľom. V procese spracovania KPSS začala participácia 
na projekte a metodická podpora zo strany SOCIA, na základe ktorej sa Mesto Trnava rozhodlo samostatne dokončiť a dopracovať pripravovaný KPSS s kvalitnejším 
zapojením poskytovateľov a iných súvisiacich subjektov. Efekt zo zapájania by sa mal prejaviť aj na službách organizácie, ktoré by mali reflektovať očakávania a potreby 
mesta/ občanov mesta a tomu aj zodpovedajúce financovanie služieb. Počas projektu sa uskutočnili viaceré stretnutia zapojených samospráv s cieľom sieťovania, zdieľania 
dobrých príkladov, aj upozorňovania na časté chyby (zlé skúsenosti). Otvárali sa odborné témy v rámci rôznych služieb pre občanov samosprávy – príklady z práce s ľuďmi 
bez domova, nízkoprahové služby pre deti a mládež, poradenstvo, spájanie komunity a komunitný rozvoj. Výstupom projektu je vydanie metodickej príručky Komunitný plán 
sociálnych služieb s príkladmi z projektu. V závere projektu sa uskutočnila konferencia s prezentáciou výsledkov projektu pre ďalšie samosprávy.  

1.2.2 Podpora koordinácie a 
sieťovania organizácií 
pôsobiacich v sociálnej oblasti za 
účelom spolupráce a hľadania 
spoločných riešení 

 
200,- € / 100,- € 

Mesto TT/ 
100,- € 

2017 – 2020 

Mesto TT / 
organizácie 

pôsobiace v soc. 
oblasti 

Počet stretnutí 
organizácií ročne 

4 2 

Cieľ aktivity: V rámci komunitného plánovania sociálnych služieb je dôležitá participácia poskytovateľov sociálnych služieb a organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti na 
území mesta. Spolupráca v partnerstve je základným predpokladom komunitného plánovania a úspešnej realizácie KPSS. Cieľom koordinácie a sieťovania poskytovateľov 
sociálnych služieb pôsobiacich na území mesta je vytvárať stabilné partnerstvá zamerané na spoločné riešenie sociálnych potrieb obyvateľov mesta s možnosťou 
koncentrovať ľudský, materiálny a finančný potenciál.  

Vyhodnotenie plnenia: Podpora koordinácie a sieťovania organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti za účelom spolupráce a hľadania spoločných riešení sa realizuje 
prostredníctvom pracovných skupín pre jednotivé oblasti KPSS (1. Deti, mládež a rodina, 2. Seniori, 3. Osoby so zdravotným postihnutím, 4. Osoby v ťažkých životných 
situáciách). Pracovné skupiny boli vytvorené počas prípravy KPSS a pokračujú vo svojej činnosti aj počas implementácie KPSS, priebežne sú dopĺňané o nových členov – 
poskytovateľov soc. služieb, zástupcov MVO a aktívnych občanov, ktorí prejavili o účasť záujem. V roku 2017 sa pracovné skupiny stretli 2 x (v apríli a októbri 2017). 
Pozvánky na stretnutia pracovných skupín a závery zo stretnutí sú zverejnené  na www.trnava.sk v sekcii venovanej komunitnému plánu sociálnych služieb. 

1.2.3 Vytvorenie a aktualizácia 
databázy organizácií v sociálnej 
oblasti 

0,- € / 0,- € Mesto TT 2017 – 2018 

Mesto TT / 
organizácie 

pôsobiace v soc. 
oblasti 

Vytvorená 
elektronická 
databáza 

1 0 

Cieľ aktivity: Zdieľanie a zverejňovanie informácií o existujúcich poskytovateľoch sociálnych služieb, poskytovaných službách a organizáciách, ktoré sa venujú sociálnej 
pomoci rôznym cieľovým skupinám v meste. Sieťovanie organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti. 

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 sa aktivita nerealizovala, pretože je viazaná na vytvorenie novej webovej stránky mesta, v rámci ktorej je plánovaná  elektronická 
databáza poskytovateľov soc. služieb na území mesta.  

 

 
Opatrenie 1.3 Pravidelne monitorovať potreby obyvateľov mesta a komunít 

http://www.trnava.sk/
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Aktivita 

Predpokladané/ 
skutočné  

náklady za r. 
2017 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 
Časový 

harmonogram 
Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.3.1 Pokračovanie v Odkaze pre 
starostu 

5 000,- € / 
9 600,- € 

Mesto TT 2017 – 2020 Mesto TT 
Počet doručených 
podnetov 

700 1 019 

Cieľ aktivity: Zisťovanie potrieb obyvateľov mesta v sociálnej oblasti využívaním nástroja na podávanie elektronických podnetov cez Odkaz pre starostu. Poznanie 
skutočných potrieb komunity je kľúčové pri nastavovaní sociálnych služieb na lokálnej úrovni. Bez zmapovania cieľových skupín KPSS a pravidelného monitor ingu ich 
potrieb nie je možné zabezpečiť adekvátne sociálne služby, ktoré budú reflektovať na ich problémy. Odkazprestarostu.sk ponúka priestor pre občanov pre nahlásenie 
problémov v ich okolí. Podnety sú komunikované so samosprávou, ich riešenie je zverejňované a pod drobnohľadom verejnosti. Odkaz pre starostu využívajú primárne 
občania na nahlasovanie podnetov v oblasti dopravy, životného prostredia, čistoty, zelene a pod. V rámci kategórií verejné služby a ostatné podnety je možné nahlásiť aj 
podnety spadajúce do sociálnej oblasti. 

Vyhodnotenie plnenia: Skutočný počet podnetov doručených na portál odkazprestarostu.sk prekročil plánovanú hodnotu. Trnava sa dlhodobo drží na popredných 
priečkach medzi slovenskými samosprávami v počte nahlásených i vyriešených podnetov. V roku 2017 Mesto Trnava dostalo  spolu 1 019 podnetov, z toho sa sociálnej 
oblasti (konkrétne ľudí bez domova) týkala iba veľmi malá časť. Náklady na aktivitu predstavujú celkovú cenu práce zamestnanca zodpovedného za administráciu Odkazu 
pre starostu (1/2 úväzok). 

1.3.2 Zbieranie podnetov od 
občanov prostredníctvom 
webovej stránky mesta 

 
0,- € / 0,- € 

 
Mesto TT 2017 – 2020 Mesto TT 

Počet doručených 
podnetov 

100 46 

Cieľ aktivity: Zisťovanie potrieb obyvateľov mesta v sociálnej oblasti využívaním nástrojov samosprávy na podávanie elektronických podnetov. Poznanie skutočných 
potrieb komunity je kľúčové pri nastavovaní sociálnych služieb na lokálnej úrovni. Obyvatelia mesta môžu svoje podnety v sociálnej oblasti podávať elektronicky 
prostredníctvom nasledujúcich nástrojov: nahlásením podnetu na Odkazprestarostu.sk (viď aktivita 1.3.1.), nahlásením podnetu na  webovej stránke mesta po registrácii 
alebo zaslaním svojho podnetu na adresu komunitneplanovanie@trnava.sk. 

Vyhodnotenie plnenia: Za rok 2017 bolo doručených spolu 46 podnetov prostredníctvom on line formulára na podávanie podnetov na www.trnava.sk. Doručené podnety  
sa týkali väčšinou oblasti dopravy, životného prostredia a zelene. Za sociálnu oblasť nebol v r. 2017 evidovaný žiadny podnet prijatý cez webovú stránku mesta. Rovnako 
občania v r. 2017 nevyužili možnosť zaslať svoje podnety v sociálnej oblasti na vytvorenú emailovú adresu komunitneplanovanie@trnava.sk. Z uvedených štatistík vyplýva, 
že občania spravidla nevyužívajú hromadné elektronické komunikačné nástroje (odkazprestarostu.sk, www.trnava.sk,  komunitneplanovanie@trnava.sk) na komunikovanie 
svojich potrieb a podnetov v sociálnej oblasti. Dôvodom môže byť citlivosť problematiky a tiež nedostatočná dostupnosť elektronických médií pre niektoré cieľové skupiny 
(napr. seniori, ľudia v ťažkých životných situáciách a ľudia bez domova, nízkopríjmové rodiny, MRK a pod.). Na doručovanie svojich požiadaviek v sociálnej oblasti (napr. 
potreba sociálneho poradenstva, žiadosti o sociálne dávky, žiadosti o sociálne služby, žiadosti o nájomné bývanie a pod.) využívali občania v r. 2017 najmä osobnú, 
telefonickú a sporadicky aj emailovú komunikáciu priamo so zamestnancami odboru sociálneho MsÚ.    

1.3.3 Zbieranie podnetov od 
jednotlivých výborov mestských 
častí (VMČ) 

 
0,- € / 0,- € 

 
Mesto TT 2017 – 2020 Mesto TT 

Počet doručených 
podnetov 

250 303 

Cieľ aktivity: Zisťovanie potrieb obyvateľov mesta v sociálnej oblasti prostredníctvom podnetov od jednotlivých výborov mestských častí. 

Vyhodnotenie plnenia: Za rok 2017 bolo doručených spolu 303 podnetov od jednotlivých VMČ, z toho bolo 167 podnetov vyriešených, 99 podnetov je stále v riešení a 37 
podnetov nebolo možné splniť.  Podnety doručené z VMČ boli zamerané najmä na tieto oblasti: cesty, chodníky, cyklochodníky, verejné osvetlenie (takmer 20%), doprava a 
dopravné značenie (16,7 %), čistota a komunálny odpad (15%), detské ihriská, oddychové zóny (9%),  parkovanie, parkoviská (8%), bezpečnosť, dodržiavanie predpisov 

http://www.trnava.sk/
mailto:komunitneplanovanie@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
mailto:komunitneplanovanie@trnava.sk
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(6,7%) a ostatné požiadavky (5%). Z uvedenej štatistiky vyplýva, že sociálne témy a problémy obyvateľov v sociálnej oblasti nie sú spravidla komunikované týmto 
spôsobom.  

 

 
Opatrenie 1.4 Podpora participatívnej tvorby verejných politík 

   

Aktivita 
Predpokladané/ 

skutočné  
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia s 
rozdelením na 

sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

1.4.1 Realizácia projektu 
Transparentnosť výkonu 
samosprávy s použitím otvorených 
dát, Zavádzanie a rozvíjanie 
procesu participatívneho rozpočtu, 
Zavádzanie a rozvíjanie procesu 
participatívneho plánovania 

 
 
 

56 000,- € / 0,- € 

 
 

OP Efektívna 
verejná správa – 
Národný projekt 

2017 – 2018 
UTOPIA, o. z. / 

Mesto TT 

 

Zavedený 

proces 

participatívneho 

plánovania 

 

áno 

 
 

nie 

Cieľ aktivity: Zavádzanie a rozvíjanie procesu participatívneho plánovania a participatívneho rozpočtu v podmienkach miestnej samosprávy, zvýšenie transparentnosti 
výkonu samosprávy. 

Vyhodnotenie plnenia: Projekt sa nerealizoval.  

 

Priorita 2 Podporovať komunitné aktivity a občiansku participáciu. 

 
Opatrenie 2.1 Vytvoriť neformálnu platformu aktérov komunitného rozvoja 

Aktivita 
Predpokladané / 

skutočné 
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.1.1 Naštartovanie vzájomnej 
spolupráce a výmeny skúseností 
aktérov komunitného rozvoja 

0,- € / 0,- € 

 
--- 2017 

Bronco, n. o. / 
MVO, Mesto TT 

Počet stretnutí 
aktérov ročne 

3 0 

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je sieťovať mimovládne organizácie aktívne v meste Trnava, ktoré sa venujú rozličným aktivitám a činnostiam, a tým prispieť k ich prepojeniu, 

spolupráci, poznaniu a pomoci. 

Vyhodnotenie plnenia: Z dôvodu materskej dovolenky hlavnej koordinátorky sa aktivita v r. 2017 nerealizovala a bude presunutá do ďalšieho obdobia.  

2.1.2 Vytvorenie spoločného 
komunikačného kanálu pre 
aktérov komunitného rozvoja 

0,- € / 0,- € 

 
--- 

2017 Bronco, n. o. 
Vytvorená stránka 
na sociálnej sieti 
Facebook  

1 0 

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je v online priestore (na Facebooku) vytvoriť priestor na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu mimovládnych organizácií. Tento priestor má 
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pomôcť vzájomnej informovanosti a spolupráci medzi organizáciami (a samosprávou).  

Vyhodnotenie plnenia: Z dôvodu materskej dovolenky hlavnej koordinátorky sa aktivita v r. 2017 nerealizovala a bude presunutá do ďalšieho obdobia. 

 

 
Opatrenie 2.2 Podporiť participáciu občanov na verejnej politike prostredníctvom projektov 

Aktivita 
Predpokladané/ 

skutočné  
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.2.1 Realizácia projektu 
Participatívny rozpočet 

 
50 000,- € / 
43 221,- € 

 
Mesto TT/  
43 221,- € 

2017 – 2020 
Mesto TT / 
Realizátori 
projektov 

Počet 
zrealizovaných 
projektov 

5 12 

Cieľ aktivity: Podpora participácie občanov na verejnej politike prostredníctvom projektu participatívny rozpočet. Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý 
umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného 
rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácii a kontrole verejných 
služieb a fungovania samosprávy. 

Vyhodnotenie plnenia: Druhý ročník projektu Participatívny rozpočet umožnil občanom realizovať svoje nápady a tvoriť projekty v spolupráci so samosprávou. Návrhy boli 
rozdelené do štyroch kategórií (Verejný priestor, Kultúra, Doprava a šport, Sociálne témy). Zo 16 projektov, ktoré prešli hlasovaním verejnosti, bolo zrealizovaných 12, z 
toho 5 sa týkalo sociálnej oblasti:  

- Chlieb pre ľudí bez domova - projekt určený pre ľudí v núdzi zabezpečil chlieb a pečivo pre klientov nízkoprahového denného centra na 7 mesiacov,  
- Aktívne strávený voľný čas -  športové aktivity rodín, ktoré majú dieťa so zdravotným znevýhodnením,   
- Buďme spolu, buďme tím - športové aktivity rodín v ťažkej životnej situácii,  
- Cesta ku vzdelaniu - projekt podporil aktivity nízkoprahového centra MAK v Trnave,  
- Srdce na dlani - workshop pre náhradných rodičov - zážitkový víkend pre náhradné rodiny z Trnavy.   

2.2.2 Participácia obyvateľov pri 
obnove verejných priestranstiev  
v rámci projektu Mestské zásahy 

 
10 000,- € / 0,- € 

 

 
Mesto TT 

 
2017 Mesto TT 

Zorganizovaný 
workshop                      
k projektu 

1 0 

Cieľ aktivity: Podpora participácie občanov mesta Trnavy na vylepšení verejného priestoru prostredníctvom projektu Mestské zásahy. Cieľom projektu Mestské zásahy 
Trnava 2016 bolo nájsť v meste problematické alebo nevyužité miesta a kreatívne do nich zasiahnuť. Dôležité je, že zásah môže mať rôznu formu od umeleckých inštalácii, 
úpravy zelene, či tvorby nových zelených plôch až po zložitejšie architektonické koncepty. Nie je to len o hľadaní problémov mesta, ale aj o odkrývaní jeho nevyužitého 
potenciálu. 

Vyhodnotenie plnenia: Workshop k projektu Mestské zásahy, ktorý bol naplánovaný na rok 2017, sa neuskutočnil. Samotný projekt Mestské zásahy však pokračoval 
v zmysle plánu. Projekt Mestské zásahy Trnava bol spustený v r. 2016, pričom občania mohli  podávať svoje podnety  a projekty  zamerané na využitie nefunkčných alebo 
nevyužitých miest vo verejnom priestore. Následne bol zostavený panel odborníkov, ktorý posúdil všetky prijaté návrhy a odporučil samospráve konkrétne zásahy na 
realizáciu. Vytvorený bol zásobník realizovateľných zásahov na riešenie verejných priestorov v meste, ktoré by mala samospráva postupne realizovať. V r. 2018 sú  
napríklad naplánované 2 projekty, a to Revitalizácia verejného priestoru – vnútrobloku na G.Dusíka a Vyhliadková veža v Kamennom mlyne. 
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2.2.3 Participácia občanov 
prostredníctvom komunitných 
projektov VMČ 

 
120 000,- € / 
120 004,- € 

 
Mesto TT / 
120 004,- € 

2017 
VMČ /Realizátori 
projektov / Mesto 

TT 

Počet 
zrealizovaných 
projektov 

10 18 

Cieľ aktivity: Obnoviť záujem občanov mesta o participáciu na riešení najdôležitejších oblastí života v konkrétnych mestských častiach prostredníctvom komunitných 
projektov VMČ. 

Vyhodnotenie plnenia: V r. 2017 sa mohli občania Trnavy aktívne podieľať na zlepšovaní života v našom meste prostredníctvom komunitných projektov VMČ zameraných 
na skrášľovanie či ozdravenie životného prostredia, posilnenie susedských vzťahov a rozvíjanie kultúrnospoločenského diania v jednotlivých lokalitách mesta. 
Najaktívnejšie mestské časti boli Trnava – juh (Linčianska) a Trnava – Modranka, ktoré dokázali v roku 2017 zužitkovať na realizáciu komunitných projektov v prospech 
svojich obyvateľov celú sumu z rozpočtu mesta (pozn. v r. 2017 mali občania každej mestskej časti k dispozícii 20 000 eur).  

Prehľad o zrealizovaných komunitných projektoch za r. 2017 podľa jednotlivých VMČ: VMČ 1 /Trnava stred – 0 zrealizovaných projektov, VMČ 2 /Trnava – západ – 1 
zrealizovaný projekt, VMČ 3 Trnava – sever – 0 zrealizovaných projektov, VMČ 4/ Trnava – východ – 2 zrealizované projekty,  VMČ 5/ Trnava – juh – 6 zrealizovaných 
projektov,  VMČ 6/ Trnava – Modranka – 9 zrealizovaných projektov. 

 

 
Opatrenie 2.3 Podporovať organizácie prostredníctvom grantovej politiky mesta 

Aktivita 
Predpokladané/ 

skutočné  
náklady za r. 2017 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  

2.3.1 Pokračovať v grantovom 
programe mesta 

 
483 000,- € / 
486 327,- € 

 
Mesto TT / 
486 327,- € 

2017 – 2020 
Realizátori 

projektov / Mesto 
TT 

Počet 
podporených 
projektov 

200 218 

Cieľ aktivity: Podpora činnosti rôznych subjektov pôsobiacich v meste v rôznych oblastiach s cieľom skvalitňovať život v meste. Grantový program mesta funguje dlhodobo 
ako nástroj na podporu činnosti rôznych subjektov pôsobiacich v meste (právnické osoby, MVO) v nasledujúcich oblastiach:  športové aktivity,  aktivity mládeže,  výchova a 
vzdelávanie, záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, charita, prorodinne orientované mesto, zdravotne znevýhodnení, zdravie a drogová prevencia, ekológia a 
životné prostredie, adaptácia na zmeny klímy. 

Vyhodnotenie plnenia: V roku 2017 bolo podporených spolu 218 projektov rôznych organizácií pôsobiacich na území Trnavy v celkovej sume 486 tis. €. Aktivity boli  
realizované v meste, prípadne prezentovali naše mesto doma alebo v zahraničí.  V rámci grantového programu mesta boli podporené projekty v nasledujúcich oblastiach: 
športové aktivity, aktivity mládeže, výchova a vzdelávanie, záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, charita, prorodinne orientované mesto, zdravotne znevýhodnení, 
zdravie a drogová prevencia, ekológia a životné prostredie, adaptácia na zmeny klímy.  

 

 
Opatrenie 2.4 Mobilizácia potenciálu komunít 

Aktivita 
Predpokladané/ 

skutočné 
náklady  za r. 2017 

Zdroje krytia 
s rozdelením 

na sumy 

Časový 
harmonogram 

Gestor / 
Partner 

Ukazovateľ Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota  
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2.4.1 Podpora organizácie 
komunitných aktivít 
prostredníctvom publicity 
a informovania organizátorov  
o organizovaní akcií na 
verejných priestranstvách 

 
 

0,- € / 0,-€ 

 
 
---  

2017 – 2020 
Mesto TT/ 

realizátori aktivít 

Zverejnené 
informácie pre 
organizátorov 
akcií na webovej 
stránke mesta 

 

áno 

 
 

nie 

Cieľ aktivity: Podpora organizácie komunitných aktivít zo strany samosprávy prostredníctvom publicity a informovania organizátorov o organizovaní akcií na verejných 
priestranstvách. Organizátori akcií z radov MVO a občianskych aktivistov pri príprave podujatí na verejných priestranstvách musia zabezpečiť viaceré povolenia a splniť 
požiadavky, ktoré im ukladá zákon, resp. VZN mesta. Orientácia v spleti zákonných požiadaviek a ich administrácia môžu byť pre organizátorov náročné. V tejto súvislosti 
je možná podpora zo strany samosprávy prostredníctvom publicity a informovania organizátorov o organizovaní akcií na verejných priestranstvách, napr. zverejnením 
postupov a požiadaviek na webovej stránke mesta. 

Vyhodnotenie plnenia: Vzhľadom na obmedzené personálne kapacity sa aktivita v r. 2017 nerealizovala.  

2.4.2 Podpora dobrovoľníctva  
v meste prostredníctvom 
spolupráce samosprávy a MVO 

 
10 000,- € / 
6 019,-  € 

Mesto TT / 
5 720,-  € 

Nadácia Pontis / 
299,- €  

2017 – 2020 MVO 
Počet 
podporených 
aktivít 

10 3 

Cieľ aktivity: Cieľom podpory dobrovoľníctva zo strany samosprávy je zvýšiť všeobecné povedomie o dobrovoľníctve u občanov mesta všetkých vekových kategórií a 
podporiť rozvoj formálneho a neformálneho dobrovoľníctva (jednorazové dobrovoľnícke príležitosti, pravidelné dobrovoľnícke programy, vzdelávanie v oblasti 
dobrovoľníctva, propagácia dobrovoľníctva) a zvýšenie celkového štandardu dobrovoľníctva vo všetkých organizáciách tretieho sektora pôsobiacich v Trnave (občianske 
združenia, neziskové organizácie, nadácie, neformálne skupiny). 

Vyhodnotenie plnenia: V rámci podpory dobrovoľníctva Mesto Trnava v r. 2017 usporiadalo v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií  akreditovaný 
tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Časť finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na túto oblasť bola použitá aj na úhradu prenájmu pre Trnavské 
dobrovoľnícke centrum, ktoré sídlilo v objekte V jame v mesiacoch január – marec 2017.  V termíne 9. – 10. júna 2017 sa samospráva opäť zapojila do najväčšieho 
podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše mesto. 45 dobrovoľníkov z trnavských firiem a 11 zamestnancov Mesta Trnava upravilo okolie 5 materských škôl. 

2.4.3 Nastavenie partnerstva 
medzi samosprávou a Trnavským 
dobrovoľníckym centrom 

0,- € / 0,- € --- 2017 Mesto TT/TDC 
Uzatvorená 
Zmluva                 
o spolupráci 

áno nie 

Cieľ aktivity: Nastavenie partnerstva medzi samosprávou a Trnavským dobrovoľníckym centrom (TDC) s cieľom podporovať rozvoj dobrovoľníctva v meste. Trnavské 
dobrovoľnícke centrum vzniklo 4. septembra 2015 s cieľom robiť osvetu o dobrovoľníctve a rôznymi spôsobmi podporovať dobrovoľnícke aktivity v Trnave a Trnavskom 
kraji. Združuje organizácie, ktoré potrebujú dobrovoľníkov a zároveň samotných dobrovoľníkov, ktorí prejavili záujem o dobrovoľnícku činnosť. 

Vyhodnotenie plnenia: Aktivita nebola zrealizovaná z dôvodu utlmenia činnosti Trnavského dobrovoľníckeho centra v r. 2017.  

2.4.4 Výchova mládeže k 
dobrovoľníctvu – spájanie 
generácií (dobrovoľnícke aktivity 
študentov SŠ v dennom 
stacionári pre seniorov) 

 
200,- € /  200,- € 

 

 
Z. z. Rodina / 

200,- € 
2017 – 2020 

Z. z. Rodina/ 
stredné školy 

Počet zapojených 
študentov ročne 

120 80 

Cieľ aktivity: Denný stacionár pre seniorov je jednou z prevádzok Z. z. Rodina. V rámci spájania generácii vytvára združenie priestor pre spoluprácu so SŠ v Trnave 



 

47 

 

a okolí a realizuje rôzne dobrovoľnícke činnosti (napr.  úprava vonkajšieho  areálu, v ktorom sídlia prevádzky Z. z. Rodina) a spoločné aktivity spájajúce študentov  
a seniorov (klientov denného stacionára).  Cieľom aktivity je prepájanie generácií, výchova mládeže k dobrovoľníctvu a pomoci starším, vytváranie útulného a príjemného 
prostredia pre seniorov. 

Vyhodnotenie plnenia: Aktivita sa realizuje priebežne. V roku 2017 sa zapojilo niekoľko dobrovoľníckych skupín študentov SŠ do prác pri úprave areálu Z. z. Rodina  
hlavne v jarnom a jesennom období. V rámci spoločných aktivít so seniormi ako napríklad spoločné športové aktivity, kultúrne aktivity, rôzne vystúpenia, precvičovanie 
pamäti prostredníctvom interaktívnych hier docieľujeme prepájanie generácií a skvalitňovanie života ľudí v pokročilom veku.   

2.4.5 Projekt  DOBRÁ DUŠA – 
dobrovoľnícka pomoc seniorom  
v Zariadení pre seniorov  

2 000,- € / 
1 100,- € 

TTACH  / 
1 100,- € 

2017 – 2020 
Trnavská 

arcidiecézna 
charita 

Počet 
dobrovoľníkov  

8 10 

Cieľ aktivity: Cieľom projektu je zmierniť pocity osamelosti a nepotrebnosti, ktoré zažívajú ľudia v zariadení pre seniorov. Dobrovoľníci, ktorí pravidelne prichádzajú za 
klientmi, spríjemňujú  starším ľuďom voľné chvíle, komunikujú s nimi a venujú im svoju pozornosť, čo ma pozitívny vplyv na udržiavanie ich aktivity a spoločenských 
vzťahov. Projekt sa realizuje v Domove pokojnej staroby v Cíferi.    

Vyhodnotenie plnenia: Aktivita bola realizovaná priebežne počas celého kalendárneho roka. Dobrovoľníci zapojení do projektu pravidelne navštevujú seniorov v zariadení. 
S klientmi trávia čas rozprávaním, čítaním kníh, jednoduchými činnosťami v rámci tvorivých aktivít. Vďaka pravidelným návštevám prichádza k nadväzovaniu vzťahov, 
socializovaniu klientov, zlepšovaniu klímy v prostredí zariadenia. Klienti trénujú pamäť, jemnú motoriku, návštevy im zlepšujú náladu a celkovo sa projekt teší záujmu zo 
strany seniorov a je kladne hodnotený aj zo strany dobrovoľníkov. Táto aktivita je realizovaná ako pilotná s potenciálom a víziou realizovať ju aj v ďalších zariadeniach. 

2.4.6 Projekt  SÁRA – 
dobrovoľnícka pomoc v rodinách 
s deťmi 

 
2 000,- € / 700,- € 

Mesto TT/  
500,- €, Centrum 

pomoci pre 
rodinu/ 200,- € 

2017 – 2019 
Centrum pomoci 

pre rodinu 

Počet 
dobrovoľníckych 
hodín ročne 

 

800 

 
 

654 

Cieľ aktivity: V súčasnosti je väčšina rodín vo veľkej miere vyťažená a dostávajú sa tak do rôznych problémov a záťažových situácií. Z tohto dôvodu Centrum pomoci pre 
rodinu realizuje projekt SÁRA, v rámci ktorého zabezpečuje konkrétnu pomoc rodinám prostredníctvom dobrovoľníkov. Dobrovoľník pritom nerieši problémy rodiny, ale 
zameriava sa najmä na konkrétnu pomoc v rodine s deťmi (opatrovanie detí, doučovanie, sprevádzanie detí na krúžky). Cieľom projektu je podpora a pomoc rodinách 
prostredníctvom aktivity dobrovoľníka v rodine.  

Vyhodnotenie plnenia: V priebehu roka 2017 bolo v projekte zapojených 10 dobrovoľníkov – študentov VŠ, ktorí chodili do rodín a boli nápomocní pri rôznych činnostiach. 
Aktivita pokračuje aj v r. 2018.  

2.4.7 Projekt TEREZA – 
dobrovoľnícka pomoc v rodinách 
so seniormi a s členmi s 
dlhodobo nepriaznivým 
zdravotným stavom  

2000,- € / 600,- € 
Mesto TT/ 500,- €             
Centrum pomoci 

pre rodinu/ 100,- € 
2017 – 2019 

Centrum pomoci 
pre rodinu / ZpS  

v Trnave 

počet 
dobrovoľníckych 
hodín ročne 

 

400 

 
 

460 

Cieľ aktivity: Tento projekt je zameraný najmä na podporu a pomoc seniorom. Dobrovoľnícka činnosť je orientovaná na pomoc seniorom pri ich každodenných činnostiach 
(nákupy, drobné domáce práce, sprevádzanie k lekárovi, do kostola, robenie spoločnosti v domácom prostredí). Dobrovoľníci tiež pomáhajú v Zariadení pre seniorov              
v Trnave. 

Vyhodnotenie plnenia: V priebehu roka 2017 bolo v projekte TEREZA zapojených 5 dobrovoľníkov, ktorí navštevovali seniorov  v ZpS v Trnave, robili im spoločnosť a boli 
nápomocní pri rôznych činnostiach. Aktivita pokračuje aj v r. 2018. 
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Vysvetlivky:  

* Zdroje krytia: vlastné zdroje (garanta aktivity), TTSK, Mesto TT, platba účastníkov, fondy EÚ, dotácie zo štátneho rozpočtu (ŠR), národný projekt ,dary, iné  

 

Použité skratky:  

- Mesto TT – Mesto Trnava           SSS – Stredisko sociálnej starostlivosti 

- TTSK – Trnavský samosprávny kraj        ZP -  zdravotné postihnutie   

- MVO – mimovládne organizácie         MRK – marginalizovaná rómska komunita 

- FO – fyzické osoby          TSP – terénna sociálna práca  

- OZ – občianske združenie          ZOS – zariadenie opatrovateľskej služby      

- Z. z.- záujmové združenie          ZpS – zariadenie pre seniorov 

- MPSVaR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR     TSP – terénna sociálna práca      

- MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR     ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

- MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva SR        TU – Trnavská univerzita  

- ÚPSVaR TT – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava      UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda  

- PAS – Program aktívneho starnutia        DeD – detský domov  
- SPDDD Úsmev ako dar  – Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar   VZN - všeobecne záväzné nariadenie 

- EÚ – Európska únia           ŤŽS – ťažké životné situácie  

- OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje         TDC – Trnavské dobrovoľnícke centrum 

- IROP – Integrovaný regionálny operačný program  

- NFP – nenávratný finančný príspevok  

- SPODaSK – sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela 

- CVI Trnava - Centrum včasnej intervencie Trnava  
- MTT – Mestská televízia Trnava 

- RÚVZ –  Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

- TOS – Trnavské osvetové stredisko  

- TTACH – Trnavská arcidiecézna charita  

- ÚNSS KS Trnava – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

- ZPCCH v SR – KK – Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – Klub kardiakov  


