
Z á p i s 

z rokovania Komisie sociálnej a zdravotnej MZ v Trnave zo dňa  05.09.2018 

Prítomní: 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH, MUDr. Jana Fridrichová, Mgr. Veronika Lančaričová, MUDr. Martin 

Heriban, Doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD., Mgr. Michal Lipovský, Ing. Juraj Novota, Doc. PhDr. 

Daniela Kállayová, PhD., MPH,  Mgr. Ingrid Huňavá, Ivana Jankechová, Silvia Kvassayová,  Mgr. Ivana 

Sláviková 

Ospravedlnení: 

MUDr. Branislav Kramár 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2019  

3. Diskusia, rôzne – Presunutie žiadostí o dotácie do  roku 2019 

4. Záver 

 

K bodu č. 1: 

 Zasadnutie komisie sociálnej a zdravotnej otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Štefan 

Krištofík, MPH, ktorý privítal členov komisie a všetkých prítomných, zároveň predstavil program 

zasadnutia s ktorým prítomní súhlasili. Vedúca odboru sociálneho Mgr. Huňavá vysvetlila dôvod 

stretnutia, taktiež dôvody pre financovanie denných stacionárov prostredníctvom dotácií z rozpočtu 

mesta na rok 2019.   

K bodu č.  2: 

Silvia Kvassayová, pracovníčka odboru sociálneho, postupne predstavila jednotlivé žiadosti 

o dotácie, zámery a ciele predložených návrhov. Komisia sociálna  a  zdravotná hlasovala o účele 

a výške súm poskytnutých dotácií jednotlivým žiadateľom. Členovia komisie odhlasovali všetky 

predložené žiadosti o dotácie i výšku finančných príspevkov (viď. príloha - tabuľka žiadostí o dotácie 

z rozpočtu  mesta Trnava na rok 2019 ). 

1. Žiadateľ: Občianske združenie Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46, Trnava 

Poskytnutie finančného príspevku na rok 2019 na prevenciu v sociálnej oblasti a poskytnutie sociálnej 

služby v Centre pomoci pre rodinu. 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár    ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Lančaričová /    

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD.   /  

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH /    

Mgr. Michal Lipovský   /  

 



 

2. Žiadateľ: Združenie STORM, Nedbalova 17, Nitra 

Názov projektu: Krok vpred 2019 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár    ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Lančaričová /    

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH   /  

Mgr. Michal Lipovský /    

 

 

3. Žiadateľ: Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o., Legionárska 5, Trnava 

Názov projektu: Férový štart 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár    ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Lančaričová /    

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH /    

Mgr. Michal Lipovský /    

 

4. Žiadateľ: Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, Trnava 

Názov projektu: Nízkoprahové denné centrum 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár    ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Lančaričová /    

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH /    

Mgr. Michal Lipovský /    



5. Žiadateľ: Trnavská arcidiecézna charita, hlavná 43, Trnava 

Názov projektu: Projekt Streetwork 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár    ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Lančaričová /    

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH /    

Mgr. Michal Lipovský /    

 

6. Žiadateľ: Občianske združenie ISKIERKA, Ludvika van Beethovena 20, Trnava 

 Finančný príspevok z rozpočtu mesta na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v dennom 

stacionári COMITAS 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár    ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Lančaričová /    

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH /    

Mgr. Michal Lipovský /    

 

7. Žiadateľ: Centrum Koburgovo, n.o., Podjavorinskej 20, Trnava 

  Finančný príspevok z rozpočtu mesta na podporu prevádzky 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár    ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Lančaričová /    

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH /    

Mgr. Michal Lipovský /    

 



 

8. Žiadateľ: Záujmové združenie Rodina, Okružná 20, Trnava 

  Finančný príspevok z rozpočtu mesta na prevádzku poskytovanej sociálnej starostlivosti v dennom 

stacionári 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár    ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Lančaričová /    

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH /    

Mgr. Michal Lipovský /    

 

9. Žiadateľ: Záujmové združenie Rodina, Okružná 20, Trnava 

Finančný príspevok z rozpočtu mesta na prevádzku poskytovanej sociálnej starostlivosti v dennom 

stacionári 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár    ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Lančaričová /    

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH /    

Mgr. Michal Lipovský /    

 

 

10. Žiadateľ: MsO Jednoty dôchodcov na Slovensku Trnava 

Názov projektu: Celoročná činnosť MsO JDS Trnava 

Hlasovanie bolo nasledovné: 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár    ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Lančaričová /    

MUDr. Martin Heriban /    



Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH /    

Mgr. Michal Lipovský /    

 

11. Žiadateľ: SPOSA- Osmy svetadiel 

 Finančný príspevok z rozpočtu mesta na prevádzku poskytovanej sociálnej starostlivosti v dennom 

stacionári 

 

Hlasovanie bolo nasledovné:  

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár    ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Lančaričová /    

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH /    

Mgr. Michal Lipovský /    

 

K bodu č. 3: 

Vedúca odboru sociálneho Mgr. Ingrid Huňavá oznámila, že žiadosti o dotácie podané 

k 31.08.2018 v zmysle VZN č. 482  je potrebné presunúť  do roku 2019 z toho  dôvodu, že uvedené 

dotácie podávajú subjekty v termíne od 01.01.2019 do 15.02.2019 v rámci rozpočtu za rok 2019. 

Podané dotácie budú prerokované na zasadnutí  Komisie sociálnej a zdravotnej  v roku 2019.  

 

K bodu č.  4: 

 Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie.  

  

         MUDr. Štefan Krištofík, MPH 

              predseda komisie, v. r. 

 

 

Zápis vyhotovila dňa 13.09.2018 

Mgr. Ivana Sláviková, sekretár komisie  

 

Príloha: 

1. Zoznam  predložených dotácií 

2.Tabuľka -  žiadostí o dotácie z rozpočtu  mesta Trnava na rok 2019  

 



      Zoznam žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2019 

 

1. žiadateľ:  Občianske združenie Centrum pomoci pre rodinu , Štefánikova 46, Trnava 

Dotácia: Poskytnutie finančného príspevku na rok 2019 na prevenciu v sociálnej oblasti       

a poskytovanie sociálnej služby v Centre pomoci pre rodinu 

Projekt:  

Cieľom projektu je prevenciou predchádzať vyňatiu dieťaťa z rodiny a to najmä snahou o úpravu 

rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa,  predchádzať tak sociálnemu vylúčeniu dieťaťa a 

predchádzať sociálno–patologickým javom v rodine, ktoré sa prenášajú aj do spoločnosti. 

V súčasnosti je zariadenie jediné v meste, ktoré vykonáva prevenciu v sociálnej oblasti so 

zameraním na rodiny, prevenciu v predchádzaní nárastu kriminality  a prevenciu v náraste počtu 

ľudí bez domova v meste. Dopyt o tieto služby sa neustále zvyšuje, klienti majú záujem o sociálno–

psychologické poradenstvo, ako aj aktivity zamerané na prevenciu v tejto sociálnej oblasti. 

Centrum pomoci pre rodinu významne posilňuje ponuku týchto sociálnych služieb na území mesta 

Trnava.  Finančné prostriedky budú použité na mzdové náklady, na materiálno-technické 

vybavenie a na nájom v nebytových priestoroch prevádzky na ulici Štefánikova 46, Trnava. 

 

Celkové náklady na projekt:                         21 000,- eur 
Požadovaná suma v rozpočte za rok 2019:      21 000,- eur 
Schválená suma v rozpočte za rok 2018:          5 000,- eur 
Navrhnutá suma:                                                  10 000,- eur 
 

2. žiadateľ:  Združenie STORM, Nedbalova 17, Nitra 

Názov projektu: KROK VPRED 2019 

Projekt:  

Cieľom projektu KROK VPRED 2019 je dôkladná ochrana zdravia jednotlivcov a verejnosti 

pohybujúcej sa v meste Trnava, minimalizácia škôd, ktoré môžu vzniknúť rizikovým správaním 

určitých skupín obyvateľstva, podpora posilňovania občianskej uvedomelosti a zodpovednosti 

v rizikových skupinách obyvateľstva formou terénnej sociálnej práce, nízkoprahovým 

poradenstvom, zberom infekčného odpadu a edukovanie a zvyšovanie sociálnych zručností 

injekčných užívateľov drog. Združenie STORM bude realizovať projekt KROK VPRED 2019 mobilnou 

terénnou sociálnou prácou, nízkoprahovým poradenstvom, kontaktovaním skrytej populácie 

a minimalizovaním počtu nechránených sexuálnych stykov užívateľov drog a osôb pracujúcich 

v pouličnom sex-biznise bezplatným poradenstvom za podpory pracovníkov Združenia STORM. 

Finančné prostriedky budú použité na zdravotnícky materiál, na mzdové náklady, na materiálno-

technické vybavenie prevádzky kancelárie Združenia STORM. 

 



Celkové náklady na projekt:                         22 210,- eur 

Požadovaná suma v rozpočte za rok 2019:        8 000,- eur 

Schválená suma v rozpočte za rok 2018:      nemali žiadosť za rok 2018           

Navrhnutá suma:                                                   4 000,- eur 

 

3. žiadateľ: Centrum včasnej intervencie Trnava,n.o., Legionárska 5, Trnava  

Názov projektu: Férový štart 

Projekt:  

Cieľom projektu je zabezpečenie systematickej a komplexnej podpory rodinám s deťmi so 

zdravotným znevýhodnením vo veku do sedem rokov dieťaťa, dosiahnutie väčšej samostatnosti 

týchto rodín, posilnenie kompetencie rodín s deťmi s rizikovým vývinom,  na zvýšenie kvality života 

celých rodín, na sociálne začlenenie rodín s dieťaťom s rizikovým vývinom do spoločnosti ako aj na 

podporu rozvíjania potenciálu dieťaťa v maximálnej možnej miere už od narodenia. Centrum 

včasnej intervencie bude poskytovať sociálnu službu komplexným poradenstvom terénnou 

a ambulantnou formou doterajším ale i novým rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením 

ako napr.: deti s downovým syndrómom, deti s autizmom, deti s pohybovými ťažkosťami a iné. 

Finančné prostriedky budú použité na náklady na energie, na špeciálne pomôcky na stimuláciu 

detí, na mzdové náklady a na nájom za priestory Centra včasnej intervencie.  

Celkové náklady na projekt:                         90 000,- eur 

Požadovaná suma v rozpočte za rok 2019:      10 000,- eur 

Schválená suma v rozpočte za rok 2018:          10 000,- eur           

Navrhnutá suma:                                                  10 000,- eur 

 

4. žiadateľ: Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, Trnava 

Názov projektu: Nízkoprahové denné centrum 

Projekt: 

Trnavská arcidiecézna charita zabezpečuje sociálne služby, ktoré klientom pomáhajú udržiavať 

životný štandard na zodpovedajúcej úrovni, hľadajú vhodnejší spôsob života, obnovujú stratené 

hygienické, pracovné a sociálne návyky a zručnosti, pomáhajú sa začleňovať do väčšinovej 

spoločnosti a vo významnej miere prispievajú k starostlivosti o zdravie klientov. V zmysle § 80 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vyplýva mestu Trnava poskytovať a zabezpečovať 

sociálne služby v nízkoprahovom dennom centre, v súčasnosti mesto Trnava uvedenú sociálnu 

službu neposkytuje, z toho dôvodu bude realizovaná formou finančného príspevku neverejnému 

poskytovateľovi na financovanie časti nákladov v nízkoprahovom dennom centre.  

Celkové náklady na projekt:                           64 980,- eur 

Požadovaná suma v rozpočte za rok 2019:        30 000,- eur 

Schválená suma v rozpočte za rok 2018:           25 000,- eur 

Navrhnutá suma:                                                    30 000,- eur 

 



5. žiadateľ: Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, Trnava 

Názov projektu: Projekt Streetwork 

Projekt: 

Projekt Streetwork zachytáva a rieši problém tam, kde vznikol a ponúka pomoc ľuďom 

v prirodzenom prostredí. V rámci projektu Mesto Trnava naďalej bude spolupracovať s 

Trnavskou arcidiecéznou charitou na zabezpečovaní aktivít  poskytovania terénnej sociálnej 

práce a humanitárnej starostlivosti hlavne pre ľudí bez domova, aktivít zameraných na sociálnu 

pomoc ako odbornú alebo obslužnú činnosť a aktivít zameraných na poskytovanie sociálnej 

práce v uliciach za účelom monitoringu a sčítania ľudí bez domova.  

  

Celkové náklady na projekt:                       13 760,- eur 

Požadovaná suma v rozpočte za rok 2019:      5 000,- eur 

Schválená suma v rozpočte za rok 2018:         3 000,- eur 

Navrhnutá suma:                                                  5 000,- eur 

 

6. žiadateľ: Občianske združenie ISKIERKA,  Ludvika van Beethovena 20, Trnava 

Názov projektu: Finančný príspevok z rozpočtu mesta na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

v dennom stacionári COMITAS 

Projekt: 

Denný stacionár COMITAS poskytuje sociálne služby ambulantnou formou pre mladých ľudí 

s viacnásobným postihnutím, po detskej mozgovej obrne, s mentálnym 

postihnutím, s pridruženými poruchami zmyslových funkcií, pre mladých ľudí s genetickým 

zaťažením, u ktorých sa kombinujú postihnutia,  majú zníženú sebestačnosť a potrebujú pomoc 

druhej osoby. Od 1.1.2019 nadobúda účinnosť  príloha č. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách, kde vzniknú požiadavky na personálne obsadenie v denných stacionároch, mení sa 

maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny 

podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. V prípade denného stacionára 

sú na jedného zamestnanca 3 klienti a 70% odborných zamestnancov z celkového počtu 

zamestnancov.  V zmysle § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vyplýva mestu Trnava 

poskytovať a zabezpečovať sociálne služby v  dennom stacionári, v súčasnosti mesto Trnava 

uvedenú sociálnu službu neposkytuje, z toho dôvodu budú neverejnému poskytovateľovi 

poskytnuté finančné prostriedky na dofinancovanie časti nákladov v dennom stacionári  a na 

mzdové náklady.  

 

Celkové náklady na projekt:                          121 400,- eur 

Požadovaná suma v rozpočte za rok 2019:            9 500,- eur 

Schválená suma v rozpočte za rok 2018:       nemali žiadosť na rok 2018 

Navrhnutá suma:                                                        8 000,- eur 



 

7. žiadateľ:  Centrum Koburgovo, n.o., Podjavorinskej 20, Trnava 

Názov projektu: Finančný príspevok z rozpočtu mesta na podporu prevádzky 

Projekt: 

Cieľom projektu je vytvárať preventívne a záujmové činnosti pre deti a rodičov v nepriaznivej 

sociálnej situácii, pripraviť lepšie podmienky na zmysluplné trávenie voľného času, podporovať 

rómsku kultúru a rozvíjať talenty, zručnosti a sociálne kompetencie detí, sieťovanie 

organizácií, osveta verejnosti, prevencia pred sociálnopatologickými javmi, zlepšenie správania sa 

detí a ich kvalitnejšie využívanie voľného času. Finančné prostriedky budú použité na podporu 

prevádzky na Bratislavskej ulici 8, Trnava, na mzdové náklady, na materiálno-technické vybavenie 

a nájom nebytových priestorov.      

 

Celkové náklady na projekt:                          12 000,- eur 

Požadovaná suma v rozpočte za rok 2019:       12 000,- eur 

Schválená suma v rozpočte za rok 2018            4 000,- eur   

Navrhnutá suma:                                                    6 000,- eur 

 

8. žiadateľ: Záujmové združenie Rodina, Okružná 20, Trnava 

Názov projektu: Finančný príspevok z rozpočtu mesta na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

v dennom stacionári  

Projekt:  

Poslaním denného stacionára je poskytovanie terapeuticko-aktivizačného programu 

a opatrovateľskej starostlivosti pre seniorov s Alzheimerovou chorobou, poskytuje aktivity na 

udržanie a zlepšenie kvality života ľudí s demenciou, pri výrazne zníženej sebestačnosti 

v inštrumentálnych aktivitách každodenného života alebo zhoršenej orientácii. V zmysle § 80 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vyplýva mestu Trnava poskytovať a zabezpečovať 

sociálne služby v  dennom stacionári, v súčasnosti mesto Trnava uvedenú sociálnu službu 

neposkytuje, z toho dôvodu budú neverejnému poskytovateľovi poskytnuté finančné prostriedky 

na dofinancovanie časti nákladov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v dennom stacionári.  

 

Celkové náklady na projekt:                            9 075,- eur 

Požadovaná suma v rozpočte za rok 2019:         9 075,- eur 

Schválená suma v rozpočte za rok 2018          nemali žiadosť na rok 2018 

Navrhnutá suma:                                                      8 000,- eur 

   

 

 



9. žiadateľ: Záujmové združenie Rodina, Okružná 20, Trnava  

Názov projektu: Finančný príspevok z rozpočtu mesta na rok 2019 

Projekt: 

V Trnavskom materskom centre sa realizujú projekty pre rodiny s malými deťmi, pre matky na 

materskej dovolenke kde sa zúčastňujú  na spoločných aktivitách zjednocujúcich rodiny 

a komunitu, pomáhajú pri predchádzaní sociálno-patologickým problémom najmä u žien na 

materskej dovolenke a ich sociálnej izolácii. Azylový dom Tamara je zariadenie núdzového 

bývania a poskytuje ubytovanie pre týrané ženy a matky s deťmi, kde sú poskytované 

poradenské a resocializačné služby. Cieľom azylového domu je pomôcť ženám v ťažkej životnej 

situácii, hlavne opätovné začlenenie sa do bežného života, motivácia k správnym rozhodnutiam 

a postojom. Finančné prostriedky budú poskytnuté na činnosť a podporu prevádzky Trnavského 

materského centra a Azylového domu Tamara.    

 

Celkové náklady na projekt:                          133 000,- eur 

Požadovaná suma v rozpočte za rok 2019:         12 000 ,- eur 

Schválená suma v rozpočte za rok 2018               9 900,- eur 

Navrhnutá suma:                                                     10 000,- eur 

 

10. žiadateľ: MsO Jednoty dôchodcov na Slovensku Trnava 

Názov projektu: Celoročná činnosť MsO JDS Trnava 

Projekt: 

Cieľom mestskej organizácie je umožňovať seniorom napĺňať „Program aktívneho starnutia“. 

Finančné prostriedky budú poskytnuté na  usporiadanie 4. ročníka Fašiangovej zábavy seniorov 

v priestoroch hotela Holiday Inn v Trnave, kde seniori mesta bez rozdielu či sú organizovaní 

v denných centrách alebo neorganizovaní sa stretnú a prežijú chvíle radostnej zábavy vo 

fašiangovom období. V rámci aktivít seniorov bude v mesiaci september zorganizovaný 11. ročník 

tradičného turistického zrazu seniorov mesta Trnavy v okolí Smolenického zámku, kde sa bude 

konať v zdravom prostredí prírody primeraná športová aktivita  v spoločnosti priateľov a známych.  

V rámci  vzdelávacích aktivít bude zrealizovaných 10 prednášok z oblasti zdravotníctva, sociálnej 

problematiky, bezpečnosti a právnej ochrany seniorov. 

 

Celkové náklady na projekt:                            13 715,- eur 

Požadovaná suma v rozpočte za rok 2019:  7 410 ,- eur 

Schválená suma v rozpočte za rok 2018           nemali žiadosť na rok 2018 

Navrhnutá suma:                                                     7 410,- eur     

 

 



11. žiadateľ: Občianske združenie SPOSA-T – denný stacionár Ôsmy svetadiel  

Názov projektu: Finančný príspevok z rozpočtu mesta na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

v dennom stacionári  

Projekt: 

Občianske združenie SPOSA-T poskytuje služby dospelým ľudom s autizmom ambulantnou formou 

v dennom stacionári Ôsmy svetadiel formou terapeuticko- aktivizačným  a socializačným 

programom. Poslaním denného centra je zlepšenie kvality života ľudí s autizmom, poskytované 

aktivity zahŕňajú nácvik sociálnych zručností v prirodzenom prostredí, podporu sebaobslužných 

činností, precvičovanie fyzických a psychických schopností klientov prostredníctvom vedecky 

podložených  a rešpektovaných metód. Finančné prostriedky budú neverejnému poskytovateľovi 

poskytnuté na dofinancovanie časti nákladov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v 

dennom stacionári.  

 

Celkové náklady na projekt:                            49 036,- eur 

Požadovaná suma v rozpočte za rok 2019:     600 ,- eur 

Schválená suma v rozpočte za rok 2018           nemali žiadosť na rok 2018 

Navrhnutá suma:                                                           600,- eur 

 

Spracovala: Kvassayová Silvia 



Žiadosť o dotáciu z  rozpočtu mesta za 
rok 2019 

      
Porad.

č. 
Žiadateľ Sídlo IČO Názov projektu Miesto 

realizácie 
Celkové 
náklady 

Požadovan
á suma 

  Navrhnutá 
suma:  

1 Občianske združenie Centrum 
pomoci pre rodinu, Štefánikova 
46, Trnava 

Trnava  Poskytnutie finančného príspevku na 
rok 2019 na prevenciu v sociálnej 
oblasti a poskytnutie sociálnej služby 
v Centre pomoci pre rodinu 

Trnava  21 000,-    21 000,-   10 000 € 

2 Združenie STORM, Nedbalova 
17, Nitra 

Nitra  KROK VPRED 2019 Trnava  22 210,-   8 000,-  4 000 € 

3 Centrum včasnej intervencie 
Trnava, n.o., Legionárska 5, 
Trnava 

Trnava  Férový štart Trnava  90 000,-    10 000,-  10 000 € 

4 Trnavská arcidiecézna charita, 
Hlavná 43, Trnava 

Trnava  Nízkoprahové denné centrum Trnava  64 980,-   30 000,-  30 000 € 

5 Trnavská arcidiecézna charita, 
Hlavná 43, Trnava 

Trnava  Projekt Streetwork Trnava  13 760,-   5 000,-  5 000 € 

6 Občianske združenie 
ISKIERKA, Ludvika van 
Beethovena 20, Trnava 

Trnava  Finančný príspevok z rozpočtu mesta 
na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby v dennom stacionári COMITAS 

Trnava  121 400,-   9 500,-  8 000 € 

7 Centrum Koburgovo, n.o., 
Podjavorinskej 20, Trnava 

Trnava  Finančný príspevok z rozpočtu mesta 
na podporu prevádzky 

Trnava  12 000,-   12 000,-  6 000 € 

8 Záujmové združenie rodina, 
Okružná 20, Trnava 

Trnava  Finančný príspevok z rozpočtu mesta 
na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služny v dennom stacionári 

Trnava  9 075,-   9 075,-  8 000 € 

9 Záujmové združenie rodina, 
Okružná 20, Trnava 

Trnava  Finančný príspevok z rozpočtu mesta 
na rok 2019  

Trnava  133 000,-   12 000,-  10 000 € 

10 MsO Jednoty dôchodcov na 
Slovensku Trnava 

Trnava  Celoročná činnosť MsO JDS Trnava Trnava  13 715,-   7 410,-  7 410 € 

11 Občianske združenie SPOSA-
T, denný stacionár Ôsmy 
svetadiel 

Trnava  Finančný príspevok z rozpočtu mesta 
na rok 2019  

Trnava  38 000,-   600,-  600 € 

 Celkové náklady a požadovaná suma 
spolu: 

    539 140,-   124 585,-  99 010 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


