
Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny DETI, MLÁDEŽ A RODINA                                

v rámci implementácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy                           

na roky 2016 – 2020 

__________________________________________________________________________ 

Termín:  13. novembra 2018 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha 1) 

Program stretnutia:  

1. Úvod  
2. Informácia o programoch oddelenia Sociálnej banky Slovenskej sporiteľne, a. s. 
3. Informácia o pripravovanej webovej stránke socialnesluzby.trnava.sk  
4. Príprava akčného plánu na rok 2019 pre cieľovú skupinu Deti, mládež a rodina   
5. Diskusia a podnety členov pracovnej skupiny  
6. Záver 

__________________________________________________________________________ 

K bodu 1: Úvod   

Pracovné stretnutie skupiny otvorila p. Žišková, ktorá privítala prítomných a stručne 

informovala o programe stretnutia. 

K bodu 2: Informácia o programoch oddelenia Sociálnej banky 

Na stretnutie pracovnej skupiny bol pozvaný zástupca Slovenskej sporiteľne, a. s. (ďalej iba 

SLSP) p. Richard Fekete, ktorý poskytol informácie o aktivitách oddelenia Sociálnej banky. 

V rámci Sociálnej banky sú realizované viaceré programy so sociálnym dopadom:  

- Program pre začínajúcich podnikateľov - podpora začínajúcich podnikateľov – viac 

informácií na: www.zacinamepodnikat.sk  

- Program pre neziskové organizácie - poskytuje pomoc a podporu organizáciám, ktoré 

majú pozitívny sociálny dopad na spoločnosť – napr. sa venujú práci s marginalizovanými 

skupinami, znižovaniu chudoby (vrátane zvyšovania zamestnanosti a zamestnateľnosti), 

vzdelávaniu, poskytovaniu zdravotných a sociálnych služieb, komunitným službám a iným 

verejnoprospešným cieľom. Viac informácií na: www.slsp.sk/neziskovky 

- Pomoc fyzickým osobám v ťažkej životnej situácii, ktoré majú finančné ťažkosti – 

individuálna práca s FO zameraná na zvýšenie ich schopnosti splácať úvery, poradenstvo 

zamerané na finančnú gramotnosť, a pod.  

- Projekt DOM.ov – projekt výstavby obydlí pre členov marginalizovanej rómskej komunity 

financovaný z mikropôžičiek SLSP - viac informácií na  https://projektdomov.sk/ 

- Program sociálneho bývania - program je v štádiu prípravy, bude zameraný na riešenie 

problematiky bývania jednotlivcov a rodín v ťažkej životnej situácii.   

Kontakt: Richard Fekete, špecialista pre neziskový sektor a začínajúcich podnikateľov 

a podnikateľky, E-mail: fekete.richard@slsp.sk 

K bodu 3: Informácia o pripravovanej webovej stránke socialnesluzby.trnava.sk 

P. Žišková informovala o pripravovanej webovej stránke o sociálnych službách, ktorá bude 

obsahovať databázu existujúcich poskytovateľov soc. služieb pôsobiacich v meste a tiež MVO, 

ktoré sú aktívne v sociálnej oblasti. V rámci web. stránky budú tiež zverejnené informácie 
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a dokumentácia súvisiaca s komunitným plánovaním soc. služieb. Stránka bude obsahovať aj 

sekciu Aktuality, ktorú budú môcť organizácie využívať na informovanie obyvateľov o svojich 

službách, nových programoch a pod. Spracovanie stránky vyplynulo samospráve z KPSS. Jej 

cieľom je sústredenie informácií o všetkých dostupných službách v soc. oblasti na jednom 

mieste pre ľahkú orientáciu obyvateľov a zosieťovanie organizácii pôsobiacich v tejto oblasti. 

P. Žišková zároveň poďakovala všetkým poskytovateľom soc. služieb, ktorí už reagovali na jej 

výzvu a zaslali informácie o službách, ktoré poskytujú. TTSK, ÚPSVR Trnava a MVO budú 

kontaktované v blízkej dobe. V prípade potreby doplniť ďalšie informácie o službách, resp. 

zabezpečiť fotodokumentáciu zariadení, budú organizácie priebežne kontaktované.    

K bodu 4: Príprava akčného plánu na rok 2019 pre cieľovú skupinu Deti, mládež a rodina   

Členovia pracovnej skupiny, ktorí sú zároveň gestormi aktivít zaradených v KPSS, sa následne  

vyjadrili k návrhu akčného plánu KPSS (AP KPSS) pre oblasť Deti, mládež a rodina na rok 

2019. Gestorom aktivít, ktorí sa stretnutia nezúčastnili, bude požiadavka na vyjadrenie 

stanoviska k zaradeniu ich aktivity do AP KPSS na rok 2019 zaslaná elektronicky. Návrh 

akčného plánu tvorí prílohu 2 zápisu.  

K bodu 5: Diskusia a podnety členov pracovnej skupiny 

- V rámci oblasti Deti, mládež a rodina sú do KPSS zaradené aj aktivity zamerané na 

podporu inkluzívneho vzdelávania. V tejto súvislosti p. Žišková informovala, že na  odbore 

vzdelávania, športu a kultúry MsÚ v Trnave bola vytvorená pozícia koordinátora pre 

inkluzívne vzdelávanie, na ktorého sa môžu v prípade potreby obrátiť členovia pracovnej 

skupiny i samotní rodičia zdravotne znevýhodnených detí (Kontakt: Gabriela Krištofíková, 

e-mail: gabriela.kristofikova@trnava.sk). 

 

- P. Huňavá informovala, že v nadchádzajúcom období bude sociálny odbor zastrešovať 

spracovanie Koncepcie sociálneho bývania (r. 2019 – 2020). V tejto súvislosti požiadala 

o pomoc prítomných, či nepoznajú odborníka na problematiku sociálneho bývania.   

 

- P. Lipovský (Centrum pomoci pre rodinu) informoval o navýšení personálnych kapacít 

centra o rodinnú poradkyňu.  

 

- P. Horníčková (Krízové centrum Trnava) informovala, že z dôvodu novely zákona                              

č. 305/2005 Z. z.  ukončí Krízové centrum k 31.12.2018 svoju činnosť. Súčasne sa 

pripravuje vznik novej služby, ktorou je špecializované zariadenie pre deti vo veku od 3 – 

7 rokov s poruchami autistického spektra. Služba bude poskytovaná od 1.1.2019 

ambulantnou formou v rozsahu max. 8 hodín denne. Zariadenie bude zároveň poskytovať 

službu včasnej intervencie pre rodiny s deťmi s PAS terénnou a ambulantnou formou.  

 

- V zmysle novely zákona č. 305/2005 Z. z. vzniknú z detských domovov Centrá pre deti 

a rodiny (k 1.1.2019) a súčasne budú posilnené ich kompetencie a činnosti. Centrá pre 

deti a rodinu by mali zastrešiť aj aktivity zanikajúceho krízového strediska, pričom 

jednotlivé detské domovy v regióne sa budú zameriavať na rôzne oblasti (napr. syndróm 

CAN, týrané matky s deťmi a pod.). Prioritou centier budú deti a rodina, nie riešenie otázky 

bývania. Z tohto dôvodu je možné, že po zániku krízového strediska sa zvýši dopyt 

o krízové, resp.  dočasné bývanie pre matky s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej 

situácii v Trnave. Personálne zabezpečenie centra pre deti a rodinu – v rámci národného 

projektu DI boli na ÚPSVR v Trnave vybudované odborné kapacity. Po vypísaní 
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výberového konania sa uvedení pracovníci môžu uchádzať o miesta vo vznikajúcich 

centrách.  

 

- P. Petrgál (o. z. Naše detičky) predstavila pracovnej skupine svoj zámer vybudovania DSS 

pre deti so zdravotným znevýhodnením, v ktorom plánuje poskytovať sociálnu službu 

ambulantnou formou v rozsahu 4 – 8 hod. denne pre deti vo veku 3 – 18 rokov, s dôrazom 

na liečebno – pedagogickú činnosť.  OZ získalo do dlhodobého prenájmu priestor v areáli 

ZŠ v obci Madunice. Aktuálne potrebujú financie na rekonštrukciu priestorov. V tejto 

súvislosti ponúkol možnosť konzultácie p. Fekete, keďže SLSP sa v rámci oddelenia 

Sociálnej banky venuje práve financovaniu sociálnych projektov.  

 

- P. Janček (ÚPSVaR TT) informoval o vzdelávacích aktivitách, ktoré sa uskutočnia                                 

v súvislosti s realizáciou cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a v rámci 

NP „Podpora ochrany detí pred násilím“. Na vzdelávanie je potrebné sa prihlásiť                                 

do 06.12.2018 prostredníctvom e-mailu na: juraj.jancek@upsvr.gov.sk. Počet účastníkov 

je obmedzený. 

 

- Dňa 05.12.2018 od 8:00 do 16:30 hod. sa uskutoční vzdelávanie na tému „Sexuálne 

zneužívanie detí (CSA)“ s podtémami identifikácia CSA a prvotná reakcia 

profesionálov na CSA. Miesto: zasadacia miestnosť na prízemí, ÚPSVR Trnava, J. 

Bottu č. 4.  

 

- Dňa 19.12.2018, od 8:00 do 16:30 hod. sa uskutoční vzdelávanie na tému „Syndróm 

CAN - Základná krízová intervencia“ s podtémami komunikácia s detskou obeťou - 

nadviazanie kontaktu, vedenie intervencie, trauma, kríza, potreby a typy obetí. Miesto:  

zasadacia miestnosť č. 309, III. Poschodie ÚPSVR Trnava, J. Bottu č. 4.  

 

 

- Prof. Levická (TU) informovala o pripravovanej konferencii na tému násilie páchané                         

na senioroch, ktorá sa uskutoční 31.1.2019.  

K bodu 6: Záver 

Na záver stretnutia p. Huňavá poďakovala prítomným za účasť a informovala ich, že                              

na najbližšom stretnutí (jar 2019) sa bude pracovná skupina venovať návrhu kritérií                                

na posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o poskytnutie finančného 

príspevku zo štátneho rozpočtu s Komunitným plánom sociálnych služieb. Tvorbu kritérií                       

a posudzovanie súladu žiadostí o finančný príspevok s KPSS ukladá samospráve Zákon                       

o sociálnych službách.  

 

Príloha 1 – Prezenčná listina  

Príloha 2 – Návrh akčného plánu KPSS na rok 2019 pre oblasť Deti, mládež a rodina  

 

V Trnave dňa 26.11.2018 

Zapísali: Jana Žišková a Júlia Dlasková - odbor sociálny MsÚ v Trnave 


