
Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny Osoby v ťažkých životných situáciách  

v rámci implementácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 

2016 – 2020 

__________________________________________________________________________ 

Termín:  7. 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 oblasť Osoby v ťažkých životných situáciách   
5. Diskusia a podnety členov pracovnej skupiny  
6. Záver 

__________________________________________________________________________ 

K bodu 1: Úvod   

Stretnutie pracovnej skupiny Osoby v ťažkých životných situáciách otvorila Mgr. Huňavá, 

ktorá privítala prítomných a stručne informovala o programe stretnutia. 

K bodu 2: Informácia o programoch oddelenia Sociálnej banky 

Mgr. Žišková informovala o programoch Slovenskej sporiteľne, a. s. (ďalej iba SLSP), 

ktorá v rámci oddelenia Sociálnej banky realizuje viaceré programy so sociálnym dopadom:  

- Program pre začínajúcich podnikateľov - podpora začínajúcich podnikateľov – viac info 

na: www.zacinamepodnikat.sk, Kontaktná osoba za SLSP: Ing. Soňa Šulková,  

e-mail: sulkova.sona@slsp.sk, mobil:+421 910 685 269,   

- 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.  

Kontaktná osoba za SLSP: Jana Vlašičová,  

mobil: +421 904 998 181, e-mail: vlasicova.jana@slsp.sk 

- 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.   

 

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

Mgr. Žišková informovala o pripravovanej webovej stránke o sociálnych službách, ktorá 

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

http://www.zacinamepodnikat.sk/
https://projektdomov.sk/
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MVO, ktoré sú aktívne v sociálnej oblasti. V rámci web. stránky budú tiež zverejnené 

informácie 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. Mgr. Žišková zároveň poďakovala všetkým poskytovateľom soc. 

služieb, ktorí už reagovali na jej výzvu a zaslali informácie o službách, ktoré poskytujú. 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 oblasť Osoby v ťažkých životných 

situáciách    

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

následne vyjadrili k návrhu akčného plánu KPSS (AP KPSS) pre oblasť Osoby v ťažkých 

životných situáciách 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 

- Mgr. Pažitková (TTADCH) informovala, že TTADCH získala akreditáciu na špecializované 

sociálne poradenstvo pre osoby v ťažkých životných situáciách, v rámci ktorého sa budú 

venovať aj osobnému bankrotu, keďže veľa klientov je zadlžených. TTADCH aktuálne rieši 

problém s nedostatkom odborných pracovníkov pre uvedenú službu.  

 

- Mgr. Pažitková zároveň informovala o plánovanej rekonštrukcii nízkoprahového denného 

centra pre jednotlivcov (NDC). Na realizáciu projektu plánuje TTADCH využiť finančný grant 

z IROP. Výsledky o získaní grantu by mali byť zrejmé v 1. kvartáli 2019. Na obdobie 

rekonštrukcie však bude potrebné zabezpečiť náhradné priestory pre NDC, aby mohla byť 

služba poskytovaná bez prerušenia. V tejto súvislosti požiadala Mgr. Pažitková 

o spoluprácu členov pracovnej skupiny. Mesto Trnava má vo svojom vlastníctve aktuálne 

nevyužívané priestory na Hlavnej ulici (bývalý Obchod pod stĺpmi). Otázna je vhodnosť 

priestorov a možnosť vytvorenia zázemia pre službu (kuchynka, WC, sprchy). V tejto veci 

bolo odporučené TTADCH osloviť spol. STEFE, ktorá uvedený nebytový priestor spravuje. 

Zároveň bolo odporučené preveriť disponibilné priestory v objekte mestskej polikliniky na 

Starohájskej ulici (suterén) so samostatným vchodom. Správcom objektu polikliniky je 

Stredisko sociálnej starostlivosti.   

 

- Bc. Krištofíková (TTSK) priblížila členom pracovnej skupiny prácu kňaza Mgr. Vivodíka, 

ktorý je zakladateľom Spolku sv. Jána Almužníka a riaditeľom Útulok u sv. Martina 

v Jaslovských Bohuniciach. V útulku sú poskytované sociálne služby celoročne pobytovou 

formou s kapacitou zariadenia 10 miest (pre mužov). Klienti útulku sú aktívne zapojení do 

prevádzky zariadenia, pestujú zeleninu, chovajú domáce zvieratá. Viac informácií o útulku: 

https://spolokalmuznika.webnode.sk/ 

 

Spolok sv. Almužníka má záujem rozšíriť svoje služby aj pre ženy, preto aktuálne hľadá 

vhodný priestor (starší objekt ideálne s dvorom) v Trnave, resp. v okolitých obciach aj pre 

väčší počet klientov (kapacita 20 – 40 miest). V tejto súvislosti Mgr. Huňavá navrhla osloviť 

https://spolokalmuznika.webnode.sk/
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a požiadať o spoluprácu združenie obcí ZOMOT, ktorého členom je mesto Trnava a 15 

okolitých obcí. K problematike útulku bude zároveň Mesto Trnava iniciovať rokovanie 

s odborom sociálnej pomoci TTSK, keďže táto služba je v zmysle zákona v kompetencii 

VÚC. Ing. Čavojský (poslanec MZ) navrhol osloviť Atómovú elektráreň v Jaslovských 

Bohuniciach s cieľom podporiť útulok u sv. Martina (sponzorstvo).   

 

- V súvislosti so sídliskovým festivalom (Deň Linčianskej) Mgr. Juraj Štofej, PhD. vyzdvihol 

nielen zapojenie VMČ a MVO, ale aj podnikateľov. Na uvedené podujatie poskytol 

sponzorsky mäsové výrobky majiteľ mäsiarstva p. Gašparík. 

 

- Mgr. Petrášová (Centrum MAK) informovala, že Centrum MAK bolo z dôvodu rekonštrukcie 

objektu Coburgova 26 – 28 presťahované do náhradných priestorov v ubytovni na 

Coburgovej 27. Upozornila, že náhradné priestory sú pre potreby centra nedostatočné  

(z 3 miestností sa presťahovali do 1 miestnosti), nemajú k dispozícii oddelené WC pre 

dievčatá a chlapcov. V tejto súvislosti Mgr. Huňavá vysvetlila, že vzhľadom na 

rekonštrukciu nocľahárne, nemá samospráva na Coburgovej 27 ďalšie voľné priestory, 

nakoľko sú všetky bunky obsadené. Odporučila, aby si Úsmev ako dar hľadal aj iné 

vhodnejšie priestory. Vzhľadom na cieľovú skupinu centra MAK (deti a rodiny z MRK žijúce 

na Coburgovej ulici) Mgr. Petrášová zdôraznila potrebu zostať v tejto lokalite, t. j. nie je 

riešením hľadať priestory v inej časti mesta.   

 

- Ing.  Ďuranová (A- klub Trnava) vyjadrila poďakovanie riaditeľke Z. z. Rodina Mgr. Tóthovej 

za poskytnutie priestorov pre potreby pravidelných stretnutí členov A-klubu. Vďaka tomu 

obe organizácie spolupracujú na spoločných aktivitách, do ktorých sa zapájajú členovia A-

klubu a klienti Azylového domu Tamara (napr. dobrovoľnícka brigáda v zariadení). P. 

Ďuranová zároveň poďakovala Mestu Trnava za finančnú podporu ich klubu vo zvýšenej 

miere za posledné roky.  

K bodu 6: Záver 

Na záver stretnutia Mgr. 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 Osoby v ťažkých životných 
situáciách    

 

 

V Trnave dňa 15.11.2018 

Zapísali: Mgr. Žišková a Mgr. Bangová - odbor sociálny MsÚ v Trnave  


