
Záznam z 2. pracovného stretnutia skupiny DETI, MLÁDEŽ A RODINA v rámci implementácie 

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 

__________________________________________________________________________________ 

Termín:  18. októbra 2017  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program stretnutia:  

1. Príprava akčného plánu pre oblasť Deti, mládež a rodina na rok 2018  
2. Priebežný monitoring realizácie aktivít naplánovaných na rok 2017 
3. Podnety členov pracovnej skupiny – diskusia 
4. Záver 

__________________________________________________________________________________ 

Stretnutie pracovnej skupiny otvorila  p. Žišková, koordinátorka implementácie KPSS mesta Trnavy na 

roky 2016 – 2020.  Keďže pracovná skupina je otvorená a priebežne sú do nej prizývaní noví aktéri 

(napr. poskytovatelia sociálnych služieb, záujmové združenia, aktívni občania), na úvod sa všetci 

prítomní predstavili.   

1. Príprava akčného plánu pre oblasť Deti, mládež a rodina na rok 2018 

Hlavným bodom stretnutia bola príprava akčného plánu pre oblasť Deti, mládež a rodina na rok 

2018. V rámci strategického dokumentu boli schválené všetky aktivity s predpokladaným termínom 

realizácie, pričom väčšina z nich bola naplánovaná na obdobie 2017 – 2020. Skúsenosť z prvého roka 

implementácie KPSS ukazuje, že nie všetky aktivity sa podarí zrealizovať každoročne (najmä vzhľadom 

na obmedzené finančné a personálne zdroje garantov). Do akčného plánu na rok 2018 (ďalej iba „AP 

2018“) je preto potrebné preklopiť iba tie aktivity, u ktorých garanti reálne plánujú ich implementáciu 

v roku 2018. Do akčného plánu na rok 2018 môžu byť zároveň presunuté aktivity, ktoré boli 

naplánované v r. 2017, ale z rôznych dôvodov sa neuskutočnili. Návrh akčného plánu na rok 2018  

tvorí prílohu tohto záznamu.  

Úloha:  Garanti aktivít navrhnutých v AP 2018 (viď príloha) zašlú stanovisko, či ich aktivita má byť 

alebo nemá byť zaradená do AP 2018 elektronicky na adresu jana.ziskova@trnava.sk  najneskôr do 

15.11.2017.  

2.Priebežný monitoring realizácie aktivít naplánovaných na rok 2017 

V rámci stretnutia bola zároveň venovaná pozornosť aktivitám, realizácia ktorých bola naplánovaná 

v roku 2017.  Prítomní garanti aktivít informovali o ich priebehu:  

 Aktivita  1.1.1 – Vytvorenie partnerstva pre zabezpečenie služby včasnej intervencie - Na 

stretnutie pracovnej skupiny bol pozvaná p. Lehenová, riaditeľka budúceho Centra včasnej 

intervencie Trnava (CVI Trnava), ktorá informovala prítomných o príprave vytvorenia tejto služby 

v Trnave. CVI bude zamerané na podporu rodín, ktoré majú dieťa so zdravotným znevýhodnením 

alebo s rizikovým vývinom vo veku od narodenia do 7 rokov.  V rámci služby bude poskytovaná 

podpora rodine tímom odborníkov (psychlóg, špeciálny pedagóg, soc. pracovník, logopéd, 

fyzioterapeut  apod.) tak, aby členovia rodiny zvládli situáciu, v ktorej sa ocitli.  Pôsobnosť CVI 
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bude pre celý trnavský región, najmä však pre okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. 

Poskytovateľom služby včasnej intervencie bude novozriadená nezisková organizácia, registrácia 

ktorej aktuálne prebieha.  Začiatok fungovania služby sa predpokladá od januára – februára 2018, 

pričom v prvej fáze bude služba, ktorá bude pre rodiny bezplatná,  poskytovaná najmä terénnou 

formou. CVI Trnava bude dočasne sídliť v priestoroch Mesta Trnava na Trhovej ulici 2. Na 

etablovaní CVI Trnava participujú samosprávy Trnava, Piešťany a Hlohovec.  

 Aktivita 1.2.2 – Podpora nízkoprahových aktivít pre deti a rodinu v lokalite Coburgova  - P.Štofej 

informoval, že v rámci Centra Koburgovo v súčasnosti zabezpečujú 3 krúžky pre deti z okolia 

Coburgovej ul. v poobedňajších hodinách. V dopoludňajších hodinách organizujú aktivity pre 

predškolákov (cca 25 detí).  Aktivitu plánujú realizovať aj v budúcom roku. 

 Aktivita 1.4.4 -  Realizácia terénnej sociálnej práce Centrom Koburgovo – Aktivita sa bude 

realizovať aj v ďalšom roku, avšak plánujú zmeny, ktoré dodatočne oznámia. 

 Aktivita 1.5.1 – Nastavenie modelu zabezpečenia odľahčovacej služby pre rôzne cieľové skupiny 

v meste – z dôvodu  personálnych zmien na odbore sociálnom a potrebu stabilizácie tímu, 

aktivita nebola doposiaľ ralizovaná. Vzhľadom na dôležitosť tejto služby pre domácich 

opatrovateľov bude  presunutá do r. 2018. 

 Aktivita 1.6.1 – Prieskum záujmu rodín o poskytovanie služby v jasliach - Prieskum sa zatiaľ 

nerobil, keďže posledná novela zákona o soc. službách určila povinnosť poskytovateľom služby 

v jasliach registrovať službu na VÚC do 31.12.2017. MsÚ následne preverí, koľko súčasných 

poskytovateľov tejto služby v meste sa zaregistrovalo a či sú ich kapacity dostatočné. Ak budú 

poskytovatelia avizovať dopyt po danej službe, bude zrealizovaný prieskum medzi občanmi a na 

základe jeho záverov samospráva zaujme ďalšie kroky. V tejto súvislosti p. Lehenová informovala, 

že novela č. 40/2017 Z. z. zákona o sociálnych službách okrem služby v jasliach umožňuje 

zabezpečovanie starostlivosti o dieťa do veku 3 rokov (resp. do 6 rokov veku, ak je dieťaťom s 

nepriaznivým zdravotným stavom) prostredníctvom služby na podporu zosúlaďovania rodinného 

života a pracovného života (§ 32a).  Vzhľadom na malú inforovanosť o tejto možnosti ju verejnosť 

využíva iba v malom rozsahu.  

 Aktivita 2.1.1 Rodina v meste – prorodinne orientované aktivity a podujatia – Mesto realizuje túto 

aktivitu prostredníctvom podpory MVO cez grantový systém, aby sa mohlo zapojiť čo najviac 

organizácií. Združenia po vyhlásení výzvy môžu predložiť žiadosť o dotáciu v zmysle štandardných 

pravidiel poskytovania dotácií. Aktivita bude ralizovaná aj budúci rok.  

 Aktivita 2.1.2 – Realizácia osvetových a preventívnych aktivít  v rámci projektu Zdravé mesto – 

samospráva realizuje v priebehu roka 

 Aktivita 2.1.4 – Kurz finančnej gramotnosti pre rodičov -  p. Štofej informoval, že aktivita je t.č. 

pozastavená (z dôvodu MD lektorky). Do budúcna sa s aktivitou počíta.  

V tejto súvislosti p.Žišková uviedla, že aktivity zamerané na získanie základnej finančnej 

gramotnosti sú navrhnuté v rámci pripravovanej Stratégie riešenia problematiky ľudí bez domova 

ako jedno z preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie straty bývania. Samospráva 

uvíta spoluprácu s MVO pri zabezpečení tejto aktivity. Ochotu pomôcť s touto aktivitou prejavila 

aj p. Kudelásová, ktorá má na vedenie kurzov tohto typu potrebné osvedčenie.  

 Aktivita 2.2.1 – Rozšírenie činnosti Komunitného centra Koburgovo – p.Štofej informoval, že 

aktivita sa realizuje. Centrum Koburgovo má registráciu na poskytovanie sociálnych služieb 

v zmysle oboch zákonov (č. 305/2005 Z.Z., č. 448/2008 Z.z.). Do budúcna pravdepodobne 

zjadnotia poskytovanie služieb iba v rámci jedného zákona, z dôvodu zložitej administratívy. 

 Aktivita  2.3.1 – Obnova a revitalizácia športovísk v areáloch ZŠ a ich spístupňovanie verejnosti – 

p. Maková, vedúca OVŠaK  uviedla, že je zrevitalizovaný areál na ZŠ Bottova, zázemie sa 
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dokončuje na ZŠ Atómovej, pripravujú sa dokumenty na revitalizáciu športovísk na ZŠ Vančurova, 

Gorkého a Námestie Slovenského učeného tovarišstva. Samospráva plánuje zrevitalizovať 1 šk. 

areál ročne,  súčasťou budú aj bezbariérové prístupy.   

  Aktivita 2.3.2 – Výstavba nových a obnova existujúcich detských ihrísk s ohľadom na potreby detí 

so ZP – samospráva dokončuje detské ihrisko na Limbovej, v rámci ktorého budú aj hracie prvky 

pre deti so ZP.  Zohľadňovanie potrieb detí so ZP pri budovaní a rekonštrukcii detských ihrísk bolo 

identifikované v rámci spracovania KPSS, následne tlmočené útvarom MsÚ zodpovedným za 

uvedené investičné akcie. Je to jeden z konkrétnych príkladov reálneho prínosu komunitného 

plánovania a participácie občanov.  

  Aktivita 2.3.4 – Nízkoprahové voľnočasové aktivity pre rodny z Coburgovej – centrum v rámci 

svojej činnosti pokrýva široké spektrum, nielen Coburgovu ul., ale celé sídlisko Linčianska. 

 Aktivita 3.1.1 – Zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami – Mesto 

Trnava získalo grant z IROP na vybudovanie novej MŠ v areáli ZŠ Gorkého, v ktorej bude 

zabezpečené inkluzívne vzdelávanie detí z MRK a detí zo soc. znevýhodneného prostredia. Je to 

pre mesto dôležitý projekt, ktorý má ambíciu zlepšiť predškolskú prípravu detí z MRK. Na 

uvedený projekt bude nasledovať aktivita 3.1.2 s plánovanou implementáciou v r. 2019. P. 

Krajčovičová, riaditeľka ZŠ informovala, že je problém s financovaním odborníkov (špeciálnych 

pedagógov, asistentov ZŠ a pod.), keďže nie je možné získať granty z viacerých zdrojov  súčasne. 

Zároveň je problém nájsť učiteľov i odborný personál. Pre pedagógov je náročné zvládnuť 

zloženie detí v triede (nadané deti, priemerné deti, deti s problémami) a súbežne zabezpečovať 

vzdelávanie všetkých. Inklúzia v týchto podmienkach je problematická. V ZŠ Gorkého sa vytvára aj 

Centrum celoživotného vzdelávania, kt. bude poskytovať vzdelávacie aktivity pre dospelých 

(najmä pre rodičov detí z danej lokality), ale aj pre jednotlivocv, ktorí sú z dôvodu 

nedostatočného vzdelania znevýhodnení na trhu práce.   

 Aktivita 3.1.4 – Realizácia programu Krizáčik – aktivita beží, je do nej zapojených 6 rodín z MRK. 

 Aktivita  4.1.1 – Zriadenie útulku pre rodiny s deťmi – samospráva pripravuej uvedený projekt už 

niekoľko mesiacov v lokalite Čulenova, projekt je v štádiu územného konania. Útulok bude určený 

na preklenutie krízových situácií rodín/jednotlivcov s deťmi (napr. keď zhorí rodine byt a tá  nemá 

širšie príbuzenstvo, ktoré by ju prichýlilo, v prípade straty živiteľa rodiny, rozvodu rodičov a pod.). 

Na výstavbu útulku plánuje mesto získať NFP z IROP.  

 Aktivita 4.2.1 Vybudovanie sociálnych bytov pre rodiny a jednotlivcov s deťmi – je to súčasť 

projektu Čulenova, v rámci ktorého je plánovaná výstavba 16 nízkonákladových bytov pre rodiny 

s deťmi v dotyku s útulkom pre rodiny s deťmi (aktivita 4.1.1). Uvedené bývanie budú môcť 

využívať napr. rodiny, ktoré nespĺňajú kritériá na prenájom mestských nájomných bytov.  

3. Podnety členov pracovnej skupiny – diskusia 

- V rámci diskusie vzniesla svoj podnet p. Michalíková, z OZ Spoločnosť pre zmysluplný život, ktoré 
združuje rodiny s deťmi i dospelými s pervazívnou vývinovou poruchou (autizmus). Rodičia týchto 
detí majú záujem o vytvorenie špeciálnej triedy pre ne v rámci bežnej ZŠ. Otvorenie takejto triedy 
je možné v prípade dostatočného počtu detí. Potrebné je preto najprv zmapovať počet detí 
s autizmom v Trnave a ich vek. Údaje je možné získať z evidencie ÚPSVaR, príp. CPPŠ. Mapovanie  
bude úlohou koordinátorky pre inkluzívne vzdelávanie, ktorá bude pôsobiť na OVŠaK od 
1.1.2018.    

- Riaditeľka ZŠ Gorkého p.Krajčovičová  vyjadrila potrebu zabezpečiť v škole policajnú službu, resp. 
adekvátny dozor najmä pred vyučovaním s cieľom predchádzať vzniku, resp. riešiť existujúce  
konfliktné situácie pri príchode žiakov do školy.  
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Na záver p. Žišková informovala, že ďalšie stretnutie pracovnej skupiny bude na začiatku budúceho 
roka. V 1. kvartáli 2018 budú vyhodnotené aktivity KPSS za rok 2017 a pripravená Informatívna 
správa o priebežnom plnení KPSS, ktorá bude predložená na rokovanie MZ.   

Príloha:  Návrh akčného plánu pre oblasť Deti, mládež  a rodina na rok 2018     

Zapísali: Jana Žišková a Jana Ščepková, odbor sociálny MsÚ 


