
Záznam z 2. pracovného stretnutia skupiny OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM v rámci 

implementácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 

__________________________________________________________________________________ 

Termín:  23. októbra 2017  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program stretnutia:  

1. Príprava akčného plánu pre oblasť Osoby so ZP 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 a privítala prítomných. Pracovná skupina je otvorená a priebežne sú do nej 

prizývaní noví aktéri (napr. poskytovatelia sociálnych služieb, záujmové združenia, aktívni občania). 

Stretnutia sa prvý-krát zúčastnila p. Šurinová, zástupkyňa Strediska evanjelickej diakonie v Trnave 

(denný stacionár), p. Tibenská, riaditeľka denného stacionára na  Stromovej (DSS Zavar)  a p. Baková 

za komunitu rodičov detí s autizmom, ktorých zastrešilo o.z. Spoločnosť pre zmysluplný život.   

1. Príprava akčného plánu pre oblasť Osoby so ZP na rok 2018 

Hlavným bodom stretnutia bola príprava akčného plánu pre oblasť Osoby so zdravotným 

postihnutím 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 Zmapovanie potrieb rodín so zdravotne postihnutým členom - aktivita za zatiaľ 

neuskutočnila, MsÚ ju plánuje zrealizovať aj formou dotazníka.  Keďže skupina osôb so ZP je veľmi 

rôznorodá s rozličnými potrebami, je potrebné zvážiť zameranie a rozsah dotazníka. Distribúcia 

dotazníka bude okrem štandardných komunikačných kanálov samosprávy zabezpečená aj 
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v spolupráci s členmi pracovnej skupiny, ktorí majú dosah na rôzne skupiny ľudí so ZP. P. Musilová  

prejavila ochotu pomôcť s distribúciou dotazníka v rámci  činnosti ÚPSVaR Trnava.   

- Aktivita 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 – platforma sa vytvára 

postupne, pričom jej základ tvorí práve pracovná skupina Osoby so ZP vytvorená v rámci procesu 

spracovania KPSS. Stretnutia pracovnej skupiny sú otvorené s možnosťou rozširovania počtu 

participujúcich subjektov.  

- Aktivita 1.2.1 Vytvorenie služby včasnej intervencie v rámci Sociálneho centra – MsÚ Trnava už 

niekoľko mesiacov pripravuje etablovanie Centra včasnej intervencie v Trnave (CVI Trnava) 

v spolupráci s viacerými subjektami. 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 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, garantom projektu je 

nadácia Socia.  

- 1.2.4 Zriadenie denného stacionára pre mladých dospelých so ZP – napriek neúčasti zástupcov o.z. 

Iskierka p. Žišková prítomných informovala, že DS Comitas je zriadený a funguje. V súčasnosti 

prebieha investičná akcia zameraná na rozšírenie kapacít DS (realizácia prístavby). Keďže DS 

Comitas sa nachádza v mestských priestoroch, Mesto Trnava zastrešuje uvedenú investíciu 

a finančne ju zabezpečuje. Rozšírenie kapacity DS Comitas je dobrým príkladom spoločného 

projektu  MVO (O.z. Iskierka) a samosprávy, ktorý vzišiel z procesu komunitného plánovania soc. 

služieb.  

- Aktivita 1.5.1 Zabezpečiť dostupnosť odľahčovacej služby v spolupráci s TTSK - z dôvodu  

personálnych zmien na odbore sociálnom a potrebu stabilizácie tímu, aktivita nebola doposiaľ 

realizovaná. Vzhľadom na dôležitosť tejto služby pre domácich opatrovateľov bude aktivita 

presunutá do r. 2018. 

- Aktivita 3.1.1 Vytvoriť novú sekciu "Bezbariérová Trnava" na webovej stránke mesta – aktivita bola 

zrealizovaná. Na web. stránke mesta bola v septembri vytvorená sekcia Bezbariérová Trnava.  Sú 

v nej sprístupnené informácie o debarierizácii a aktivitách v rámci projektu Bezbariérová Trnava, 

ktorý mesto realizuje už niekoľko rokov. 

- Aktivita 3.1.2 Vytvoriť miesto na podávanie elektronických podnetov v oblasti debarierizácie  

v rámci sekcie Bezbariérová Trnava – v sekcii je zverejnená emailová adresa 

bezbarierovost@trnava.sk, na ktorú môžu občania posielať svoje podnety a pripomienky v oblasti 

existujúcich bariér v meste. 

- Aktivita 3.1.3 Zverejniť a priebežne aktualizovať mapu bezbariérovosti na webovej stránke mesta  

v sekcii Bezbariérová Trnava – 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. 

- Aktivita 3.1.4 Odstraňovať existujúce  bariéry vo verejne prístupných budovách a na verejných 

priestranstvách – aktivita je realizovaná priebežne, samospráva v rámci každej investičnej akcie 
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zameranej na rekonštrukciu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev odstraňuje 

existujúce architektonické bariéry v prostredí a vytvára vodiace línie a signálne pásy pre osoby so 

zrakovým postihnutím.  

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

chodníkoch – viď info u predchádzajúcej aktivity  

- Aktivita 3.2.2 Motivovať subjekty v meste k zavádzaniu informačných systémov (hmatové, 

zvukové, zrakové) – aktivita zatiaľ nebola realizovaná  

- Aktivita 4.2.7 Zdravotné cvičenie pre členov Klubu kardiakov a verejnosť  na ZŠ Bottova – p. 

Podzimková informovala o aktivite, ktorá sa realizuje v priebehu celého roka  

- Aktivita 4.3.1 Dvor nádeje – aktivita bola zrealizovaná  

- Aktivita 4.3.4  Štafeta ,,Krok pre svoje srdce" pri príležitosti Svetového dňa srdca – aktivita bola 

zrealizovaná  

- Aktivita 4.3.5 Zimný pochod členov klubu so zapojením verejnosti do Kamenného mlyna  

(29.decembra, 1x ročne) – ZPCCH plánuje aktivitu zrealizovať  

3. Podnety členov pracovnej skupiny – diskusia 

- p. Tibenská, riaditeľka denného stacionára pre osoby so ZP na Stromovej ulici v Trnave, v diskusii 

podporila prioritu identifikovanú v rámci spracovania KPSS zameranú na vytváranie nových kapacít  

v DS v meste. DS na Stromovej má kapacitu 30 miest a aktuálne evidujú v poradovníku 18 

čakateľov. Keďže priemerný vek klientov zariadenia je cca 30 rokov a klienti navštevujú zariadenie 

dlhodobo, miesta sa uvoľňujú iba sporadicky. Starostlivosť o zdravotne znevýhodneného člena tak 

zostáva iba na pleciach rodiny. 

- P. Musilová uviedla, že v rámci agendy súvisiacej s domácimi opatrovateľmi zamestnanci ÚPSVaR 

Trnava poskytujú informácie aj o odľahčovacej službe. V prípade, že sa zvýši príspevok na 

opatrovanie na úroveň minimálnej mzdy, ÚPSVaR očakáva nárast žiadostí o opatrovanie. Práca 

domácich opatrovateľov je veľmi náročná, v súčasnosti je nedocenená, potrebujú podporu. 

- Odľahčovacia služba (ak je potrebná v rozsahu 24 hod. denne) sa najčastejšie rieši umiestnením 

klienta v pobytovom zariadení (ZpS, ZOS, DSS). Problém je pri zabezpečovaní odľahčovacej služby 

pre opatrovaného člena rodiny, ktorý je osobou so ZP. Pobytových zariadení pre tieto cieľové 

skupiny je málo a zabezpečenie odľahčovacej služby poskytnutím 24 hodinovej opatrovateľskej 

služby v domácnosti opatrovaného je finančne náročné pre rodinu, ktorá potom o službu nemá 

záujem. 

- V tejto súvislosti p. Baková uviedla, že v prípade zabezpečovania odľahčovacej služby pre deti  

s autizmom, si rodičia týchto detí nevedia predstaviť, že by deti boli umiestnené mimo domov.   

- V nadväznosti na mapovanie početnosti a potrieb ľudí so ZP v Trnave p. Musilová odporučila 

využiť štatistické dáta, ktoré má k dispozícii Ústredie práce, soc. vecí a rodiny. Inštitúcia disponuje 

rôznymi informáciami napr. o počte, vekovom zložení a druhu diagnóz ľudí so ZP.  

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 Osoby so ZP na rok 2018     

Zapísala: Jana Žišková, odbor sociálny MsÚ 

 


