
Záznam z 1. pracovného stretnutia skupiny DETI, MLÁDEŽ A RODINA v rámci implementácie 

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 

__________________________________________________________________________________ 

Termín:  6. apríla 2017 o 15.00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program stretnutia:  

1. Prepojenie strategických dokumentov mesta Trnavy venovaných sociálnej oblasti 

Strategické dokumenty mesta, ktoré sa dotýkajú sociálnej oblasti: Program hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja mesta,  Komunitný plán sociálnych služieb mesta a programový rozpočet mesta. 

Tieto dokumenty musia byť prepojené, kompatibilné a vzájomne sa doplňujúce. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (PHSR) - je hlavný strategický 

dokument mesta, ktorý definuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja mesta. Určuje kľúčové 

disparity a hlavné faktory rozvoja v hlavných oblastiach života v meste, pričom jednou z týchto oblastí 

je aj sociálny rozvoj. Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) je strednodobý strategický dokument 

špecificky zameraný na rozvoj sociálnych služieb v danom území v súlade s potrebami obyvateľov. 

Podrobnejšie analyzuje a vypracúva rozvojové stratégie pre jednotlivé cieľové skupiny v spolupráci s 

prijímateľmi a poskytovateľmi sociálnych služieb.  

V KPSS sú zahrnuté všetky aktivity/projekty aktérov zapojených do procesu komunitného plánovania, 

ktorých realizácia je naplánovaná v horizonte rokov 2017 – 2020 (spolu 150 aktivít).  Do akčného 

plánu PHSR boli preklopené najdôležitejšie aktivity /projekty v oblasti sociálneho rozvoja, ktoré boli 

zadefinované v rámci KPSS. (spolu približne 30 aktivít).  

Aktivity navrhnuté v PHSR a v KPSS, gestorom alebo partnerom ktorých je Mesto Trnava, musia byť 

zároveň preklopené do programového rozpočtu mesta s cieľom zabezpečiť ich financovanie.  

2. Proces implementácie Komunitného plánu sociálnych služieb a zapojenie odborných skupín 

KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 bol schválený uznesením MZ mesta Trnava č. 571 dňa 28. 2. 

2017. Schválením dokumentu v mestskom zastupiteľstve začala fáza jeho realizácie, ktorá potrvá do 

roku 2020. Zahŕňa samotnú realizáciu stratégie a napĺňanie plánu prostredníctvom implementácie 

jednotlivých aktivít, tvorbu ročných akčných plánov, priebežné vyhodnocovanie plánu (monitoring a 

hodnotenie), informovanie verejnosti o uskutočňovaní KPSS, vyhľadávanie a zapájanie nových 

partnerov a v prípade potreby uskutočňovanie zmien v pôvodnom dokumente. KPSS bude 

implementovaný formou realizácie ročných akčných plánov (na roky 2017, 2018, 2019 a 2020). Počas 

celej doby implementácie budú fungovať pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti KPSS, ktoré sa budú 

stretávať v pravidelných intervaloch (kvartálne). 

Harmonogram implementácie KPSS:  

 Kompletizácia a zverejnenie Akčného plánu na daný rok – do 31. januára daného roka  

 Implementácia aktivít zaradených v akčnom pláne – v priebehu celého kalendárneho roka 

 Monitoring plnenia KPSS – priebežne počas roka  

Priebežný monitoring bude prebiehať v rámci stretnutí pracovných skupín.  
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 Vyhodnotenie plnenia akčného plánu za daný rok – do 31.3. nasledujúceho roka  

Za vyhodnotenie plnenia KPSS bude zodpovedná Monitorovacia skupina, ktorá bola 

vytvorená v rámci prípravy KPSS. Monitorovacia skupina každoročne spracuje Informatívnu 

správu o plnení KPSS, ktorá bude predkladaná na rokovanie MZ mesta Trnavy. 

 Príprava ročného akčného plánu -  II. polrok predchádzajúceho roka  

Príprava akčného plánu bude realizovaná  v rámci pracovných skupín. 

 Preklopenie aktivít KPSS, ktorých garantom je Mesto Trnava, do návrhu programového 

rozpočtu na nasledujúci rok – k 31. 8.   

3. Projektové listy k jednotlivým aktivitám zaradeným do KPSS a PHSR 

Pre každú aktivitu/projekt je potrebné vyplniť samostatný projektový list, ktorý bude obsahovať 

základné informácie o aktivite. Vyplnenie projektového listu k jednotlivým aktivitám zabezpečia 

garanti aktivít v termíne do 31.5.2017, pričom vyplnený projektový list zašlú elektronicky na adresu 

jana.ziskova@trnava.sk. Formulár projektového listu tvorí prílohu tohto záznamu. V prípade, že 

aktivita bola zaradená do KPSS a zároveň do PHSR, vyplnia garanti projektový list iba 1-krát.  

4. Implementácia aktivít naplánovaných na rok 2017 

Zástupcovia jednotlivých subjektov informovali prítomných o aktivitách, ktoré boli zaradené do 

akčného plánu KPSS na rok 2017.  

5. Podnety členov pracovnej skupiny – diskusia 

- Mgr. Michal Lipovský (Centrum pomoci pre rodinu) poukázal na nárast dopytu zo strany klientov 

na poskytovanie poradenstva v centre a vyjadril potrebu zabezpečiť finančné prostriedky na   

mzdové náklady pre min. 1 psychológa. 

 

- Mgr. Juraj Štofej (Centrum Koburgovo, n.o.) momentálne zabezpečuje prevádzku piatich krúžkov 

pre deti, ktoré bývajú na Zelenečskej ulici a dvoch krúžkov pre deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia na Coburgovej ulici. Má záujem o navýšenie počtu krúžkov na 4, s čím je spojená 

potreba navýšenia finančných prostriedkov. 

 

- Mgr. Kelešiová (ÚPSVaR Trnava) konštatovala, že prihlasovanie rôznych osôb na trvalý pobyt – 

„mesto Trnava“ nie je korektné voči občanom mesta, keďže sa väčšinou jedná o ľudí, ktorí 

neplatia mestu dane, neprispievajú žiadnou mierou do rozpočtu mesta, ale vďaka trvalému 

pobytu využívajú služby a výhody obyvateľa mesta Trnava. 

 

- Mgr. Žišková(koordinátorka KPSS) informovala prítomných o ponuke redakcie Noviniek z radnice 

vytvárať priebežne v periodiku priestor pre predstavenie subjektov a združení pôsobiacich  

v sociálnej oblasti. V tejto súvislosti prítomní vyjadrili súhlas s postúpením databázy kontaktov 

na členov pracovnej skupiny redakcii Noviniek z radnice.  

 

- Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční v júni 2017.  

Príloha:  Vzor projektového listu    

Zapísali: Jana Žišková a Ivana Jankechová, odbor sociálny MsÚ 


