
Záznam z 1. pracovného stretnutia skupiny OSOBY V ŤAŽKÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH  v rámci 

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

__________________________________________________________________________________ 

Termín:  3. 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 

- Juraj Štofej (Centrum Koburgovo n. o.) informoval o prebiehajúcom projekte Krizáčik, ktorý 

realizuje Centrum Koburgovo v spolupráci s Krízovým strediskom.  V kontexte s plánovaným 

projektom vybudovania MŠ pri ZŠ Gorkého , ktorý bude realizovať Mesto Trnava s cieľom 

vytvoriť priestor pre inkluzívne vzdelávanie detí z MRK a zo soc. znevýhodneného prostredia  

prejavil p.  Štofej  ochotu pomôcť pri komunikácii s  rodinami v lokalite Linčianska pri začleňovaní 

ich detí do MŠ.  

 

- P. Štofej zároveň informoval, že Centrum Koburgovo navštevujú aj ľudia bez prístrešia, ktorí však 

nie sú ich primárna cieľová skupina. V centre im poskytujú priestor na rozhovor a šatstvo.  

Vzhľadom na iné zameranie centrum nemá záujem podieľať sa na mapovaní ľudí bez domova, 

ktoré pripravuje samospráva v najbližšom období.  

 

- Ing. Jozef Čavojský (poslanec MZ) konštatoval, ako ťažko sa medzi poslancami MZ presadzuje 

pomoc pre MRK a ľudí bez prístrešia. Ešte v tomto roku  je  potrebné  zabezpečiť rozšírenie 

nocľahárne, nakoľko jej súčasná kapacita je nedostatočná. V tejto súvislosti uviedol, že 

v minulosti bol proti predaju mestskej ubytovne na Kollárovej ul., ktorý však poslanci odsúhlasili. 

Vhodné by bolo vytvoriť podmienky na zamestnávanie Rómov v mestských podnikoch (STEFE, 

FCC Environment). Tiež by uvítal zorganizovanie konferencie o sociálnych službách v gescii 

sociálneho odboru s prizvaním zástupcov iných krajských miest, s cieľom vytvoriť priestor pre 

diskusiu o problémoch v sociálnej oblasti.  

 

- P. Čavojský v súvislosti s aktivitou zaradenou v KPSS 4.2.2. Spracovanie Koncepcie riešenia 

sociálneho bývania na území mesta  konštatoval, že suma vo výške 500,- EUR, ktorá je na ňu 

vyčlenená, je podľa jeho názoru nízka. (Poznámka koordinátorky KPSS: Uvedená finančná čiastka 
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je iba predpokladaná. Keďže projekt je naplánovaný na rok 2018, bude možné sumu podľa 

potreby aktualizovať a navýšiť ju pri tvorbe ročného akčného plánu).  

 

- Na záver p. Čavojský pozitívne vyzdvihol zmenu vo vedení mesta a na poste vedúceho odboru 

sociálneho. S príchodom nového vedenia a novej vedúcej odboru p. Huňavej sa začínajú riešiť 

viaceré problémy, ktoré sa v minulosti odsúvali.   

 

- Mgr. Huňavá (vedúca odboru sociálneho) v nadväznosti na tému rozšírenia nocľahárne  

odporučila, aby sa poslanci dohodli, v ktorom obvode by mohla byť nocľaháreň zriadená, aby 

neprekážala obyvateľom. 

 

- Miroslava Hlinčíková (Bronco, o.z.) informovala, že združenie podalo projekt v rámci 

participatívneho rozpočtu, ktorý bol zaradený do oblasti  kultúra. Súčasne navrhla, aby boli  

subjekty, ktoré sa venujú práci s MRK a ľuďmi v ťažkých životných situáciách prizývaní na 

zasadnutia MZ, na ktorých budú prerokovávané projekty s týmto súvisiace, s cieľom prejaviť im 

podporu.   

 

- M. Hlinčíková zároveň sprostredkovala prítomným svoju pozitívnu skúsenosť z workshopu, ktorý 

absolvovala v meste Brno v súvislosti s projektom Housing first. V rámci workshopu boli o. i. 

prezentované aj techniky pozitívneho lobingu u poslanov pri presadzovaní sociálnych projektov. 

Navrhla, že by bolo možné pripraviť v Trnave spoločný seminár venovaný sociálnemu bývaniu, 

na ktorý by boli pozvaní odborníci z Brna pre získanie know how a inšpirácií.  

 

- P. Tóthová (Z. z. Rodina) informovala, že v rámci svojej činnosti poskytujú aj  krízovú intervenciu  

klientom z Trnavy a okolia formou terénnej práce v ich domácom prostredí.  V rámci pracovnej 

terapie klientiek Azylového domu Tamara majú záujem o rozšírenie pracovnej dielne a jej presun 

do centra mesta, aby ich klientky získali pracovné návyky a vedeli sa uplatniť na trhu práce           

(dochádzanie do práce, časový harmonogram atď.). V súčasnosti mapujú nákladovosť a hľadajú 

optimálny model fungovania pracovnej dielne z dôvodu potreby zabezpečiť jej životaschopnosť a 

udržateľnosť (výroba a predaj mydiel) a komunikujú s podnikateľmi.  

 

- Miroslava Kuracinová – Valová (úsek komunikácie a marketingu MsÚ Trnava) prejavila ochotu  

vytvárať priebežne priestor v periodiku Novinky z radnice 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 Simona Bangová, odbor sociálny MsÚ 

 


