
Informatívna správa o plnení aktivít  

vyplývajúcich z Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava  

Rok 2019 

 

Mesto Trnava napĺňa svoje úlohy v oblasti sociálnych služieb podľa zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zmene živnostenského zákona v platnom znení a 

v zmysle Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2016-2020 (ďalej len 

„KPSS“).  

Každoročne riadiaci výbor pre KPSS z celkového počtu 151 aktivít (stanovených pri tvorbe 

KPSS resp. jeho aktualizácii) vyberá tie aktivity, ktorých realizácia je pre mesto 

v nadchádzajúcom kalendárnom roku významná. Pre rok 2019 malo mesto zámer realizovať 

celkom 97 aktivít, z ktorých sa zrealizovalo 79 (81 %). 

 

Graf č. 1 - Počet zrealizovaných aktivít podľa KPSS, rok 2019 

 
 

Graf č. 2 - Podiel zrealizovaných aktivít podľa KPSS z počtu plánovaných, rok 2019 
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Aktivity v zmysle KPSS sú z rozpočtu mesta financované prioritne z programu 8 – 

Sociálna starostlivosť. Viaceré aktivity sú hradené z ďalších programov rozpočtu mesta. 

Prehľad o vynaložených nákladoch na sociálnu starostlivosť v meste Trnava (vrátane aktivít 

KPPS a ostatných v oblasti sociálnej starostlivosti) podáva nasledovná tabuľka. Zdrojom 

údajov je Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2019 a hodnotiaca správa za rok 2019. 

 

Tabuľka č. 1 – Výdavky mesta, Program 8 – Sociálna starostlivosť 
 

Program 8 - Sociálna starostlivosť, rok 2019 3 140 413 € zdroje mesta 

8.1 - Jednorazové dávky a finančné príspevky 95 973 € zdroje mesta 

 - jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky 7 160 € zdroje mesta 
 - príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. 857 € zdroje mesta 
 - príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 
448/2008 Z. z. 

   

Trnavská arcidiecézna charita, nízkoprahové denné centrum 30 000 € zdroje mesta 
neverejní poskytovatelia, opatrovateľská služba 24 118 € zdroje mesta 

 - charita a tretí sektor 8 915 € zdroje mesta 
 - dotácie, v zmysle VZN č. 482 18 466 € zdroje mesta 
 - prídavky na deti 6 906 € transfer z ÚPSVaR mestu 
 - príspevok na pomoc v hmotnej núdzi 8 796 € transfer z ÚPSVaR mestu 
 - vyhodnotenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu 6 457 € zdroje mesta 
 - rodičovský príspevok 877 € transfer z ÚPSVaR mestu 
 - príspevok pri narodení dieťaťa 322 € transfer z ÚPSVaR mestu 
 - hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava 747 € transfer z ÚPSVaR mestu 

     

8.2 - Zariadenia sociálnych služieb 2 920 972 € zdroje mesta 

 - Stredisko sociálnej starostlivosti    

príspevok na činnosť 2 147 851 € zdroje mesta 
príspevok na opatrovateľskú službu 387 054 € zdroje mesta 

príspevok na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou 277 385 € príspevok z MPSVaR SR 

 - Zariadenie pre seniorov v Trnave    

príspevok na činnosť 318 371 € zdroje mesta 
kapitálové výdavky 31 347 € zdroje mesta 

výdavky z vlastných príjmov Zariadenia 536 611 € 
zdroje Zariadenia pre 

seniorov 
príspevok MPSVaR SR na poskytnutie sociálnej služby 614 582 € príspevok z MPSVaR SR 

čerpanie zostatku z vlastných príjmov zariadenia 72 732 € 
zdroje Zariadenia pre 

seniorov 
 - Centrum včasnej intervencie 36 349 € zdroje mesta 

     

8.3 - Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti 98 762 € zdroje mesta 

 - komunitné plánovanie a sociálny rozvoj 510 € zdroje mesta 

 - podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb    

Trnavská arcidiecézna charita, projekt Streetwork 5 000 € zdroje mesta 
Trnavská arcidiecézna charita, donáška obedov 5 405 € zdroje mesta 

Katolícka jednota Slovenska, donáška obedov 2 830 € zdroje mesta 
Z. z. Rodina, Trnavské materské centrum 9 900 € zdroje mesta 

Z. z. Rodina, denný stacionár 9 075 € zdroje mesta 
Centrum Koburgovo, n. o., nájom priestorov 4 000 € zdroje mesta 

Centrum pomoci pre rodinu, príspevok na mzdy, MTZ 5 000 € zdroje mesta 
Centrum včasnej intervencie Trnava 9 977 € zdroje mesta 
Združenie Storm, projekt Krok vpred 8 000 € zdroje mesta 

Jednota dôchodcov Slovenska 7 410 € zdroje mesta 
OZ Iskierka, denný stacionár COMITAS 9 500 € zdroje mesta 

OZ SPOSA-T, denný stacionár Ȏsmy svetadiel 600 € zdroje mesta 
 - Kancelária Zdravé mesto 8 866 € zdroje mesta 
 - Program aktívneho starnutia 12 689 € zdroje mesta 
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8.4 - Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti 24 706 € zdroje mesta 

 - Národný projekt Terénna sociálna práca    

vlastné zdroje 16 381 € zdroje mesta 
grantové zdroje 21 312 € zdroje IA MPSVaR SR 

 - Projekt Čulenova - Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi    

príprava žiadosti o NFP, projektová dokumentácia 8 325 € zdroje mesta 

 

 

Mesto v oblasti sociálnych služieb podľa sledovaných aktivít v zmysle KPSS v roku 

2019 zo svojho rozpočtu hradilo náklady vo výške 1 232 093,- €. 
 

Graf č. 3 - Prefinancované zdroje z rozpočtu mesta Trnava na realizáciu aktivít KPSS, rok 2019 

 

 

 

Podrobný prehľad o jednotlivých aktivitách v zmysle KPSS podľa oblastí zamerania, 

ktorý slúžil ako podklad pre spracovanie tejto správy, je prílohou tejto informatívnej správy 

(tabuľka vo formáte Excel obsahujúca 6 aktívnych hárkov). 
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